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Bps ocuona Ha qrreH ras crJ(6) ,fii;#)*rr$#rlËi;*å*n \45 paragrarr(!) dtre

227 oÃ 3arouor sa BøcoKoro o6pa:onauøe neni 227 të Ligiit për arsim të lartë ("Gazeta

(,,CnyN6eH BecHLrK ua Peuy6nø*u tut*.ao""ju" 4ltare e Republikes së Maqedonisë" nr'82/18 dhe

6p. 82118 ø ,,ClyN6e" """""n 
Ha Peny6nøra "Gazeta zyttate e Republikës së Maqedonisë së

cenepna Maxe¡onraja., 6p.r54n9), o"p"n opo, nu veriut'] ni.ts+rts¡, drejtori i Agjencisë për cilësi

AreHqøjara 3a KB¿uII'Irer Bo u"ôonoto në Arsimin e Lartë' sjell

o6pasoeaHøe, ÄoHece

PEIIIEHTfE
3a rroqeroK co pa6ora cryÄIrcnara rlporpaMa o'{

rr pB rlr{ KJryc (AoAu u¡oltctcu) a na¡eucrlr cry,qurl

(240 EKTC) no ,,KpulurnarllrcruKa I{

6es6e,qnocr" ua Ilpaneu Qanylrer npu

Vnunepanrer ua Jyroncroqna Enpona - Teroeo

1. Co ona polueHlle ce yrBpÄyBa ÄeKa ce

r4crroflHertt ycnoBI'ITe 3a [or{eroK co pa6ora ua

cryÄr,rcKara nporpaMa oÃ npB uI'IKJIyC

(¡o¡øn¡loucxu) ãrca¡ervrcKl4 cryÄIlø (240 EKTC)

no ,,Kpøt,tøHaJILIcTI{Ka ø 6es6eÄHocr" Ha flpaneu

Sarcyrrer npll Vuønepsøter ua Jyroøcrouua

Enpona - Teroso.
2, Osa pettreHl'Ie BJIeryBa Bo cI'lJIa co

ÄeHor Ha ÄoHecyBalbe'

AKTVENDIM
për fillimin me punë të programit studimor të

ciklit të parë (deridiptomike) tå! studimeve

akademike (240 SETK) nga "Kriminalistikë
dhe siguri" në Fakultetin e Drejtësisë pranë

Univeisitetit të Evropës Juglindore - Tetovë

1. Me këtë Aktvendim përcaktohet se janë

plotësuar kushtet për frllim me punë të programit

studimor te ciklit të parë (deridiplomike) të

studimeve akademike (240 SETK) nga

"Kriminalistikë dhe siguri" në Fakultetin e

Drejtesise pranë Universitetit të Evropës

Juglindore - Tetovë.
2. KY Aktvendim hYn në fuqi në ditën e

miratimit të tij.

ArsYetim

Pas marrjes së Aktvendimit për akreditim

nr.l409-408/7 tëãatës 09.10.2020 nga ana e Bordit

për Akreditim të Arsimit të Larte, Universiteti i
^Evropes 

Juglindore - Tetovë i drejtohet, me

kÈtrkésit tn. Ol-ZOtltl të datës 28'10'2020'

Agjencisë për Cilësi në Arsimin e Lartë, me

numrin tonë 08-201/1 të datës 30.10'2020, për

përcaktimin e kushteve për fillimin me punë të

þrogramit studimor të ciklit të parë (deridiplomike)

ië 
-rtudit.u. 

akademike (240 SETK) nga

"Kriminalistikë dhe siguri" në Fakultetin e

Drejtesise pranë Universitetit të Evropës

Juglindore - Tetovë'
Drejtori i Agiencisë për Cilësi në Arsimin

e Lartë, me Aktvendim nr. 08 -20112 të datës

O6Pa3Jror(eHIre
flo Äo6usalbe Ha PerueHøe 3a

arpe¿øraqøja 6p.1409 -40817 oA 09'10'2020

.o¿""u o¡ 
"iputa 

na O¡6opor 3a aKpeÄøraqIlja Ha

Br4coKoro o6pasonaHøe' Vuønepsurer Ha

Jyroøcrouua Enpona - Teroso ce o6parø co

6apane 6p.03-261713 o¿ 28.10.2020 roÄøua, Äo

Arenqøjara 3a KBaJII'ITer Bo BI'IcoKoro

o6pasonauøe, noÄ HarI 6p. 08-201/1 o¿ 30'10'

2020 roløtta, 3a yrBpÄyBarle Ha ycJIoBI4re 3a

noqerox co pa6ora Ha cryÄøcKara nporpaMa oÄ

npB rrI,IKJIyc (¿o¡ønnovotø) arca¡eucKl'{- cryÃIlu

(i+O pfrC) no,,Kpøltøuaru4cløKaø 6eg6eÃuocr"

Ha llpaneH Qarcynrer npø Vuønepsører ua

Jyroøcrouua EnPona - Terono'

fløpercropor na AreHqøjara 3a KB¿uIører
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Bo BøcoKoro o6pa3oBaHl'{e, co Peureuue 6p'08-

201 12 ol, 12.02.2021 roÄI'IHa' Sopuøpa Kouøcøj a

3A yrBpÄyBaÉe Ha I',IonoJlHerocra Ha ycJIoBI{re 3a

noqeroK co pa6ora Ha cryÄøcKara flporpaMa

HaBe.qeHa Bo roqKa 1 Ha osa perueHøe'

Kotvtøcujara, Ha ÃeH 0l'03'2021 roÃuHa'

r.r3Bpluø yBI,IÄ ø lI3rorBll Øsneurraj 6p' 08-201/3

o¡ 05.03.2021 roÄøHa, KaÃe e HaBeÄeHo ÄeKa 3a

cry.qucKara nporpaMa oÄ rIpB I¡IIKJIyC

(¡á¡"nnot"xø) ara¡eucKl'I cryÄuø (240 EKTC)

no ,,Kpøt,tttttalútcrøKa ø 6eg6eÄuocr" Ha llpaneu

Sarcynrer npu Vuønepsører Ha Jyroøcrouua

Enpona - Tetono, ce ucnoJIHerI,I ycnoBI'ITe

coinuc"o oÄpeÃ6øre yrBpÄeHI'I co 3arouor ga

Br4coKoro o6pasonaHøe u Vpe¡6ara 3a HopMarI'{BI4

r,r craHÄapÄH 3a ocHoBarbe Ha nøcoxoo6pa':onHn

ycranoBll I4 3a Bptuelbe Ha nøcotcoo6paronHa

¡ejuocr (,,Cnyx6en BecHøK Ha Peny6luna

Mãne¡onøja" 6p' 103/10, 168/10 ø 10/11)'

Lluajkø ro Bo npeÄBllÃ I'I3HeceHoro, ce

oÄrytll4 KaKo Bo ÄI'ICnO3øTIIBOT Ha oBa pelxeHl4e'

IIPABHA IIOYKA: flPorøn oBa

pelxeHl4e, Moxe Äa ce 3aBeÄe ynpaBeH cnop' co

noÃHecyBarbe Ha ryN6a ¡o Ynpanul4or cyÄ Ha

Peny6løra CeaepHa Marce¿onøja, Bo poK oÃ 30

ÄeHa oÄ ÄeHoT Ha npI4eMOT HA OBA pemeHøe'

12.02.2021, formoi Komision për përcaktimin e

kushteve për fillimin me punë të programit

studimor të shënuar në pikën 1 të këtij Aktvendimi'

Komisoni, më 01.03'2021, kreu

inspekimin dhe përgatiti Raportin me nr' 08-201/3

të datës 05.03.2021, ku është shënuar se, për

progtamin studimor të ciklit të parë

t¿eä¿iptomit<e) të studimeve akademike (240

ònffj nga "Kriminalistikë dhe siguri" në

Fakulíetin e Drejtesise pranë Universitetit të

Evropës Juglindoie - Tetovë, janë përmbushur

kushiet, nÈ! þërputhje me dispozitat e përcaktuara

me Ligiin për arsim të lartë dhe Rregulloren për

nortutiuin- dh. standardet për themelimin e

institucioneve të arsimit të lartë si dhe për

realizimin e veprimtarisë së arsimit të lartë

("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr'

103/10, 168/10 dhe l0/11).
Duke marrë parasysh atë që u theksua, u

vendos si në dispozitivin e këtij Aktvendimi'

rËsrullË JURIDIKE: Kundër këttij

Aktvendimi, mund të inicohet kontest

administrativ, me parashtrimin e ankesës deri te

Gjykata Administrative e Republikës së

Niáqedonise së Veriut, në afat prej 30 ditëve nga

dita e pranimit tÈt këtij Aktvendimi.
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Äoc'raseHo Äo:
- Br'rcorcoo6PilìoBHaraYcraHoBa

Dorëzuar deri te:

- Institucioni i arsimit te lartë
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