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4i,.,'rr'ivr ?cR CILÈS| NÉ AhsiMlri Ë LÀiilE

PEIIIEHI,IE
3A floqeroK co pa6ora cry.4ucKara nporpaMa o'q

BTop IIHKJTyC (MarucrepcKH) aKa'qeMcKH

cryÃn;(60 EKTC) ro 
"floJrlrrl{qKrr 

HayKI{6ú Ha

Õanylrer 3a coBpeMenrl orrllrrecrBeuu HayKI{

npryHlrBep3nrer Hâ JyroHcrorrHa EBpona -

feroso

1. Co oea peruenue ce yrBpÄyBa Ãera ce

øcnorHerll ycJIOBøTe 3a [IoqeroK CO pa6oTa HA

cryÄtrcKara rlporpaMa oÄ Brop III4Knyc

irr,rarøcrepcnø) arca¡ervrcxll cryÄllø (60 EKTC) no

,,[Io[øTI4.{KI,I HayKIar( ua Õaxyn'rer 3a coBpeMeHø

orrlxrecrBeHlì HayKø npø VHuneprørcT Ha

Jyroncrouua EnPona - Teroso'
2. Ooa pemeuue BJIeryBa Bo cøJIa co

ÄeHoT Ha ÄoHecyBaH,e.

O6Pa3Jro'KeHI{e
llo Äo6HBaIbe Ha Peruesne 3a

aKpeÄøralløja 6p.1409 -42014 oÄ 24'09'2020

too"*u o¿ 
"ïputu-ta 

o¡6opor 3a aKpeÄl4ral¡r¿ja ua

Br4coKoro o6pasoaaHue, Vuønepsurer Ha

JyroucrouHa Enpona - Teroso ce o6parø co

6upu*. 6p.03-2S6i/2 o,q 06'10'2020 roÃøsa, Ão

Areur¡øjara 3a KBaiIøTer Bo BllcoKoro

o6paronauøe, rIoA Ham 6p' 08-168/1 oÄ

06,10.2020 ro.4øHa, 3a yrBpÄyBarbe Ha ycJloBlare

3a roqeror co pa6ora Ha cryÃI'IcKara rlporpaMa oÄ

Brop rrt4KJlyc (uarøcrepcru) ara.4eir'tcKl'I cryÄI414

(60 EKTC) no ,,fIoJII'IrlI{rcø HayKlt" Ha Õaxylrer

3a coBpeMeHI4 on[ITeCTBeHI4 HAyKø rlpll

VHønep:ører na Jyroøcrouua Enpona - Teroeo'

úao "/6l,le

për fillimin me punë të programit studimor të

ciktit të dytë (magiistraturë) të studimeve

akademike (OO SnfÐ nga "Shkencat politike"

në Fakultetin e Shkencave Shoqërore

Bashkëkohore pranë Universitetit të Evropës

Juglindore - Tetovë

1. Me këtë Aktvendim përcaktohet se janë

plotësuar kushtet për fillim me punë të programit

,tuditot të cikùt të dytë (magiistraturë) të

studimeve akademike (60 SETK) nga "Shkencat

politike" në Fakultetin e Shkencave Shoqërore
^Bashkëkohore pranë Universitetit të Evropës

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

miratimit te tij.

ArsYetim

Pas marrjes së Aktvendimit për akreditim

nr.l409-420/4 teãatës 24.09.2020 ngaana e Bordit

pei Àn.¿itim të Arsimit të Lartë, Universiteti i

L,vropes Juglindore - Tetovë i drejtohet, me

[ertese nl ol-zgatlz të datës 06'10'2020,

Agiencisë për Cilësi në Arsimin e Lartë' me

nrñrrin tonè o8-t6g/1 të datës 06'10'2020, për

përcaktimin e kushteve për frllimin me. punë të

programit studimor të ciklit të dytë (magjistraturë)

ie iu¿irn*u. akademike (60 SETK) nga "Shkencat

politike" në Fakultetin e Shkencave Shoqërot'e

bashkëkohore pranë Universitetit te Evropës

Juglindore - Tetovë.
Drejtori i Agiencisë për Cilësi në Arsimin

Ep.-l.Jr

lo. o1 . zd 24 ron.-viti

Bps ocuona Ha qrreH 145 craift) ñ-urãu Cr."ñ[- srr,troi*-e të nenit 145 paragrafi (6) dhe neni

227 oÄ 3axosoru u Br4coKoro o6pasouu"" e 227 të Ligiit për arsim 
1ë lÏtë ("GazeÍa zyrtarc e

(,,CryN6eu BecHr,rK Hu Peny6nrnu fuf*.¿o"";u; Republikëì se Maqedonisë" nr'82l18 dhe "Gazeta

6p. 82/18 ø ,,Cnyx6à" "ó"n"* 
Ha Peny6nl'Ira zyrtate e Republikës së Maqedonisë së Veriut"

cenepua Mare¡ouøja,, 6p.r54r19), orp.n op-or-rã ir.r54n9), drejtori i Agiencisë për cilësi në

Areuqujara 3a KB¿uIrIrer Bo ""óonoto 
Arsimin e Lartë' sjell

o6pasoeaHøe, ÄoHece

AKTVENDIM
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,ftrperropor Ha AreHr¡r¿j ara sa KB¿urøTer
Bo^BtfcoKoro o6p¿ßoBaHr4e, co perueuøe 6p.0g-
16812 ot 12.02.2021 roÀr4H;, O"p""p"' rcoMr.rcøja
3a yrBpÄyBarbe Ha rìcnoJrHerocra Ha ycnoeøTe ga
rror{eroK CO pa6oTa Ha cryÀrìcKará nporparvra
HaBeAeHa BO TOqKa I ua oea peüreHøe.

Kouøcøjara, Ha ÄeH 01.03,2021 roÄr.rn4
HsBprrø yBLrÃ 14 r.r3rorBø l4sneruraj 6p. 0g_16g/3
oÃ 05.03.2021 roÀprua, KaÃe e HaBeÄeHo AeKa 3a

::ï:ï:]1,- . 
rporPaMa oÄ Brop qøftrvc

(MarrìcrepcKø) aKaÀeMcKvt cryÃuät loti ercrc¡ no
,,Ilorørø.rxl.r Haynrl,. 

"a oarcynrer iu .lup.ra""

ï,ï:;:"'# E"iJJJ Tå""1,"Xïo;ifi;".î;
ycnoBøre coruracno o¡pe¡6øre yrBpÀenu co3arouor 3a BøcoKoro oopLouanr. í fõäou.u.u
HopMarøBrr ø cra'ÀapÀr4 sa ocr¡óuarue Hanøcor<oo6pa:oBurì ycranoBr,t I,r 3a Bpuelbe Haa^11o1oo0na:,o¡Ha ¡ej uocr (,,cnyx6eH' r.,",* 

"urerryoJrøKa Marce¡onzja,, 6p. 103/10, 16g/10 øl0/1 1).

LIuajkø ro Bo rpeÀBraÄ r{3HeceHoro, ceoÄIyq¡.r KaKO BO Àøcno3øTr{BOT Ha oBa peIXeHøe.

IIPABHA fIOyKA: Ilporøn oBaperrreHøe, MO)I(e Àa ce_saBeÄe ynpa"en cnop, conoÀHecyBaÌbe Ha rvNõa ao Vnpãou¡ror cy,q HaPeuy6røxa CenepHä ruru*"¡on"jî;;'ö_' oÄ 30
ÄeHa oÀ ÀeHor Ha [ppreMor Ha oBa para"r..

e Lartë, me Aktvendim nr.0g_l6g/2 të datës12.02.2021, formoi Komision per plrcaf<timin ekushteve për fillimin._me p;; iã';rogramir
studimor të shënuar në pikën f ìe teti;af.ìvendimi.
:- __- r. Komisoni, më 01.ß.;021, kreu
::sp.eKfmT dhe përgatiri Raportin me nr. 0g_l6g/3të darës 0s.03.202t, ku éshtë ,Àt;; se, përprogramin srudimor të ciklit t-ldytë lrujirt.áture¡të studimeve akademike (60 SETK) nlãiSnt.n.ut
politike" në Fakultetin 

'e 
ShkenóavE ShoqeroreBashkëkohore pranë Universitetii 1e EvropesJuglindore - Tetovë, jane permbuslur iusfrtet, nepërputhje me. dispozitat e përcaktuara Ãe Ligiinpër arsim të lartë dhe Rregulloren për normativin

dhe standardet për themeri-min . i"iriì"iiå"eve tëarsimit të lartë si dhe për realizimin e veprimtarisë
së arsimit të lartë (,,Gazntazyrtare e nep'utlite. .eMaqedonisë" nr. 103/10, t6sit0dh; iò;ii;

Duke marrë parasysh atë që u tháksua, uvendos si në dispozitivin e tet¡ etä."Oiri.

rËsutt t Ë ruRIDIKE: Kundër këtijAktvendimi, mund të iniroirlì""-'kontest
administrativ, me parashtrimin 

" ur-,i.îre, deri teGjykata Administrative 
" 

-ü;büi." 
sëMaqedonisë së Veriut,.le afal p."; äOiìteu" ngudita e pranimit rë këtü Aktvendimi

ÄocraseHo.qo:
- Bøcoroo6pa3o¡HâTrdycraHoBa
- Apxøna

ø:pa6orur: Mlraeua EQperuournu Lþp r^

Dorëzuar deri te:
- Institucioni i arsimit të lartë

DREJTOR
Rushiti


