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sitkç6¡

ro,q.-víti

bazë të nenit 145 paragrafi (6) dhe
Bps ocuona Ha qrreH 145 cras (6) ø urerf
lattë ("Gazeta
227 oÃ 3arosor 3a Br4coKoro o6pasonaHue neni 227 të Liglit për arsim të nr'82/18 dhe
(,,cnyN6eu BecHltK Ha Pery6rørca Marce¡ouøja" zyrlare e Republikës së Maqedonisë"
Maqedonisë së
ðp. äZf ¡ ø ,,Cryx6e" urr""n Ha Peny6nørca "Gaze1a zyrtare e Republikës së
Veriut" nr'154119), drejtori i Agiencisë për Cilësi
Ceeepna Maxe¡oHøja,' 6p.154/19), ÄLrpeKropor Ha
3a KB¿rJ[rrer BO BllcoKoro në Arsimin e Lartë' sjell

Areuqøjara

o6pasonauue, ÃoHece

PEIIIEHLIE
rroqeror co pa6ora cryÀncnara flporpâMâ oA
BTop rlHKrryc Mârl{crepcKrl cryÄun (60 EKTC)
no,Cry¡nu sa 6e¡6eÄHocr" Ha IIpaneH
ynnBep3[Ter na Jyroncrouna
Qany.nrer npu
EnPona - Terono

3a

1. Co osa peIxeHLIe ce yrBpÄyBa .4eKa ce
rrcrroJlHerl4 ycJloBllre 3a noqeroK co pa6ora ua
cryÄr,rcKara rlpolpaMa oÃ Brop III4KJIyC
sa
Marr4crepcKl4 cryÄI,Iu (60 EKTC) no
',Cry¿øø
Ípø
llpaneu
6es6eÄHocr" Ha
$arynrer
Ynønepsører ua JyroucrouHa Eopona - Teroso'

2. Oaa

pelxeHlle BJIelyBa Bo cI{JIa co

AKTVEND IM
për fillimin me punë të programit studimor të
te dytë të studimeve të magiistraturës (60

"ìnit nga "Studime të sigurisë"
SETA

në

Fakultetin

e Drejtësisë pranë Universitetit të Evropës
Juglindore - Tetovë

1. Me këtë Aktvendim përcaktohet se janë

plotësuar kushtet për flrllim me punë të programit

të ciklit të dytë të

studimeve të
magjistraturës (60 SETK) nga "Studime të
sigurisë" në Fakultetin e Drejtësisë pranë
Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë.
2. Ky Aktvendim hYn në fuqi në ditën e
miratimit të tij.

itudirno.

ÄeHor Ha ÃoHecyBalbe.

O6Pa3Jror(eHre

llo

Ha Per¡euøe 3a
6p.1409-42214 oÄ 30.10'2020

Äo6nsarbe

anpe¡øraqøja
.o¡"na o,q crpaHa Ha O¡6opor 3a aKpeÃlIraqøja ua
Br,rcoKoro o6pasoraHøe, YHønepaører Ha
Jyroøcrouua Eepona - Terono ce o6parø co
6apame 6p.03-329212 op, 06J12020 roÃI{Ha, Äo
AreHqujara 3a KBaJIHTeT Bo BlIcoKoro
o6pa:oeauøe, roÃ HaIx 6p. 08-215/l o¡ 11'11'
2020 roløtta, 3a yrBpÄyBalbe Ha ycJIoBI'Ire 3a
Ha cryÄllcKara oÃ Brop I{I'lKJIyc
(60 EKTC) no ,,Cry¡øø sa
clyÃvrø
Marr,rcrepcKu

flor{eror co pa6ora

Ha llpareu $axynrer

npu
Teroso'
EBpona
YHøeepsurer ua JyroøcroqHa
,{npenropor ua AreHqøjara 3a KBaJII'lrer

6es6e,quocr"

ArsYetim
Pas marrjes së Aktvendimit për akeditim
nr.l409-422/4 të datös 30.10'2020 ngaana e Bordit

për Akeditim të Arsimit të Lartë, Universiteti i
Evropes Juglindore - Tetovë i drejtohet, me
kërkèsë nr. 03-329212 të datës 06.11.2020,
Agjencisë për Cilësi në Arsimin e Lartë, me
numrin tonë 08-215/1 te dates 11'11.2020' për
përcaktimin e kushteve për frllimin me punë të
të
þrogramit studimor tit ciklit të dytë të studimeve
të
nga
(60
"Studime
SETK)
magjistraturës
pranö
Drejtësisë
sigurisë" në Fakultetin e
Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë.
Drejtori i Agjencisë për Cilësinë Arsimin
e Lartë, me Aktvendim nr.08 -21512 të datës
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r43Bplrrlr yBI4A LI LI3rorBrI
3a
roÄøHa, KaÄe e HaBe^e'o ÄeKa

Ko*

ãlõlo¡'zozr

Brop
arya""nuru nporpaMa oÄ

qI'IKJIyc

(60 EKTC),no "CrYÄuø sa
Marr.IcrepcKl{ cry,4I4I'I
rlpø

Oá.0"¡"ð"t" Ha flpaeeH -6ax1freT
Terooo'
ua JyroøðroqHa Enpona -

i;;;ö.t*r

olpe'u6øte
ce ucnoJlHerl'f ycJIoBI'ITe corJlacHo,
u
3a B'coKoro o6pasonaHøe
ñ;;."" co 3arõuor
3a
craHÄapÄø
ïpåaouru 3a HopMarI'IBI4 I4 ycraHoBld ø 3a
ocnoBalbe Ha Bl4coKoo6pasoeHu
("CnyN6eu
Boruerbe

H::l
a u,ucoroo6p*tunu Äej

::i"fi"ä" P;ñä;'-; Marcerosøja" 6p' 103/10'
168/10 ø 10/11)'

Ørvrajftu

ro Bo IIpeÄBI{Ä ll3neceuoro' ce

Ha oBa peueHøe'
o.qflyqø KaKo BO Äøcno3I',ITIìBOT

flPorøe oBa
IIPABHA IIOYKA:
y[paBeH cnop' co

pellreHl4e, MOXe Äa ce 3aBeÄe
Ynpaonnor cyÄ Ha
fioÄHecyBarbe sa ryN6a ¡o
Bo poK oÃ 30
Peny6nøtca ctutp"ä vta*e¡ouøjä'
Ha o'a peureHl4e'
¡"nâ oa Ae'or Ha npl.eMor
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për
per noinatiuin ¿ttt standardet
Rregulloren

të lartë si
il.å.iilil."inui'utioneve të arsimit të lartë
dhe për realizimin e veprimtarise 1e.arsi1-il
ntpiutites së Maqedonisë" nr'

¡iää;ä;'å
ìo¡/to,

168/10 dhe

lo/li)'

që u.theksua' u
Duke marrë parÁysh atë
e këtij Aktvenotmt'
vendos si nä dispozitivin
këtij
rËsgtt-t-Ë JURIDIKE: Kundër
kontest
.. deri te
Aktvendimi, mund të inicohet
ankesës
e
administrativ,
- me pãrashtrimin
e Republikës së

äïä; Àaminiiirative
nga
üåä"itå se veriut, në afat.prej 30 ditëve
äi,"i pt""i*it

të kittij Aktvendimi'

Dorezuar deri te:
- lnstitucioni i arsimit te lartë
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nt' 08-215/3
insoekimin dhe përgatiti Raportin T:
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;Ë.ffi;'ä;.it.ioñ, ku éshte
të
të ciklit të dyrë të.studimeve
të
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."-studime
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pranë
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Juglindore
Universitetit të Evropës
me.dispozitat e
;¿;ü;rh"t kushtet,ìë përputhjl
arsim,l:.,11n' dn'

C#e
i DREJTOR
Dr. Agim

