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Bps ocHona Ha LIJIeH 145 cras (6) ø uneu

227 oÄ 3anoHor 3a BlìcoKoro o6pasonanue

(,,CnyN6eu BecHlIK Ha Peny6nøra Marce¡ouøja"

Op. óz¡rg ø ,,Clyx6eH BecHøK Ha Peny6ÍIlKa

i.u.p"u Mare¡oHøj a" 6p.l 54 I l9)' ÃøpeKropor Ha

Areuuøjam 3a KBaiIøTgr Bo Bllcororo

o6pa:onanøe, ÄoHece

Mbibaztittil"^r!r5olT^l'^**tu,l*Í*"i"-''"
227 të, Ligiit për arsim të lartë ("Gazetazyrtare e

Republikëì së Maqedonisë" nr'82/18 dhe "Gazeta

ìVrtit" e Republikës së Maqedonisë së.Veriut"

*.tS+ttO¡, drejtori i Agiencisë për Cilësi në

Arsimin e Lartë, sjell

AKTVENDIM
për fillimin me punë të programit studimor të

.ìnit te dytë të siudimeve akademike - studime

postdiplomike (120 SETK) nga ,oPunë dhe

politikëi sociale'o në Fakultetin e Shkencave

Shoqërore Bashkëkohore pranë Universitetit të

EvroPës Juglindore - Tetovë

1. Me këtë Aktvendim përcaktohet se janë

plotësuar kushtet për frllim me punë të programit

iiu¿irnot të ciklit tåt dytë të studimeve akademike -

rtuJir. postdiplomikô (120 SETK) nga -Punë dhe

politikë sociale" në Fakultetin e Shkencave
'ihoqerore Bashkëkohore pranë Universitetit të

Evropes Juglindore - Tetovë'' Z.kV Aktvendim hyn në fuqi në ditën e

miratimit të tij.

ArsYetim

Pas marrjes së Aktvendimit për akreditim

nr. .08-333/7 të ãatës 29.06'2021 nga ana e Bordit

fer eneditim të Arsimit të Lartë, Universiteti i

È,vropes Juglindore - Tetovë i drejtohet, me

kÈtrkésë n . OZ-ZOZS1Z të datës 05'07 '2021'

Agjencisë për Cilësi në Arsimin e Lartë' me

nrärin ton-e O8-606/1 të datës 05'07'2021, për

përcaktimin e kushteve për fillimin me punë të

programit studimor të ciklit të dytë të studimeve

afaãemit<e - studime postdiplomike (120 SETK)

nga ,,tune dhe politikë sociale" në Fakultetin e

Sñkencave Shoqërore Bashkëkohore prane

Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë'

PEIIIEHI,IE
3a noqeron co pa6ora cry.qlrcnara rlporpaMa oÃ

BTOp TIITKJIyC HA aKaAeMcKIr cTy.[nH -

rrocr¡ItrlJroMcKn cry¡lllr (120 EKTC) no

,,Coquja.nna pa6ora u coqnja'nna norurrna*
na Õarcylrer 3a coBpeMenu o[IIrrecrBeHH

HayKI{ upn Vnunep3urer na Jyroucrouua
EnPona - Teroso

1. Co osa pe[IeHI4e ce yrBpÄyBa ÄeKa ce

r4cnoJIuerll ycJIoBI4Te 3a rloqeroK co pa6ora ua

cryÄr4cKara nporpaMa oÄ Brop ul{Knyc HA

aKa.qeMcKll cTyÃI'tø - nocTÄI'ltlJlortlcrcø cryAøø (120

EKIC) ro ,,Coqøja¡ua pa6ora ø coqøjarHa

norørøra" Ha Õaxylrer 3a coBpeMeHI4

on[ITecrBeHI'I HayKI4 npø Yuønepsnrer Ha

Jyroøcrouua EnPona - Teroso'
2. Osa pelxeHøe BJIelyBa Bo cl4ila co

.qeHOT HA ÄOHeCYBaI+'e'

O6Pa3Jro?KeHue

flo Äo6øsalbe Ha Peuresøe 3a

anpe¡øraqøja 6p.08-33317 ot 29'06'2027 rotwa
o¡ 

"rpu"u- 
na O¡6opor sa arpeÄøraquja ua

Br,IcoKoro o6pa:onaune, Vnøeepsører Ha

Jyroucrouua Enpona - Teroso ce o6parø co

6upu*" 6p.03-202912 o¡ 05.07'2021 roÄøua, Äo

AreHqøjara 3a KBaJIIITeT Bo Bl4coKoro

o6pa:onaune, troÄ Hau 6P' 08-606/1 oÃ

05.07.202I roÄøHa' 3a yrBpÄyBabe Ha ycJloBøre

3a rroqeroK co pa6ora Ha cryÄI4cKara npolpaMa oÃ

Brop III{Knyc Ha aKaÄeMcKI'I cryÄI{ø

rocrÄun JIoMcKø cryÄIll{ ( 1 2OEKTC) no,,C oqøj al-
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Hapaíora r4 cor{r4jaJrHa roJrrrrr.rKa* Ha OaKyrrer 3a
COBpeMeHr.r onlrTecTBeH 14 HAy Kvr np r4 yH øBep3 rìTer
Ha Jytoøcror{Ha EBpo[a _ Teroso.'

,{rapercropor na AreHqøj ara 3a KBaJrr{rer
Bo-B-r{coKoro o6pa3oBaHr4e, co perueuøe 6p.0g-
606/2 ot 08.07.2021 roÄr{Ha, 6oprrpu ft Mr4clria
3a yrBpÀyBarbe HA øcnoJrHeTocTa HA ycJroBr4Te 3ArroireroK co pa6ora HA cryÀr4cKará nporparraa
HABe.qeHa BO TOqKa 1 Ha osa pe[eHr{e.

Kouucøjara, Ha ,qeH 12.07.2021 roÄøHa,
r{3Bpr[r4 yBt4Ã n rr3rorBtr Øsneruraj 6p. 0g_606/3
oÃ 14.07.2021 roÄrìHa, KaÄe e nane¡éHo ÄeKa 3a
cTyAøCKATa nporpaMa oÀ BTOp qur(Jryc Ha
aKaÄeMcKr¿ cry1r4r4 _ nocrÃr{nJrorracr<ø cry¡ø14 (I20
!KTC) T." ,,Coqøjarua pa6ora , íirJ j^nu
noJrlfrr4Ka.. HA (Þarylter 3a coBpeMeHL.Io rrrecrBeHhr 

_HAyRr4 npø VHønepsørLr HaJyroHcror{Ha Enpona _ Terono, ce r4cnoJrHeTtrycJloBøre coruracHo oÄpeÄ6øre yrBpÀeHr¿ co
3arcoHor 3a Br.rco*oro o6pa3o'a'ø. ni viü'äuru.u
HOpMaTrìBø 14 aTaHÃapÃr4 34 ocHoBalbe HAaucorcoo6pa:oBHr4 ycraHoBø ø 3a Bprxerbe Ha

311o1oo6nas_o¡na lejnocr (,,CnyN6en'u"rnrn 
"urenyorrr.rra Mare¡oHøja,, 6p. 103/10, 16g/10 øl0/1 1).

_ Drejtori i Agjencisë për Cilësi në Arsimine Lartë, me Aktvendim nr. Og_A0ø/2- të datës08.07.2021, formoi Komision per percakimin ekushteve për fillimin me punë të programit
studimor rë shënuar në pikën f ìe tet¡ atìvendimi.

Komisoni, më datë 12.07.2021, kreu
j:rp,.f i.ril dhe përgariti naportinî" n.ìs_oooZ¡të datës 14.07.2021, ku dshte shenuar se, përprogramin studimor të ciklit të dytë tc ,tu¿irn"ue
akademike - srudime..postdiplomike (l2i SETK)nga ,,Punë dhe politikë socìale,, ne faãltetin e

f,hfenclve. Shoqërore Bashkëkohore pranë
Universitetit të Evropës Juglindore _ Teiovë, janë
përmbushur kushtet, në pëfuuthje ," Oirpor¡tut 

"përcaktuara me Ligjin 
-pei 

arsim tc---iårte OneKregultoren për normativin dhe standardet përthemelimin e institucioneve të *rir"íìë lartë sidhe për rearizimine veprimtarire re u.ririt të rartë
\"^Gazeta zyrtare e Repubtikë, ,ë Mä;;;isë,, nr.103/10, 168/1 0 dhe lOlt l).

Duke marrë parasysh atë që u theksua, uvendos si në dispozitivin e ketij amvenOimi.

rËsuu.rË JURIDIKE: Kundër kË,rijAktvendimi, mund të ini.ofr.î'..''kontest
administrativ, me parashtrimin 

" unt.re, deri teGjykata Administrative , n"pl¡lii.c, sëMaqedonisë së Veriut,.le afal p*j iili;;ve ngadita e pranimit rë këtü Aktvendimi:" 
- - -^"-

I4uajku ro Bo npeÀBuÄ lt3HeceHoro, ceoÀryqu KAKO BO Är4cno3IrTøBOT HA OBa perxeHøe.

npABHA fIOyKA: flporøn oBaperrreHrìe, MO)I{e Àa ce,3aBeÀe ynpaueH cllop, co

I:lT:Ï'*: Ha rY16a ao vnPànul¿or cvÀ HarerryoJrr,rxa Ceeepua Marce¡oHøja, Bo poK oÀ 30
ÀeHa oÀ ÄeHOT Ha npr{eMOT HA OBA perue"ra.

Äocrasego,{o:
- Bucorcoo6pa3oBHataycraHoBa
- Apxøna

ø:pa6orrr: Mø¡eHa EQpevooqra €'1,r, ù1,nper¡e¡a¡/o¡o6pø¡ : Cesr¡a¡ Uy pr"rfl, þ

Dorêzuar deri te:
- Institucioni i arsimit te lartë
- Arkivi

ÄI,IPEITToP/
. Dr. Agim


