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Bps ocuona Ha qJreu 145 cran (6) ø vneH
227 o.{ 3arconor 3a BlrcoKoro o6pasonaHøe
(,,CnyN6eH BecHr.rK Ha Peny6nøxa Mare¡ouøja"
6p. 82118 u ,,Cryx6eH BecHr.rK Ha Peny6røKa
C enepua Mane¡onøj a" 6p. I 5 4 I I 9), Ãr4peKropor Ha

Areuqujara 3a KB¿rJrlrrer Bo Brrcororo
o6pasonanøe, ÄoHece

PEIIIEHUE
3a lloqeToK co pa6oTa cTyÀ]rcKaTa llporpaMa oÄ

BTOp rlrrKJryc Ha aKaÄeMcKn cTyÄrrn -
nocrÄrrrrrroMcKn cry¡rrr (120 EKTC) ua

anrurrrcnrr jarnrc no ,rYnpanyBarbe u
MeHauMeHT no jannnor cenTop6' na Õany;rrer

3a coBpeMeHH orrrrrrecrBeHn HayKH IIpu
VHnneprn'rer Ha Jyroucroqna Enpona - Teroso

l. Co osa petrreHøe ce yrBpÄyBa ÄeKa ce
r4cnoJrHerr{ yciroBlrre 3a rroqeroK co pa6ora Ha

cry.4rrcKara nporpaMa oÄ Brop rIHKJryc Ha

aKa.qeMcKrr cry.qur4 - nocr¡r,rnJroMcKø cryÄøø (120
EKTC) Ha anrJrr{cKø jasur no ,,VnpanyBa}be r,r

MeHauMeHT Bo jaBHr.,ror ceKropr' Ha @aKylrer 3a

coBpeMenr{ o[rrrrecrBeHpr HayKH npø Vuønepsører
ua JyroucrovHa Eapona - Teroso.

2. Osa perxeHr,re BJreryBa Bo cøJra co

ÃeHoT Ha ÄoHecyBalbe.

O6pa3JrorKeHrre
flo .qo6r,rBane Ha Peruesøe sa

anpe¡uraquja 6p.08-331/6 o¡ 18.03.2021 ro¡øna
o.q crpaHa Ha Ol6opor 3a aKpeÃøragø1a Ha

BrrcoKoro o6pa:onaHue, VHønepsører Ha

JyroøcrouHa Enpona - Teroeo ce o6par:ø co
6apame 6p.03-104912 ot 07.04.2027 roÃøøa, Ao
AreHqujara 3a KBÍurøTer Bo Br,rcoKoro
o6pa.:onauøe, noÀ Harr 6p. 08-42811 oÃ
07.04.2021 roÄr{Ha, 3a yrBpÄyBarbe Ha ycJroBr,rre

3a noqeroK co pa6ora Ha cryÃtrcKara npotpaMa oÄ
BTOp rlr4KJryc Ha aKa.qeMcKr4 cTy4t4vt

nocrÃunJloMcKr.r cryÃøø (120 EKTC) Ha aHrJrøcKtr
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neni 227 të Ligjit për arsim të lartë ("GazeTa
zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.82l18 dhe
"Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së

Veriut" nr.l54/19), drejtori i Agjencisë për Cilësi
në Arsimin e Lartë, sjell

AKTVENDIM
për fillimin me punë të programit studimor të
ciklit të dytë të studimeve akademike - studime
postdiplomike (120 SETA në giuhën angleze

nga "Qeverisja dhe udhëheqja në sektorin
publik" në Fakultetin e Shkencave Shoqërore
Bashkökohore pranë Universitetit të Evropës

Juglindore - Tetovë

1. Me këtë Aktvendim përcaktohet se janë
plotësuar kushtet për fillim me punë të programit
studimor të ciklit të dytë të studimeve akademike -
studime postdiplomike (120 SETK) në gjuhën
angleze nga "Qeverisja dhe udhëheqja në sektorin
publik" në Fakultetin e Shkencave Shoqërore
Bashkëkohore pranë Universitetit të Evropës
Juglindore - Tetovë.

2. Ky Aktvendim hyn në fuqi në ditën e

miratimitte tij.

Arsyetim

Pas marrjes së Aktvendimit për akeditim
nr. 08-331/6 të datës 18.03.2021 nga ana e Bordit
për Akreditim të Arsimit të Lartë, Universiteti i
Evropës Juglindore - Tetovë i drejtohet, me
kërkesë nr. 03-104912 re datës 07.04.2021,
Agjencisë për Cilësi në Arsimin e Lartë, me
numrin tonë 08-428/1 të datës 07.04.2021, për
përcaktimin e kushteve për fillimin me punë të
programit studimor të ciklit të dytë të studimeve
akademike - studime postdiplomike (120 SETK)
në gjuhën angleze nga "Qeverisja dhe udhëheqja
në sektorin publik" në Fakultetin e Shkencave

Dinitar Vlahov 4 kati II
Qendër, Shkup
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ja:urc no ,,Vlpanynalre rì MeHauMeHr Bo janHøor
ceKToprs Ha OaKyrTeT 3a coBpeMeHr.r on[rTecTBeHø
HAyKr,r npr4 yHrìBep3r4rer Ha JyroøcrovHa Eepona
- Teroso.

,{r.rperiropor Ha AteHrIøjara sa KB¿rJrrdrer
BO_B-r,rCoKoTo o6p¿BoBaHr4e, co perueuue 6p.0g_
428/2 ot 12.0 4.2021 roÀr.rHa, Sopvøpa Korr,llcøj a
3a yrBp.4yBalbe Ha trcnoJrHeTOCTa Ha ycJroBøTe 3a
noqeroK co pa6ora Ha cryÄr4cKara ilporpaMa
HaBeÄeHa Bo TOqKa I Ha osa pe[reHøe.

Kouøcøjara, Ha ÄeH 20.04.2021 roÄrdHq
ø3Bprxø yBr4I\ rr r43rorBu Øsneunaj 6p. 0g-42913
o126.04.2021 roÀøHa, KaÄe e HaBeÀeHo ÀeKa 3a
cryÃr,rcKara npotpaMa oÄ Brop TIHKJTyC HA
aKaÄeMcKø cryÃr4kr - nocrÄLrnJroMcrr,r cryÃHø (120
EKTC) Ha anurr,rcKlr ja":uri no ,,ynpaByBalbe r{
MeHauMeHT Bo jaBHrìor ceKTop.( Ha (ÞaKyJrrer 3a
coBpeMenr,r orrrrrecrBeHø HayKr4 npø Vuønepsører
Ha Jyror4crouua Enpona - Teroso, ce trcnoJrHerra
ycJroBøre corJracHo o¡pe¡6øre yrBpÄeHø co
3arosor 3a Br4coKoro o6pasonaHøe ø Vpe¡6ara sa
HOpMATøBr.r ø craH.AapÃø 3A OAHOBarbe HA
Br4coKoo6p¿I3oBHø ycraH oBr4 rr. 3a Bprxerbe Ha
nøcorcoo6pa:onua ¡ejuocr (,,ClyN6eH BecHøK Ha
Peny6nurca Maxe¡ouøja" õp. 103/10, 168/10 ø
10/1 1).

Lltø'ajkø ro Bo [peÀBr,rÀ rì3ueceHoro, ce
oÀJryqr4 KaKO BO ,4r.rCno3r{TprBoT Ha OBA perxeHr.re,

IIPABHA fIOyKA: flpornn oBa
perrreHr4e, MO}Ke Ãa ce 3aBeÄe ylpaBeH CnOp, co
noÄHecyBalbe Ha ryN6a ¿o VnparHøor cyÀ Ha
Penyõnøna Cenepua Marce¡oHøja, Bo poK o¡ 30
ÄeHa o,q ÄeHoT Ha rrpr4eMoT Ha OBa peueHøe.

,{ocraneuo ¡o:
- Bncor<oo6pa3oBHaraycraHoBa
- Apxr.rna
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Shoqërore Bashkëkohore pranë Universitetit të
Evropës Juglindore - Tetovë.

Drejtori i Agjencisë për Cilësi në Arsimin
e Lartë, me Aktvendim ff.09-4}gl2 të datës
12.04.2021, formoi Komision për përcaktimin e
kushteve për fillimin me punë të programit
studimor të shënuar në pikën I rêr këtij Aktveñdimi.

Komisoni, më 20.04.2021, kreu
inspekimin dhe përgatiti Raportin me nr. 0g-42g13
të datës 26.04.2021, ku eshtë shënuar se, për
programin studimor të ciklit të dytë të studimeve
akademike - studime posrdiplomike (120 SETK)
në gjuhën angleze nga "eeverisja dhe udhëheqja
në sektorin publik" në Fakultetin e Shkencave
Shoqërore Bashkëkohore pranë Universitetit të
Evropës Juglindore - Tetovë, janë përmbushur
kushtet, në përputhje me dispozitat e përcaktuara
me Ligjin për arsim të lartë dhe Rregulloren për
normativin dhe 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 10/11).

Duke marrë parasysh atë që u theksua, u
vendos si në dispozitivin e këtij Aktvendimi.

fËSffIu.Ë JURIDIKE: Kundër kërij
Aktvendimi, mund të inicohet kontesi
administrativ, me parashtrimin e ankesës deri te
Gjykata Administrative e Republikës së
Maqedonisë së Veriut, në afat prej 30 ditëve nga
dita e pranimit të këtij Aktvendimi.

Dorëzuar deri te:
- Institucioni i arsimit të lartë
- Arkivi

AI,IPEKTOP/
Dr. Agim

DREJTOR


