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nuk i mundëson kryerjen e inspektimit fotosanitar duke e 
përfshirë edhe kontrollin e dokumenteve (neni 49 paragrafi 
3) dhe 

11) shfrytëzon për qëllimet e mbrojtjes biologjike të 
bimëve në hapësirë të mbrojtur dhe vend të hapur  lloje 
ekzotike të organizmave të cilat nuk janë shënuar në listë, 
ose i importon dhe shfrytëzon pa miratimin e Drejtorisë 
Fotosanitare (neni 52 paragrafi2). 

Për veprimet nga paragrafi (1) i këtij neni përveç 
gjobës personit juridik do t'i shqiptohet edhe masë e 
posaçme kundërvajtëse,  marrje dhe asgjësim i materialit 
bimor. 

Personit juridik përveç gjobës nga paragrafi 1 i këtij 
neni do t'i shqiptohet edhe sanksion kundërvajtës ndalim i 
përkohshme për kryerjen e veprimtarisë së caktuar në 
kohëzgjatje prej 30 ditësh.  

Gjobë në shumë prej 800 euro në kundërvlerë me 
denarë do t' shqiptohet personit përgjegjës në personin 
juridik, për kryerjen e kundërvajtjes nga paragrafi 1 i këtij 
neni. 

Gjobë në shumë prej 400 eurosh në kundërvlerë me 
denarë do t'i shqiptohet personit fizik, për kryerjen e 
kundërvajtjes nga paragrafi 1 i këtij neni. 

Personit fizik, përveç gjobës  nga paragrafi 5 i këtij 
neni, do t'i shqiptohet dhe masë e posaçme kundërvajtëse, 
marrje dhe asgjësimi i materialit bimor.” 

 
Neni 7 

Neni 82 ndryshon si vijon:  
 “Gjobë në shumë prej 1 500 eurosh në kundërvlerë me 

denarë do t'i shqiptohet personit juridik për kundërvajtje, nëse: 
1) nuk është shënuar në regjistrin e prodhuesve, 

përpunuesve, importuesve dhe distributorëve të bimëve, 
prodhimeve bimore dhe sendeve dhe objekteve tjera, kurse 
merret me prodhimin, përpunimin, importin ose 
distribuimin e bimëve,  prodhimeve bimore dhe objekteve 
dhe sendeve tjera nga Lista V pjesa A dhe Lista V pjesa B 
dhe prodhuesve të bimëve të caktuara, prodhimeve bimore 
dhe objekteve  dhe sendeve tjera të cilat nuk janë të 
shënuara në Listën V pjesa A dhe qendrat relevante dhe 
dërgesë në sferën e prodhimtarisë (neni 19 paragrafët 1 dhe 
2); 

2) dërgesa nuk është e paketuar në mënyrë e cila 
siguron mos ekzistimin e rrezikut nga zgjerimi i 
organizmave dëmtues dhe nëse dërgesa ndahet, 
kombinohet me dërgesa tjera ose nëse ripaketohet në 
territorin doganor të Republikës së Maqedonisë (neni 36 
paragrafi 2);  

3) nuk i ruan të gjitha llojet e pasaportave të bimëve në 
pajtim me afatet e përcaktuara (neni 49 paragrafi 1) dhe 

4) nuk mban evidencë, regjistra dhe baza të të dhënave 
që janë të lidhura me sistemin informatik edhe nëse ato nuk 
i azhurnon dhe ruan (neni 55 paragrafi 1).   

Gjobë në shumë prej 500 eurosh në kundërvlerë me 
denarë do t'i shqiptohet personit përgjegjës në personin 
juridik, për kryerjen e kundërvajtjes nga paragrafi 1 i këtij 
neni. 

Gjobë në shumë prej 300 eurosh në kundërvlerë me 
denarë do t'i shqiptohet personit fizik, për kryerjen e 
kundërvajtjes nga paragrafi 1 i këtij neni.” 

 
Neni 8 

Aktet nënligjore nga neni 79-b paragrafët 2 dhe 9 i këtij 
ligji, do të miratohen në afat prej 15 ditësh nga dita e hyrjes 
në fuqi të këtij ligji.  

Neni 9 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.  
__________ 
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B:& &F ! ?%?!<% %B#!?&8%I&C% & :?:A#!<&! 9% @:=!8:B 
;: #%A:8% & "#9 :;<:"% <% 8:% F:J! ?% C% :?9!F! %B#!?&-
8%I&C%8%,  

- ":?& !"&?!<I&C% 9% %B#!?&8&#%<&8! "&;:B::A#%-
9:"<& $;8%<:"& & 9% ?#$D& %B#!?&8%I&&,  

- ?%"% @#!@:#%B& @:8#!A<& 9% @:?:A#$"%G! <% <:#-
F%8&"&8! & ;8%<?%#?&8! 9% "#H!G! <% "&;:B::A#%9:"<% 
?!C<:;8 &  

- "#H& ?#$D& #%A:8& $8"#?!<& ;: :":C 9%B:<.  
6?A:#:8 :AC%"$"% &9"!H8%C 9% #!9$>8%8&8! :? <%?":-

#!H<%8% !"%>$%I&C%8% B:C D: ?:;8%"$"% ?: .>%?%8% <% 
2!@$A>&B% 4%B!?:<&C%, F&<&;8!#;8":8: <%?>!J<: 9% 
#%A:8&8! <% "&;:B:8: :A#%9:"%<&! & ?: "&;:B::A#%9:"-
<%8% $;8%<:"% <%? B:C% ! &9"#H!<% !"%>$%I&C%.  

6?A:#:8 D: &< :#F&#% F&<&;8!#:8 <%?>!J!< 9% #%-
A:8&8! <% "&;:B:8: :A#%9:"%<&! 9% :?:A#!<&8! & :?9!-
F!<&8! %B#!?&8%I&& & 9% #!9$>8%8&8! :? !"%>$%I&C%8%.  

 
&569:?C9G?;9 ? 59B4@9 :9 &DB454@ 

 
K>!< 72 

6#D%<&9%I&C%8%, #%A:8%8%, <%=&<:8 <% :?>$=$"%G!, 
F!8:?:>:D&C%8% 9% %B#!?&8%I&C% & !"%>$%I&C%, ;8%<?%#-
?&8! 9% %B#!?&8%I&C% & !"%>$%I&C%, B%B: & ?#$D& @#%H%-
G% ": "#;B% ;: #%A:8%8% <% 6?A:#:8, @:A>&;B$ ;! $#!-
?$"%%8 ;: @#%"&><&B.  

3#%"&><&B:8 :? ;8%":8 1 <% :":C =>!< D: ?:<!;$"% 
6?A:#:8 @: @#!8M:?<: ?:A&!<% ;:D>%;<:;8 :? .>%?%8% 
<% 2!@$A>&B% 4%B!?:<&C%.  

6?A:#:8 :? #!?:8 <% =>!<:"&8!  :#F&#% ;8#$=<& 
B:F&;&& 9% @:8#!A&8! <% "#H!G! <% %B#!?&8%I&C%8% & 
!"%>$%I&C%8%. 5:B:>B$ ": 6?A:#:8 <!F% =>!< B:C ! ;:-
:?"!8!< 9% :?#!?!<: <%$=<: @:?#%=C!, @:>! &>& :A>%;8, 
6?A:#:8 ": B:F&;&&8! F:J! ?% %<D%J&#% & <%?":#!H-
<& ;8#$=<& >&I%. 

'#!?;8"% 9% #%A:8% <% 6?A:#:8 ;! :A!9A!?$"%%8 :? 
+$O!8:8 <% 2!@$A>&B% 4%B!?:<&C% ": @:;!A<% @#:D#%F% 
& :? ;:@;8"!<& @#&M:?&.  

4&<&;8!#:8 <%?>!J!< 9% #%A:8&8! <% "&;:B:8: 
:A#%9:"%<&! ;: %B8 D& $8"#?$"% "&?:8 & "&;&<%8% <% <%-
?:F!;8:I&8! 9% 8#:H:I&8! ": @:;8%@B%8% <% %B#!?&8%-
I&C% "#9 :;<:"% <% #!%><: <%@#%"!<&8! 8#:H:I&.  

'8#$=<&8! & %?F&<&;8#%8&"<&8! #%A:8& 9% @:8#!A&-
8! <% 6?A:#:8 D& "#H& F&<&;8!#;8":8: <%?>!J<: 9% 
#%A:8&8! <% "&;:B:8: :A#%9:"%<&!.“ 

 
K>!< 5 

K>!<:"&8! 73, 74, 75 & 76 ;! A#&H%8. 

K>!< 6 
.: =>!<:8 77 @: ;8%":8 4 ;! ?:?%"%%8 =!8&#& <:"& 

;8%"% 5, 6, 7 & 8, B:& D>%;%8: 
„2!9$>8%8&8! :? ;%F:!"%>$%I&C%8% ;! :AC%"$"%%8 <% 

"!A ;8#%<&I%8% <% $<&"!#9&8!8:8, <% ;!B:C% !?&<&I% @:-
;!A<: ( %B$>8!8 & <%$=!< &<;8&8$8) & <% F&<&;8!#;8":-
8: <%?>!J<: 9% #%A:8&8! <% "&;:B:8: :A#%9:"%<&!.  

4&<&;8!#;8":8: <%?>!J<: 9% #%A:8&8! <% "&;:B:8: 
:A#%9:"%<&!, 9% @:8#!A&8! <% ;%F:!"%>$%I&C%8% <% "&-
;:B::A#%9:"<&8! $;8%<:"&, ":"!?$"% 5#J%"!< !>!-
B8#:<;B& ;&;8!F 9% ;%F:!"%>$%I&C%. 

':?#J&<%8%,  :#F%8% & <%=&<:8 <% B:#&;8!G! <% 
5#J%"<&:8 !>!B8#:<;B& ;&;8!F 9% ;%F:!"%>$%I&C% D& 
@#:@&H$"% F&<&;8!#:8 <%?>!J!< 9% #%A:8&8! <% "&;:-
B:8: :A#%9:"%<&!. 

'!B:C $<&"!#9&8!8, :?<:;<: ;%F:;8:C<% "&;:B::A#%-
9:"<% $;8%<:"% #!9$>8%8&8! D& ?:;8%"$"% ?: F&<&;8!#;-
8":8: <%?>!J<: 9% #%A:8&8! <% "&;:B:8: :A#%9:"%<&! 
B:! &9D:8"$"% &<8!D#%>!< &9"!H8%C 9% #!9$>8%8&8! :? 
;%F:!"%>$%I&C%8% 9% $<&"!#9&8!8&8! & ;%F:;8:C<&8! "&-
;:B::A#%9:"<& $;8%<:"&.“ 

 
K>!< 7 

.: =>!<:8 96 @: ;8%":8 5 ;! ?:?%"%%8 14 <:"& ;8%"% 
6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17,  18 & 19,  B:& D>%-
;%8: 

„-% "&;:B::A#%9:"<&8! $;8%<:"& B:& &9"!?$"%%8 
;8$?&;B& @#:D#%F& :? 8#!8 I&B>$; <% $<&"!#9&8!8;B& - 
?:B8:#;B& ;8$?&&, F!<8:#:8 <% ?:B8:#;B&:8 8#$? 8#!A% 
?% &F% <%CF%>B$ H!;8 :AC%"!<& #!I!<9&#%<& <%$=<:&-
;8#%J$"%=B& 8#$?:"& ": F!N$<%#:?<& <%$=<& ;@&;%<&-
C% &>& F!N$<%#:?<& <%$=<& @$A>&B%I&& :? B:& <%CF%>-
B$ ?"% ": F!N$<%#:?<& ;@&;%<&C% ;: &F@%B8  %B8:#, ": 
?%?!<: @:>!, ": @:;>!?<&8! @!8 D:?&<&. 

4!<8:#:8 <% ?:B8:#;B&:8 8#$? <! F:J! ?% A&?! 
=>!< <% B:F&;&C%8% 9% :?A#%<% <% ?:B8:#;B&:8 8#$?. 

0:F&;&C%8% 9% :?A#%<% <% ?:B8:#;B&:8 8#$? ;! ;:-
;8:& :? @!8 =>!<% :? B:& =!8&#& ;! :? ;::?"!8<%8% <%-
$=<% :A>%;8 :? $;8%<:"%8% B:C% D& :#D%<&9&#% ?:B8:#-
;B&8! ;8$?&& & !?!< <%?":#!H!< =>!<. 

K>!<:"& <% B:F&;&C%8% :? ;8%":8 8 <% :":C =>!< 8#!-
A% ?% A&?%8 >&I% ": <%;8%"<:-<%$=<& 9"%G% #!?:"!< 
@#: !;:# &>& ":<#!?!< @#: !;:#. 

.&;:B::A#%9:"<%8% $;8%<:"% <!F% ?% ?:9":>& :?-
A#%<% <% ?:B8:#;B& 8#$? <% B%<?&?%8 B:C @#!? :?A#%<%-
8% <% ?:B8:#;B&:8 8#$? <!F% :AC%"!<: ?"% #!I!<9&#%<& 
<%$=<:&;8#%J$"%=B& 8#$?% B%B: %"8:# ": F!N$<%#:?<& 
<%$=<& ;@&;%<&C% &>& F!N$<%#:?<& <%$=<& @$A>&B%-
I&&, &>& !?!< 8#$? ": F!N$<%#:?<: ;@&;%<&! ;: &F@%B8 
 %B8:#. 

4!N$<%#:?<: <%$=<: ;@&;%<&!, ": ;F&;>% <% :":C 
9%B:<, ! ;@&;%<&! B:! &F% F!N$<%#:?!< $#!?$"%=B& :?-
A:# ": B:C $=!;8"$"%%8 <%CF%>B$ @!8 9!FC& @#& H8: A#:-
C:8 <% =>!<:"& :? !?<% 9!FC% <! F:J! ?% <%?F&<$"% 
40% :? "B$@<&:8 A#:C <% =>!<:"& & B:! ;! &9?%"% <%C-
F%>B$ @!8 D:?&<& <!@#!B&<%8: & &F% <%CF%>B$ ?!;!8 
&9?%<&C% ": @:;>!?<&8! @!8 D:?&<&. 

4!N$<%#:?<& <%$=<& @$A>&B%I&&, ": ;F&;>% <% 
:":C 9%B:<, ;! B<&D% #!I!<9&#%<% & :AC%"!<% ": ;8#%<;-
8":, 9A:#<&B <% <%$=<& 8#$?:"& @#!9!<8&#%<& <% F!N$-
<%#:?<& %B%?!F;B& ;:A&#& B%?! H8: =>!<:"&8! <% @#:-
D#%F;B&:8 B:F&8!8 ;! :? <%CF%>B$ =!8&#& 9!FC&, B%B: & 
<%$=<& 8#$?:"& :AC%"!<& ": F!N$<%#:?<& D:?&H<&I& & 
D>%;<&I& B%?! H8: =>!<:"&8! <% @#:D#%F;B&:8 B:F&8!8 
;! :? <%CF%>B$ =!8&#& 9!FC&. 
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+#:C:8 <% ;8$?!<8&8! B:& ;! 9%@&H$"%%8 <% ?:B8:#-
;B%8% ;8$?&;B% @#:D#%F% 9% ;&8! 8#& D:?&<& <% ?:B8:#-
;B&8! ;8$?&& 8#!A% ?% A&?! ": ;:D>%;<:;8 ;: A#:C:8 <% 
#%;@:>:J>&"&8! F!<8:#&. 

,?!< @#: !;:# F:J! ?% A&?! F!<8:# <% <%CF<:D$ 8#& 
?:B8:#%<8& B:& B%C <!D: ;! :A$=$"%%8 9% <%$=<% #%A:8%. 

E% !?<% <%$=<% :A>%;8 F:J! ?% ;! :#D%<&9&#% ;%F: 
!?<% ?:B8:#;B% ;8$?&;B% @#:D#%F%, :;"!< ": ;>$=%& <% 
&<8!#?&;I&@>&<%#<& ;8$?&;B& @#:D#%F&. 

'8$?&;B%8% @#:D#%F% 9% ?:B8:#;B& ;8$?&& :? ;8%":8 
1 <% :":C =>!< D>%"<: :@ %L% %B8&"<% &;8#%J$"%=B% #%-
A:8% @:? F!<8:#;8": & "B>$=$"%: 

- :#D%<&9&#%<% %B%?!F;B% :A$B%, H8: ;:?#J& <%-
@#!?<& & ;8#$=<& B$#;!"&, 

- <!9%"&;!< &;8#%J$"%=B& @#:!B8 @:? F!<8:#;8": 
(?:B8:#;B& @#:!B8), 

- F!N$<%#:?<% F:A&><:;8, <%CF%>B$ !?<:<!?!>!< 
@#!;8:C, 

- @#!?%"%G% & ?#$D "&? <% B:F$<&B%I&;B& %B8&"<:-
;8&, 

- @$A>&B%I&& ": F!N$<%#:?<& <%$=<& ;@&;%<&C% & 
%B8&"<: $=!;8": <% F!N$<%#:?<& ;:A&#& ": "#;B% ;: ?:-
B8:#;B&:8 8#$? & 

- &9#%A:8B% & C%"<% :?A#%<% <% ?:B8:#;B& 8#$? "#9 
:;<:"% <% ?:B8:#;B&:8 @#:!B8. 

'8$?&;B%8% @#:D#%F% 9% ?:B8:#;B& ;8$?&& ;! !"%>$-
&#% <%CF%>B$ <% ;!B:& 8#& D:?&<&. 

5:B8:#;B&8! ;8$?&& :? :A>%;8% <% $F!8<:;8&8! ;! 
;:;8:C%8 :? ?"% ?!>% ?:B8:#;B& 8#$? & C%"<% &9"!?A% <% 
$F!8<&=B: ?!>: &>& &9>:JA%. 

6?#!?A&8! :? ;8%":"&8! 6 & 10 <% :":C =>!< <! ;! 
:?<!;$"%%8 <% ?:B8:#;B&8! ;8$?&& :? :A>%;8% <% $F!8-
<:;8%,  &>:>:D&C%8% & <%I&:<%><%8% &;8:#&C%. 3:;!A-
<&8! $;>:"& 9% ?:B8:#;B&8! ;8$?&& :? :A>%;8% <% $F!8-
<:;8%,  &>:>:D&C%8% & <%I&:<%><%8% &;8:#&C% D& @#:@&-
H$"% "&;:B::A#%9:"<%8% $;8%<:"% ;: @:;!A!< %B8.“ 

  
K>!< 8 

.: =>!<:8 99 ;8%":8 3 ;! F!<$"% & D>%;&: 
„'8$?&;B&8! @#:D#%F& ": ;&8! ;8$?&;B& D:?&<& 

8#!A% ?% ;:?#J%8 9%?:>J&8!><& & &9A:#<& <%;8%"<& 
@#!?F!8&. E%?:>J&8!><&8! <%;8%"<& @#!?F!8& 8#!A% ?% 
A&?%8 :? ;::?"!8<%8% :A>%;8 <% !?&<&I%8% <% $<&"!#9&-
8!8:8, :?<:;<: <% "<%8#!H<%8% :#D%<&9%I&:<% !?&<&I% 
(&<;8&8$8, B%8!?#%, :??!>), @#& H8: <&"<:8: $=!;8": ! 
<%CF<:D$ ?: 60% :? A#:C:8 <% @#!?F!8&8!. 6;8%8:B:8 
:? ;8$?&;B%8% @#:D#%F% D& ;:=&<$"%%8 30% &9A:#<& <%-
;8%"<& @#!?F!8& B:&H8: ;8$?!<8&8! ;%F:;8:C<: D& &9-
A&#%%8 :? #!?:8 <% ;&8! <%;8%"<& @#!?F!8& 9%;8%@!<& 
<% !?&<&I%8% <% $<&"!#9&8!8:8 & 10% &9A:#<& <%;8%"-
<& @#!?F!8& B:&H8: ;8$?!<8&8! ;%F:;8:C<: D& &9A&#%-
%8 :? >&;8% <% ;>:A:?<& &9A:#<& @#!?F!8& @#!?>:J!<% 
:? ;!B:C% !?&<&I% <% $<&"!#9&8!8:8 @:;!A<:.“ 

3: ;8%":8 3 ;! ?:?%"%%8 =!8&#& <:"& ;8%"% 4, 5, 6 & 
7, B:& D>%;%8: 

„(&;8%8% <% ;>:A:?<& &9A:#<& @#!?F!8& :? ;8%":8 
3 <% :":C =>!< 9%?:>J&8!><: ;! :AC%"$"% <% "!A ;8#%<&-
I%8% <% !?&<&I%8% <% "&;:B::A#%9:"<%8% $;8%<:"% & <% 
$<&"!#9&8!8:8, B%B: & <% :D>%;<%8% 8%A>% <% !?&<&I%8% 
<% "&;:B::A#%9:"<%8% $;8%<:"%. 

-%=&<:8 9% @:8"#?$"%G! <% B:F@%8&A&><:;8% <% 
-%I&:<%><%8% #%FB% 9% "&;:B::A#%9:"<& B"%>& &B%-
I&& ;: ,"#:@;B%8% #%FB% <% "&;:B::A#%9:"<& B"%>& &-
B%I&& C% $8"#?$"% F&<&;8!#:8 <%?>!J!< 9% #%A:8&8! <% 
"&;:B:8: :A#%9:"%<&!. 

4&<&;8!#;8":8: <%?>!J<: 9% #%A:8&8! <% "&;:B:8: 
:A#%9:"%<&! ":?& 2!D&;8%# 9% "&;:B::A#%9:"<& B"%>&-
 &B%I&&. 

P:#F%8%, ;:?#J&<%8% & <%=&<:8 <% ":?!G! <% 2!D&-
;8%#:8 :? ;8%":8 (4) <% :":C =>!< C% @#:@&H$"% F&<&-
;8!#:8 <%?>!J!< 9% #%A:8&8! <% "&;:B:8: :A#%9:"%<&!.“ 

'8%":"&8! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 & 14 ;8%<$"%-
%8 ;8%":"& 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 & 18. 

 
K>!< 9 

.: =>!<:8 103 @: ;8%":8 4 ;! ?:?%"%%8 ?"% <:"& ;8%-
"% 5 & 6, B:& D>%;%8: 

„-% "&;:B::A#%9:"<%8% $;8%<:"% <%;8%"%8% 9% <%C-
F%>B$ ?"! ;8$?&;B& @#:D#%F& 9% @#" I&B>$; <% %B%?!F-
;B& & ;8#$=<& ;8$?&& & <%CF%>B$ =!8&#& ;8$?&;B& @#:-
D#%F& 9% "8:# I&B>$; <% %B%?!F;B& & ;8#$=<& ;8$?&& 
9%?:>J&8!><: ;! &9"!?$"% & ;! @:>%D% <% %<D>&;B& C%-
9&B. 

 -% 8#!8 I&B>$; <% ;8$?&& "&;:B::A#%9:"<%8% $;8%-
<:"% F:J! ?% :A!9A!?& <%;8%"%8% & <%$=<:&;8#%J$"%=-
B%8% #%A:8%, :?<:;<: @:>%D%G!8: & :?A#%<%8% <% ?:-
B8:#;B&:8 8#$? ?% ;! &9"!?$"% <% %<D>&;B& C%9&B.“ 

'8%":"&8! 5, 6, 7 & 8 ;8%<$"%%8 ;8%":"& 7, 8, 9 & 10. 
 

K>!< 10 
.: =>!<:8 112 @: ;8%":8 4 ;! ?:?%"%%8 ?"% <:"& ;8%-

"% 5 & 6, B:& D>%;%8: 
„(&I!8: &9A#%<: ": <%;8%"<:-<%$=<: & <%;8%"<: 

9"%G! <% "&;:B::A#%9:"<&8! $;8%<:"& <% @:=!8:B:8 <% 
;!B:C% ;8$?&;B% D:?&<% <% ;8$?!<8&8! 9%?:>J&8!><: &F 
@#!?>%D% :;<:"<% >&8!#%8$#% B:C% D& ;:?#J& !>!F!<8&-
8! H8: ;8$?!<8&8! L! D& B:#&;8%8 9% @:>%D%G! <% &;@&-
8&8!. 

6;<:"<%8% >&8!#%8$#% :? ;8%":8 5 <% :":C =>!< 9%-
?:>J&8!><: ;! :AC%"$"% <% "!A ;8#%<&I%8% <% "&;:B::-
A#%9:"<%8% $;8%<:"%.“ 

'8%":"&8! 5 & 6 ;8%<$"%%8 ;8%":"& 7 & 8. 
 

K>!< 11 

.: =>!<:8 113 @: ;8%":8 2 ;! ?:?%"%%8 12 <:"& ;8%"% 
3, 4,  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 & 14, B:& D>%;%8: 

„E% &;@:><$"%G! <% :A"#;B%8% 9% @:>%D%G! <% &;@&-

8&8! ;! "#H& @#:"!#B% <% 9<%!G!8: =&C% I!> ! ?% ;! 
:I!<& ?%>& & ": B:C% F!#% ;8!B<%8&8! B"%>& &B%I&& <% 
;8$?!<8:8 ;::?"!8;8"$"%%8 ;: I!>&8!, ;@:;:A<:;8&8! & 

%B%?!F;B&8! A%#%G% @#:@&H%<& ;: :@H8&8! & ;@!I&-

 &=<&8! ?!;B#&@8:#& <% B"%>& &B%I&C%8% ;: B:& ;! 
:?#!?$"%%8 #!9$>8%8&8! :? $=!G!8: 9% @:!?&<!=<%8% 
;8$?&;B% @#:D#%F% :? ;::?"!8<&:8 I&B>$; <% ;8$?&& 

;:D>%;<: ;o )#!?A%8% 9% <%I&:<%><%8% #%FB% <% "&;:-

B::A#%9:"<& B"%>& &B%I&&. 

.&?:"&8! <% @#:"!#B% <% 9<%!G!8: F:#% ?% D& :8;-
>&B$"%%8 I!>&8! <% <%;8%"<&:8 @#!?F!8 & ;8$?&;B%8% 
@#:D#%F% & ?% :":9F:J%8 &<?&"&?$%><% :I!<B% <% @:-

;8&D<$"%G%8% <% ;!B:C ;8$?!<8 @:!?&<!=<:. 

6A>&B:8 & ;:?#J&<%8% <% :I!<$"%G!8: F:#% ?% D& 

:8;>&B$"% ;:?#J&<%8% & #%A:8<&8! F!8:?& <% <%;8%"-

<&:8 @#!?F!8 & ;8$?&;B%8% @#:D#%F%. 
3#:"!#B%8% <% 9<%!G!8: <% ;8$?!<8&8! <% @#" & 

"8:# I&B>$; <% $<&"!#9&8!8;B& ;8$?&& ;! &9"!?$"% @#!-
B$ "<%8#!H<: & <%?":#!H<: :I!<$"%G!.  

-%?":#!H<:8: :I!<$"%G! D: "#H%8 <%?":#!H<& 

:I!<$"%=& :@#!?!>!<& :? ;8#%<% <% 6?A:#:8 9% %B#!?&-

8%I&C% & !"%>$%I&C% <% "&;:B:8: :A#%9:"%<&!. 
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-%CF%>B$ 1/4 :? "B$@<&:8 A#:C <% ,0Q' <% ;8$?&-
;B%8% @#:D#%F% ;! :I!<$"% :? "<%8#!H!< & :? <%?":#!-
H!< :I!<$"%=. 6? :":C A#:C ;! &;B>$=$"%%8 B#!?&8&8! 
B:& ;8$?!<8:8 D& ;8!B<$"% :? F:A&><:;8. 

4&<&;8!#:8 <%?>!J!< 9% #%A:8&8! <% "&;:B:8: 
:A#%9:"%<&! ?:<!;$"% =!8&#&D:?&H<% @#:D#%F% 9% <%?-
":#!H<: :I!<$"%G! ;:D>%;<: B:C% ;!B:C% D:?&<% :@#!-
?!>$"% 9% B:& <%$=<& @:>&G% L! ;! "#H& <%?":#!H<: 
:I!<$"%G!. 

-%;8%"<&8! @#!?F!8& B:& L! ;! :I!<$"%%8 & :? ;8#%-
<% <% <%?":#!H<& :I!<$"%=& D& :@#!?!>$"% 6?A:#:8 9% 
%B#!?&8%I&C% & !"%>$%I&C% <% "&;:B:8: :A#%9:"%<&!. 

-%?":#!H<:8: :I!<$"%G! @:B#&"% 9<%=%C<& ?!>:"& 
<% <%;8%"<&:8 @#!?F!8 & ;8$?&;B%8% @#:D#%F% "B>$=&-
8!><: & F%D&;8!#;B&:8 8#$?, <: <! @:F%>B$ :? 60% :? 
%B8&"<:;8&8! :? B:& ;:D>%;<: ,0Q' ;&;8!F:8 ;!  :#-
F&#% :I!<B%8% 9% @#" I&B>$; <% ;8$?&&, :?<:;<: <! @:-
F%>B$ :? 70% :? %B8&"<:;8&8! :? B:& ;:D>%;<: ,0Q' 
;&;8!F:8 ;!  :#F&#% :I!<B%8% 9% "8:# I&B>$; <% ;8$-
?&&. 

0#%C<%8% :I!<B% 9% <%;8%"<&:8 @#!?F!8 ! @:9&8&"<% 
?:B:>B$ ;8$?!<8:8 ?:A&> @:9&8&"<% :I!<B% & :? "<%-
8#!H<&:8 & :? <%?":#!H<&:8 :I!<$"%= 9% ;&8! %B8&"-
<:;8& B:& ;! :I!<$"%%8. 

.&;&<%8% <% <%?:F!;8:B:8 9% #%A:8%8% <% <%?":-
#!H<&8! :I!<$"%=& C% :@#!?!>$"% F&<&;8!#:8 <%?>!-
J!< 9% #%A:8&8! <% "&;:B:8: :A#%9:"%<&!. 

'#!?;8"%8% 9% <%?:F!;8:B:8 :? ;8%":8 13 <% :":C 
=>!< <% C%"<&8! "&;:B::A#%9:"<& $;8%<:"& ;! :A!9A!?$-
"%%8 :? A$O!8:8 <% F&<&;8!#;8":8: <%?>!J<: 9% "&;:-
B:8: :A#%9:"%<&!.“ 

'8%":"&8! 3 & 4 ;8%<$"%%8 ;8%":"& 15 & 16. 
3: ;8%":8 16 ;! ?:?%"%%8 ?"% <:"& ;8%"% 17 & 18, B:& 

D>%;%8: 
„.: B:F&;&C%8% 9% :?A#%<% <% F%D&;8!#;B& &>& ?:-

B8:#;B& 8#$?, =>!< <! F:J! ?% A&?! >&I! B:! ;: >&I!8: 
B:! C% "#H& :?A#%<%8% <% F%D&;8!#;B&:8 &>& ?:B8:#-
;B&:8 8#$? (?&;!#8%I&C%) ! #:?<&<% @: B#" ": @#%"% >&-
<&C% ?: B:C & ?% ! ;8!@!<, % ": ;8#%<&=<% >&<&C% ?: =!-
8"#8& ;8!@!<, &>& F$ ! A#%=!< ?#$D%#, >&I! ;: B:! J&-
"!! ": ":<A#%=<% 9%!?<&I% &>& #:?<&<% @: ;"%8:";8": 
?: "8:# ;8!@!<, A!9 :D>!? ?%>& A#%B:8 @#!;8%<%> &>& 
<!.  

K>!<:"&8! <% B:F&;&C%8% :? ;8%":8 17 <% :":C =>!< 
F!N$;!A<: <! 8#!A% ?% A&?%8 #:?<&<& @: B#" ": @#%"% 
>&<&C% ?: B:C & ?% ! ;8!@!<, % ": ;8#%<&=<% >&<&C% ?: 
=!8"#8& ;8!@!<, &>& ?% ;! A#%=<& ?#$D%#&, >&I% B:& J&-
"!%8 ": ":<A#%=<% 9%!?<&I% &>& #:?<&<& @: ;"%8:";8": 
?: "8:# ;8!@!<, A!9 :D>!? ?%>& A#%B:8 @#!;8%<%> &>& 
<!.“ 

'8%":"&8! 5, 6, 7 & 8  ;8%<$"%%8 ;8%":"& 19, 20, 21 & 
22. 
 

K>!< 12 
.: =>!<:8 116 ;8%":8 6 ;! F!<$"% & D>%;&:  
“5#$D& C%"<& &;@#%"&, ": ;F&;>% <% :":C 9%B:< ;!: 

$"!#!<&!, ;8$?!<8;B% >!D&8&F%I&C% & &<?!B;.“ 
3: ;8%":8 6 ;! ?:?%"%%8 8#& <:"& ;8%"a 7, 8 & 9, B:& 

D>%;%8: 
„'8$?!<8;B%8% >!D&8&F%I&C% ;>$J& 9% &?!<8& &B%-

I&C% <% ;8$?!<8:8, B%B: & 9% !>!B8#:<;B% !"&?!<I&C% 9% 
<!D:":8: @#&;$;8": <% <%;8%"%8%. 

.&;:B::A#%9:"<&8! $;8%<:"& ;8$?!<8;B&:8 &<?!B; 
9%?:>J&8!><: D: &9?%"%%8 ": @&;F!<% & !>!B8#:<;B% 
 :#F% (!>!B8#:<;B& &<?!B;) &>& ;%F: ": !>!B8#:<;B% 

 :#F%. )"!#!<&!8:, ;8$?!<8;B%8% >!D&8&F%I&C% & ;8$-
?!<8;B&:8 &<?!B; 9% @#&@%?<&I&8! <% 9%!?<&I%8% B:C% 
9A:#$"% ;>$JA!< C%9&B #%9>&=!< :? F%B!?:<;B&:8 C%9&B, 
% D: 9A:#$"%%8 <%CF%>B$ 20% :? D#%N%<&8!, <%;8%"%8% C% 
;>!?%8 <% C%9&B #%9>&=!< :? F%B!?:<;B&:8 C%9&B, ;! &9-
?%"% <% F%B!?:<;B& C%9&B & B&#&>;B: @&;F: & <% C%9&-
B:8 & @&;F:8: <% 8%% 9%!?<&I%. 

7%"<&8! $<&"!#9&8!8& ;#!?;8"%8% @:8#!A<& 9% &9?%-
"%G! <% ;8$?!<8;B% >!D&8&F%I&C% & ;8$?!<8;B& &<?!B; 
(!>!B8#:<;B& &<?!B;) D& :A!9A!?$"%%8 :? &9":#&8! 
$8"#?!<& ": =>!<:"&8! 86 & 87 :? :":C 9%B:<.“  

'8%":8 7 ;8%<$"% ;8%" 10. 
 

K>!< 13 
.: =>!<:8 121 @: ;8%":8 5 ;! ?:?%"%%8 ?"% <:"& ;8%-

"% 6 & 7, B:& D>%;%8: 
“(&I!8: &9A#%<: ": <%;8%"<:-<%$=<: & <%;8%"<: 

9"%G! ": 8!B:8 <% !?!< ;!F!;8%# :? ;8$?&;B%8% D:?&<% 
F:J! ?% "#H& @#!?%"%G! @: <%CF<:D$ =!8&#& <%;8%"<& 
@#!?F!8& :? @#" I&B>$; <% ;8$?&& <% !?!< $<&"!#9&-
8!8. 

-%;8%"<&8! @#!?F!8& :? ;8%":8 6 <% :":C =>!< 9%-
?:>J&8!><: ;! :? &;8: <%$=<: @:>!.“  

'8%":8 6 ;8%<$"% ;8%" 8. 
 

K>!< 14 
K>!<:8 125 ;! F!<$"% & D>%;&: 
„-%;8%"<&I&8! ": <%;8%"<:-<%$=<& 9"%G% ;! &9A&-

#%%8 ": <%;8%"<:-<%$=<& :A>%;8& $8"#?!<& ;: ;8%8$8:8 
<% $<&"!#9&8!8:8, :?<:;<: ;: ;8%8$8:8 <% ;%F:;8:C<%8% 
"&;:B% ;8#$=<% HB:>%.  

E% ?:I!<8 F:J! ?% A&?! &9A#%<: >&I! B:! &F% <%$-
=!< ;8!@!< ?:B8:# <% <%$B& :? <%$=<%8% :A>%;8 ": B:C% 
;! &9A&#%, @#:;!=!< $;@!M :? <%CF%>B$ :;$F <% ;8$?&&-
8! <% @#" & "8:# I&B>$; 9% ;!B:C I&B>$; @:;!A<:, :AC%-
"!<& <%CF%>B$ =!8&#& <%$=<:&;8#%J$"%=B& 8#$?:"& ": 
;::?"!8<%8% :A>%;8 ": F!N$<%#:?<& <%$=<& ;@&;%<&C% 
&>& F!N$<%#:?<& <%$=<& @$A>&B%I&& &>& ?"% <%$=<& 
8#$?% ": <%$=<: ;@&;%<&! ;: &F@%B8  %B8:# ": @:;>!?-
<&8! @!8 D:?&<&, @:;8&D<$"%G% ": @#&F!<%8% <% &;8#%-
J$"%=B&8! #!9$>8%8& & ;@:;:A<:;8 9% &9"!?$"%G! <% 
:??!><& "&?:"& "&;:B::A#%9:"<% ?!C<:;8 & @:9&8&"<% 
:I!<B% :? ;%F:!"%>$%I&C%8%.  

E% ":<#!?!< @#: !;:# F:J! ?% A&?! &9A#%<: >&I! 
B:! &F% <%$=!< ;8!@!< ?:B8:# <% <%$B& :? <%$=<%8% :A-
>%;8 ": B:C% ;! &9A&#%, :AC%"!<& <%CF%>B$ @!8 <%$=<:&-
;8#%J$"%=B& 8#$?:"& ": ;::?"!8<%8% :A>%;8 ": F!N$<%-
#:?<& <%$=<& ;@&;%<&C% &>& F!N$<%#:?<& <%$=<& @$A-
>&B%I&& &>& 8#& <%$=<& 8#$?% ": <%$=<: ;@&;%<&! ;: 
&F@%B8  %B8:# ": @:;>!?<&8! @!8 D:?&<&,  $=!;8": ": 
<%$=<:&;8#%J$"%=B& @#:!B8&, :?<:;<: 9<%=%C<& ?:-
;8&D<$"%G% ": @#&F!<%8% <% <%$=<:&;8#%J$"%=B&8! #!-
9$>8%8&, @#&?:<!; ": :;@:;:A$"%G!8: <% @:F>%?& <%-
;8%"<&I& & B:! @:B%J%>: ;@:;:A<:;8 9% &9"!?$"%G! <% 
#%9<& "&?:"& "&;:B::A#%9:"<% ?!C<:;8 & @:9&8&"<% 
:I!<B% :? ;%F:!"%>$%I&C%8%.  

E% #!?:"!< @#: !;:# F:J! ?% A&?! &9A#%<: >&I! 
B:! &F% <%$=!< ;8!@!< ?:B8:# <% <%$B& :? <%$=<%8% :A-
>%;8 9% B:C% ;! &9A&#%, :AC%"!<& <%CF%>B$ H!;8 <%$=<:-
&;8#%J$"%=B& 8#$?:"& ": ;::?"!8<%8% :A>%;8% ": F!N$-
<%#:?<& <%$=<& ;@&;%<&C% &>& F!N$<%#:?<& <%$=<& 
@$A>&B%I&& &>& =!8&#& <%$=<& 8#$?:"& ": <%$=<: ;@&-
;%<&! ;: &F@%B8  %B8:# ": @:;>!?<&8! @!8 D:?&<&, B:! 
$=!;8"$"%>: &>& #%B:":?!>: ;: <%$=<:&;8#%J$"%=B& 
@#:!B8 & B:! &F% @#&?:<!; ": :;@:;:A$"%G!8: <% @:F-
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>%?& <%;8%"<&I& & B:! @:B%J%>: ;@:;:A<:;8 9% &9"!?$-
"%G! <% ;&8! "&?:"& "&;oB::A#%9:"<% ?!C<:;8 & @:9&-
8&"<% :I!<B% :? ;%F:!"%>$%I&C%8%.  

E% @:"8:#!< &9A:# 9% #!?:"!< @#: !;:# F:J! ?% A&-
?! &9A#%<: >&I! B:! &F% <%$=!< ;8!@!< ?:B8:# <% <%$-
B& :? <%$=<%8% :A>%;8 9% B:C% ;! &9A&#%, :AC%"!<& <%C-
F%>B$ H!;8 <%$=<:&;8#%J$"%=B& 8#$?:"& ": ;::?"!8-
<%8% :A>%;8% ": F!N$<%#:?<& <%$=<& ;@&;%<&C% &>& F!-
N$<%#:?<& <%$=<& @$A>&B%I&& &>& =!8&#& <%$=<& 8#$-
?:"& ": <%$=<: ;@&;%<&! ;: &F@%B8  %B8:# ": @:;>!?-
<&8! ;!?$F D:?&<&, B:! $=!;8"$"%>: &>& #%B:":?!>: ;: 
<%$=<:&;8#%J$"%=B& @#:!B8 & B:! &F% @#&?:<!; ": :;-
@:;:A$"%G!8: <% @:F>%?& <%;8%"<&I& & B:! @:B%J%>: 
;@:;:A<:;8 9% &9"!?$"%G! <% ;&8! "&?:"& "&;oB::A#%-
9:"<% ?!C<:;8 & @:9&8&"<% :I!<B% :? ;%F:!"%>$%I&C%8%. 

.: <%;8%"<:-<%$=<:8: 9"%G! <% &;8% !?&<&I% <% "&-
;:B::A#%9:"<% $;8%<:"% <! F:J! ?% A&?! &9A#%<: >&I! 
B:! &F% :?A#%<!8: ?:B8:#;B& 8#$? <%  %B$>8!8 B%?! 
H8: &F% 9%;<:"%<: #%A:8!< :?<:; ": <%;8%"<:-<%$=<:, 
<%;8%"<:, :?<:;<: ;:#%A:8<&=B: 9"%G! >&I! ;: B:! ! 
#:?<&<% @: B#" ": @#%"% >&<&C% ?: B:C & ?% ! ;8!@!<, % 
": ;8#%<&=<% >&<&C% ?: =!8"#8& ;8!@!<. 

'8%":8 6 <% :":C =>!< <! ;! :?<!;$"% <% >&I! B:! 9%-
"#H&>: F%D&;8!#;B& &>& ?:B8:#;B& ;8$?&& <% !?!< :? 
@#"&8! 500 $<&"!#9&8!8& #%<D&#%<& <% @:;>!?<%8% :A-
C%"!<% >&;8% :? ;>!?<&"! &<;8&8$I&&: /<;8&8$8 9% "&-
;:B: :A#%9:"%<&! @#& R%<D%C;B&:8 S&: Q:<D $<&"!#9&-
8!8, US News and Report & Times Higher Education Supp-
lement - World University Ranking. 

'8%":8 6 <% :":C =>!< <! ;! :?<!;$"% 9% >&I%8% B:& 
;! &9A#%<& ": <%;8%"<:-<%$=<& & ;:#%A:8<&=B& 9"%G% 
<% "&;:B::A#%9:"<% $;8%<:"% @#!? ">!D$"%G!8: ": ;&>% 
<% :":C 9%B:<.  

6?#!?A&8! :? ;8%":"&8! 2, 3, 4 & 5 <% :":C =>!< <! 
;! :?<!;$"%%8 <% ;8$?&&8! :? :A>%;8% <% $F!8<:;8%,  &-
>:>:D&C%8% & <%I&:<%><%8% &;8:#&C%. 3:;!A<&8! $;>:"& 
9% :A>%;8&8! <% $F!8<:;8%,  &>:>:D&C%8% & <%I&:<%><%-
8% &;8:#&C% D& @#:@&H$"% "&;:B::A#%9:"<%8% $;8%<:"% 
;: @:;!A!< %B8. “ 

 
K>!< 15 

.: =>!<:8 133 ;8%":8 5 ;! F!<$"% & D>%;&: 
„(&I%8% &9A#%<& ": <%;8%"<:-<%$=<:, <%;8%"<:, :?-

<:;<: ;:#%A:8<&=B: 9"%G! ;! ?:>J<& ?% D& &9"#H$"%%8 
@!?%D:HB&8! :A"#;B&.“ 

3: ;8%":8 5 ;! ?:?%"%%8 H!;8 <:"& ;8%"a 6, 7, 8, 9, 
10 & 11, B:& D>%;%8: 

„3:? @!?%D:HB& :A"#;B& <% <%;8%"<:-<%$=<&:8 & 
<%;8%"<&:8 B%?%# ;! @:?#%9A&#% #!%>&9%I&C% <% <%;8%-
"%, :?#J$"%G! <% B:<;$>8%I&& <% ;8$?!<8&, :?#J$"%G! 
<% &;@&8&, "#H!G! F!<8:#;8": <% ;8$?!<8& & ;>&=<:.    

3:? @!?%D:HB& :A"#;B& <% ;:#%A:8<&=B&:8 B%?%# 
;! @:?#%9A&#% :?#J$"%G! <% "!JA& ;: ;8$?!<8&, :?#-
J$"%G! <% B:<;$>8%I&& ;: ;8$?!<8& & ;>&=<:. 

/9"#H$"%G!8: <% @!?%D:HB&8! :A"#;B& :? ;8%":"&-
8! 6 & 7 <% :":C =>!< ;! #!%>&9&#%%8 ;: 9%?:>J&8!><: 
@#&;$;8": <% <%;8%"<:-<%$=<&:8, <%;8%"<&:8, :?<:;<: 
;:#%A:8<&=B&:8 B%?%#. 

E% :?#J$"%G!8: & @#&;$;8":8: <% <%;8%"% <% <%-
;8%"<:-<%$=<&:8 & <%;8%"<&:8 B%?%#, :?<:;<: :?#J$"%-
G!8: & @#&;$;8":8: <% "!JA& <% ;:#%A:8<&I&8!, ;!B:C% 
"&;:B::A#%9:"<% $;8%<:"% 9%?:>J&8!><: ":?& !>!-
B8#:<;B% !"&?!<I&C%. 

7%"<&8! $<&"!#9&8!8& ;#!?;8"%8% @:8#!A<& 9% ":"!-
?$"%G! <% !>!B8#:<;B%8% !"&?!<I&C% D& :A!9A!?$"%%8 
:? &9":#&8! $8"#?!<& ": =>!<:"&8! 86 & 87 :? :":C 9%-
B:<. 

P:#F%8% & ;:?#J&<%8% <% !>!B8#:<;B%8% !"&?!<I&-
C% :? ;8%":8 9 <% :":C =>!< D& $8"#?$"% F&<&;8!#:8 <%?-
>!J!< 9% #%A:8&8! <% "&;:B:8: :A#%9:"%<&!.“ 

'8%":"&8! 6 & 7 ;8%<$"%%8 ;8%":"& 12 & 13. 
 

K>!< 16 
.: =>!<:8 134 ;8%" 1 @: 9A:#:8 „D:?&<&“ ;! ;8%"% 

9%@&#B% & ;! ?:?%"%%8 9A:#:"&8!: „% @:"8:#!< &9A:# 9% 
#!?:"!< @#: !;:# 9% "#!F! :? ;!?$F D:?&<&“. 

.: ;8%":8 2 9A:#:8 „@#"&:8“ ;! 9%F!<$"% ;: 9A:#:8 
„@:"8:#<&:8“. 

 
K>!< 17 

.: =>!<:8 136 ;8%" 1 @: 9A:#:8 “8#$?:"&“ ;! ?:?%-
"%%8 9A:#:"&8!: “:? B:& <%CF%>B$ ?"% <%$=<& 8#$?% ": 
<%C@#!;8&J<& F!N$<%#:?<& ;@&;%<&C% ;: &F@%B8  %-
B8:# &>& 8#$?:"&8! ;! I&8&#%<& ": &;8&8!“.  

.: ;8%":8 2 9A:#:8 “?"%“ ;! 9%F!<$"% ;: 9A:#:8 “=!-
8&#&“. 

 
K>!< 18 

.: =>!<:8 138 ;8%" 2 @: 9A:#:"&8!: “$#!?!<& ;:“ ;! 
?:?%"%%8 9A:#:"&8!: “9%B:< &“, % <% B#%C:8 <% #!=!<&I%-
8%  8:=B%8% ;! A#&H! & ;! ?:?%"%%8 9A:#:"&8!: “& ?#$D& 
?&;I&@>&<;B& @#!;8%@&.“ 

3: ;8%":8 2 ;! ?:?%"%%8 =!8&#& <:"& ;8%"% 3, 4, 5 & 
6, B:& D>%;%8: 

“3#:8&" >&I!8: &9A#%<: ": <%;8%"<:-<%$=<:, <%-
;8%"<:, :?<:;<: ;:#%A:8<&=B: 9"%G! ;! @:B#!<$"% ?&;-
I&@>&<;B% @:;8%@B% %B: <! D& &9"#H$"% ;":&8! @!?%D:-
HB& :A"#;B&, % :;:A!<: %B: ;! $8"#?& ?!B% <!:@#%"?%-
<: <! C% #!%>&9&#% <%;8%"%8%, :?<:;<: "!JA&8! 9% ;8$-
?!<8&8!. 

-% @#!?>:D <% ?!B%<:8, #!B8:#:8 9%?:>J&8!><: 
 :#F&#% ?&;I&@>&<;B% B:F&;&C% ": ;>$=%C <% <!&9"#-
H$"%G! <% @!?%D:HB&8! :A"#;B&. 

-% >&I!8: :? ;8%":8 3 <% :":C =>!< F$ ;! &9#!B$"% 
@%#&=<% B%9<% ": "&;&<% :? 10% ?: 30% :? !?<:F!;!=-
<&:8 &9<:; :? <!8:-@>%8%8% H8: F$ ! &;@>%8!<% ": F!-
;!I:8 @#!? &9"#H$"%G!8: <% ?&;I&@>&<;B&:8 @#!;8%@, 
": 8#%!G! :? 8#& ?: H!;8 F!;!I&. 

5:B:>B$ <% >&I!8: :? ;8%":8 3 <% :":C =>!< F$ ;! 
&9#!=!<& ?"! ?&;I&@>&<;B& F!#B& ": 8!B:8 <% !?<% 
%B%?!F;B% D:?&<% &>& 8#& ?&;I&@>&<;B& F!#B& ": 8!-
B:8 <% @:;>!?<&8! ?"! %B%?!F;B& D:?&<&, <% &;8:8: F$ 
@#!;8%<$"% #%A:8<&:8 :?<:;. 

2!H!<&! 9% @#!;8%<:B <% #%A:8<&:8 :?<:; ?:<!;$"% 
#!B8:#:8.“ 

'8%":"&8! 3, 4, 5 & 6 ;8%<$"%%8 ;8%":"& 7, 8, 9 & 10.  
  

K>!< 19 
.: =>!<:8 161 ;8%":8 3  ;! A#&H!. 
 

K>!< 20 
3: =>!<:8 161 ;! ?:?%"%%8 14 <:"& =>!<% 161-%, 161-

A, 161-", 161-D, 161-?, 161-N, 161-!, 161-J, 161-9, 161-T, 
161-&, 161-C, 161-B & 161->, B:& D>%;%8: 

 
„K>!< 161-% 

3:;8%@B%8% 9% !B"&"%>!<I&C% & @#&9<%"%G! <% 
;8#%<;B%8% "&;:B::A#%9:"<% B"%>& &B%I&C%, ;! @:B#!-
<$"% ;: @:?<!;$"%G! <% A%#%G! 9% @#&9<%"%G! <% 
;8#%<;B% "&;:B::A#%9:"<% B"%>& &B%I&C% (": <%8%F:H-
<&:8 8!B;8: A%#%G!) :? <:;&8!>:8 <% ;8#%<;B%8% "&;:-
B::A#%9:"<%8% B"%>& &B%I&C% ?: /< :#F%8&"<&:8 I!<-
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8%# 9% !B"&"%>!<I&C% & @#&9<%"%G! <% ;8#%<;B& "&;:B:-
:A#%9:"<& B"%>& &B%I&& (": <%8%F:H<&:8 8!B;8: 
/U,3) @#& F&<&;8!#;8":8: <%?>!J<: 9% #%A:8&8! <% 
"&;:B:8: :A#%9:"%<&!.  

+%#%G!8: :? ;8%":8 1 <% :":C =>!< ;:?#J& @:?%8:I& 
9% A%#%8!>:8: &F! & @#!9&F!, ?%8$F <% #%N%G!, !?&<;-
8"!< F%8&=!< A#:C (?:B:>B$ &F%), F!;8: & ?#J%"% <% #%-
N%G!, ?#J%"C%<;8":, <%I&:<%><:;8, @:> (F%HB&, J!<-
;B&), %?#!;% <% J&"!!G!, D#%? & ?#J%"%, !-@:H8%, 8!>!-
 :<;B& A#:C 9% B:<8%B8; @:?%8:I& 9% ;8!B<%8%8% ;8#%<-
;B% "&;:B::A#%9:"<% B"%>& &B%I&C% 9% B:C% ;! A%#% 
@#&9<%"%G!: <%9&" <% "&;:B::A#%9:"<%8% $;8%<:"%, 
%?#!;% <% "&;:B::A#%9:"<%8% $;8%<:"%, D#%?, ?#J%"%, 
"!A %?#!;% <% "&;:B::A#%9:"<%8% $;8%<:"%, ;8$?&;B% 
:A>%;8 - <%;:B%; <%=&< <% ;8$?&#%G! (#!?:"<:, ":<#!?-
<:, $=!G! <% ?%>!=&<%, 9%!?<&=B% ?&@>:F%); ;8!B<%8 
;8!@!</8&8$>%/<%9&"/9"%G!; 8#%!G! <% ;8$?&&8! ;@:#!? 
;8$?&;B% @#:D#%F%; ?%8$F <% 9%@&H$"%G! <% ;8$?&&; 
?%8$F <% 9%"#H$"%G! <% ;8$?&&8!; ?%8$F <% &9?%"%G! 
<% B"%>& &B%I&C%8%, $;>:"& 9% ;8!B<$"%G! <% ;8#%<;B%-
8% "&;:B::A#%9:"<% B"%>& &B%I&C% (8!9%, ?&;!#8%I&C%, 
9%"#H!< &;@&8, ?#$D:); ?%>& "&;:B::A#%9:"<%8% B"%>&-
 &B%I&C% ! ;8!B<%8% <% !?!< :? @#"&8! 500 $<&"!#9&8!-
8& #%<D&#%<& <% @:;>!?<%8% :AC%"!<% >&;8% :? ;>!?<&"! 
&<;8&8$I&&: /<;8&8$8 9% "&;:B: :A#%9:"%<&! @#& R%<-
D%C;B&:8 S&: Q:<D $<&"!#9&8!8, US News and Report & 
Times Higher Education Supplement-World University 
Ranking; @:?%8:I& 9% @#!8M:?<:8: :A#%9:"%<&!: ;#!?<: 
:A#%9:"%<&!: <%9&" <% &<;8&8$I&C%8%, D#%? & ?#J%"%, 
<%9&" <% ;8!B<%8%8% B"%>& &B%I&C%, D:?&<% <% 9%@&H$-
"%G!, D:?&<% <% 9%"#H$"%G!; "&;:B: :A#%9:"%<&!: <%-
9&" <% "&;:B::A#%9:"<%8% $;8%<:"%, D#%? & ?#J%"%, <%-
9&" <% ;8!B<%8%8% B"%>& &B%I&C%, D:?&<% <% 9%@&H$"%-
G!, D:?&<% <% 9%"#H$"%G!, I!> <% @#&9<%"%G!8: <% 
;8#%<;B%8% "&;:B::A#%9:"<% B"%>& &B%I&C% ": 2!@$A-
>&B% 4%B!?:<&C% (@#:?:>J$"%G! <% :A#%9:"%<&!8:, 
"#%A:8$"%G! & ?#$D:); &9C%"% <% @:?<:;&8!>:8 <% A%#%-
G!8: 9% "%>&?<:;8% <% @:?<!;!<%8% ?:B$F!<8%I&C% ?: 
/U,3, D#%? & ?%8$F <% @:?<!;$"%G! <% ?:B$F!<8%I&C%-
8% & @:8@&; <% A%#%8!>:8. 

.&;&<%8% <% <%?:F!;8:B:8 9% 8#:H:I&8! 9% @:;8%@-
B%8% 9% @#&9<%"%G! "#9 :;<:"% <% #!%><: <%@#%"!<&8! 
8#:H:I&, <%=&<:8 <% #%;@#!?!>A% <% <%?:F!;8:I&8!, 
:;>:A:?$"%G!8: :? @>%L%G! <% 8#:H:I&8! & ?#$D&8! 
@#%H%G% ": "#;B% ;: 8#:H:I&8! <% @:;8%@B%8% D& @#:-
@&H$"% F&<&;8!#:8 <%?>!J!< 9% #%A:8&8! <% "&;:B:8: 
:A#%9:"%<&!. 

 
K>!< 161-A 

0:< A%#%G!8: :? =>!<:8 161-% ;8%" 1 <% :":C 9%B:< 
;! @#&>:J$"%%8 ;>!?<&"! ?:B$F!<8&: 

- :#&D&<%> ;8#%<;B% "&;:B::A#%9:"<% ?&@>:F% 9%"!-
#!<% ;: %@:;8&> @!=%8, <% $"&?, 

-  :8:B:@&C% :? "&;:B::A#%9:"<%8% ?&@>:F% 9%"!#!-
<% <% <:8%#,  

- @#!":? :? ;8#%<;B%8% "&;:B::A#%9:"<% ?&@>:F% <% 
F%B!?:<;B& C%9&B & <!D:":8: B&#&>;B: @&;F:, 9%"!#!< 
<% <:8%#, 

- :#&D&<%> $"!#!<&! ;: :I!<B&/8#%<;B#&@8, :?<:;<: 
?:?%8:B <% ?&@>:F%, 

-  :8:B:@&C% :? $"!#!<&! ;: :I!<B&/8#%<;B#&@8, 9%-
"!#!< <% <:8%#, 

- @#!":? <% $"!#!<&!8: ;: :I!<B&/8#%<;B#&@8  <% 
F%B!?:<;B& C%9&B & <!D:":8: B&#&>;B: @&;F: 9%"!#!<: 
<% <:8%#, 

- &<?!B; :#&D&<%>, 
-  :8:B:@&C% :? ?&@>:F% :? @#!8M:?<:8: :A#%9:"%-

<&!, 9%"!#!<% <% <:8%#, 
- @:8"#?% &9?%?!<% :? "&;oB::A#%9:"<%8% $;8%<:"%, 

9% "%>&?<:;8 <% ;8#%<;B&:8 "&;:B::A#%9:"!< ?:B$F!<8 
&9?%?!< :? &;8%8%, 

- @:8"#?% 9% %B#!?&8%I&C% & :">%;8$"%G! <% "&;:B:-
:A#%9:"<%8% $;8%<:"% B:C% C% &9?%>% "&;:B::A#%9:"<%8% 
B"%>& &B%I&C% &9?%?!<% :? B:F@!8!<8<& :#D%<& <%?-
>!J<& 9% %B#!?&8%I&C% & :">%;8$"%G! ": F%8&=<%8% ?#-
J%"%, 

- ;8$?&;B& @>%< & @#:D#%F% ": "#!F!8#%!G! <% ;8$-
?&#%G!8:, 

- F%D&;8!#;B& 8#$? &>& ?:B8:#;B% ?&;!#8%I&C% ": 
@!=%8!<% & !>!B8#:<;B%  :#F%, 

- B<&HB% 9% ;@!I&C%>&9%I&C% ;: 9%@&H%<& 8$#<$;& 
(?:B:>B$ ;! #%A:8& 9% ;8$?&& :? <%$=<:8: @:?#%=C! <% 
F!?&I&<;B& <%$B& & 9?#%";8":), 

- ?"% :AC%"!<&  #!I!<9&#%<& <%$=<:&;8#%J$"%=B& 
8#$?% B%B: @#" %"8:# ": F!N$<%#:?<& <%$=<& ;@&;%<&-
C%, B%B: & ?:B%9 ?!B% ;8$?&&8! 8#%!>! <%CF%>B$ 8#& D:-
?&<& (?:B:>B$ ;! #%A:8& 9% @#&9<%"%G! <% "&;:B::A#%-
9:"<% B"%>& &B%I&C% 9% ?:B8:#;B& ;8$?&&), 

- $@>%8<&I% & 
- ?#$D& ?:B$F!<8& 9% B:& B:F&;&C%8% I!<& ?!B% ;! 

@:8#!A<&, % B:& ;! ": "#;B% ;: @#&9<%"%G!8: <% ;8#%<-
;B%8% "&;:B::A#%9:"<% B"%>& &B%I&C%. 

1B: ?&@>:F%8% :? ;8%" 1 %>&<!C% 8 <% :":C =>!< ! ;8!B-
<%8% ": ;8#%<;8":, A%#%8!>:8 9% &;8%8% ?% ?:;8%"& ?:B%9 9% 
&9"#H!<% <:;8#& &B%I&C% :? ;8#%<% <% F&<&;8!#;8":8: 
<%?>!J<: 9% #%A:8&8! <% "&;:B:8: :A#%9:"%<&!.    

 
K>!< 161-" 

1B: @:;8%@B%8% :? =>!<:8 161-% <% :":C 9%B:< ;! :?-
<!;$"% 9% @#&9<%"%G! <% ;8#%<;B% "&;:B::A#%9:"<% 
B"%>& &B%I&C% ;8!B<%8% <% !?!< :? @#"&8! 500 $<&"!#-
9&8!8& #%<D&#%<& <% @:;>!?<%8% :AC%"!<% >&;8% :? 
;>!?<&"! &<;8&8$I&&: /<;8&8$8:8 9% "&;:B: :A#%9:"%-
<&! @#& R%<D%C;B&:8 S&: Q:<D $<&"!#9&8!8, US News 
and Report & Qimes Higher Education SupplemnetVWorld 
University Ranking, F&<&;8!#:8 <%?>!J!< 9% #%A:8&8! 
<% "&;:B:8: :A#%9:"%<&! ?:<!;$"% #!H!<&! 9% !B"&"%-
>!<I&C% & @#&9<%"%G! <% ;8#%<;B%8% "&;:B::A#%9:"<% 
B"%>& &B%I&C% A!9 @#!?>:D <% B:F&;&&8! :? =>!<:8 159 
<% :":C 9%B:<. 

3#& !B"&"%>!<I&C% & @#&9<%"%G! <% ;8#%<;B%8% "&-
;:B::A#%9:"<% B"%>& &B%I&C% :? ;8%":8 1 <% :":C =>!< 
;! &F% @#!?"&? ;@:#!?>&":;8% & ;>&=<:;8% <% ;8#%<-
;B%8% "&;:B::A#%9:"<% B"%>& &B%I&C% ;: ?:F%H<&8! 
"&;:B::A#%9:"<& B"%>& &B%I&&, :?<:;<: $;:D>%;!<:-
;8% ;: -%I&<%><%8% #%FB% <% B"%>& &B%I&&. 

E% @:;8%@B%8% :? ;8%":8 1 <% :":C =>!<, B:< A%#%G!-
8: ;! @:?<!;$"%  :#&D&<%> & B:@&! 9%"!#!<: <% <:8%# :? 
?&@>:F% 9%"!#!<% ;: %@:;8&> @!=%8 & :#&D&<%> $"!#!-
<&! ;: :I!<B&/8#%<;B#&@8, :?<:;<: ?:?%8:B <% ?&@>:-
F% 9% ;8!B<%8% ;8#%<;B% "&;:B::A#%9:"<% B"%>& &B%I&-
C%. /;8&8! 8#!A% ?% ;! @#!"!?!<& & 9%"!#!<& :? :">%-
;8!< ;$?;B& @#!"!?$"%=. 

+%#%8!>:8 @#&>:J$"% & ?:B%9 ?!B% ;8#%<;B% "&;:B:-
:A#%9:"<% B"%>& &B%I&C% ! ;8!B<%8% <% !?!< :? @#"&8! 
500 $<&"!#9&8!8& #%<D&#%<& <% @:;>!?<%8% :AC%"!<% 
>&;8% :? ;>!?<&"! &<;8&8$I&&: /<;8&8$8:8 9% "&;:B: 
:A#%9:"%<&! @#& R%<D%C;B&:8 S&: Q:<D $<&"!#9&8!8, 
US News and Report & Qimes Higher Education Supplem-
net VWorld University Ranking. 
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/;@:><!8:;8% <% $;>:"&8! :? ;8%":"&8!  2, 3 & 4 <% 
:":C =>!< C% @#:"!#$"% /U,3. 

1B: ;! $8"#?& ?!B% <! ;! &;@:><!8& $;>:"&8! :? 
:":C =>!<, F&<&;8!#:8 <%?>!J!< 9% #%A:8&8! <% "&;:B:-
8: :A#%9:"%<&! ?:<!;$"% #!H!<&! 9% <!@#&9<%"%G! <% 
;8#%<;B%8% "&;:B::A#%9:"<% B"%>& &B%I&C%. 

 
K>!< 161-D 

2!H!<&!8: 9% !B"&"%>!<I&C% & @#&9<%"%G! <% ;8#%<-
;B%8% "&;:B::A#%9:"<% B"%>& &B%I&C% L! A&?! @:<&-
H8!<: :? F&<&;8!#:8 <%?>!J!< 9% #%A:8&8! <% "&;:B:-
8: :A#%9:"%<&! ": @:;!A<% @:;8%@B%, ?:B:>B$ ;! $8"#?& 
<!"%>&?<:;8 <% ;8#%<;B&:8 "&;:B::A#%9:"!< ?:B$F!<8 
&>& ?:B:>B$ &;8&:8 ! &9?%?!< :? ;8#%<;B% "&;:B::A#%-
9:"<% $;8%<:"% B:C% <! ! %B#!?&8&#%<% ": ;::?"!8<% @:-
;8%@B%. 

2!H!<&!8: 9% <!@#&9<%"%G! <% ;8#%<;B%8% "&;:B::-
A#%9:"<% B"%>& &B%I&C% L! A&?! &9?%?!<: :? F&<&;8!-
#:8 <%?>!J!< 9% #%A:8&8! <% "&;:B:8: :A#%9:"%<&!, ?:-
B:>B$ ;8#$=<%8% B:F&;&C% :? ;::?"!8<%8% :A>%;8 $8"#-
?& ;$H8&<;B& #%9>&B& ": ;@:#!?A% ;: ?:F%H<%8% ;8$-
?&;B% (:A#%9:"<%) @#:D#%F%, #%9>&B& ": :A!F:8, ;:?#-
J&<%8%, "#!F!8#%!G!8: &>& ;8!@!<:8 <% "&;:B:8: :A#%-
9:"%<&!, % &;8&8! ;! A&8<& 9%  $<BI&C%8% <% B"%>& &B%-
I&C%8%. 

 
K>!< 161-? 

 /U,3 $@%8$"% A%#%G! 9% @#:"!#B% <% "%>&?<:;8% 
<% ;8#%<;B&:8 "&;:B::A#%9:"!< ?:B$F!<8, :?<:;<: <!-
D:"&:8 <:;&8!> ?: &<;8&8$I&C%8% B:C% D: &9?%>% ?:B$-
F!<8:8.  

/U,3 C% @#:"!#$"% %B#!?&8%I&C%8% <% ;8#%<;B%8% 
"&;:B::A#%9:"<% $;8%<:"% B:C% &;8%8% C% &9?%>%.  

2!H!<&! 9% !B"&"%>!<I&C% & @#&9<%"%G! <% ;8#%<-
;B%8% "&;:B::A#%9:"<% B"%>& &B%I&C% L! A&?! @:<&-
H8!<: ": @:;!A<% @:;8%@B%, ?:B:>B$ ;! $8"#?& <!"%-
>&?<:;8 <% ;8#%<;B&:8 "&;:B::A#%9:"!< ?:B$F!<8 &>& 
?:B:>B$ ;8#%<;B%8% "&;:B::A#%9:"<% $;8%<:"% <! ! 
%B#!?&8&#%<% ": ;::?"!8<% @:;8%@B%. 

 
K>!< 161-N 

 3#& :?>$=$"%G!8: 9% !B"&"%>!<I&C% & @#&9<%"%G! 
<% ;8#%<;B&8! "&;:B::A#%9:"<& B"%>& &B%I&&, B:F&-
;&&8! @: :??!><& @:?#%=C% & :A>%;8& L! D: &F%%8 @#!?-
"&? ;>!?<:":: 

- ;@:#!?>&":;8% & ;>&=<:;8% <% ;8#%<;B%8% "&;:B::-
A#%9:"<% B"%>& &B%I&C% ;: ?:F%H<&8! "&;:B::A#%9:"-
<& B"%>& &B%I&&, :?<:;<: $;:D>%;!<:;8% ;: -%I&<%>-
<%8% #%FB% <% B"%>& &B%I&&, 

- :A!F:8, "&?:8, ?:>J&<%8% & ;8!@!<:8 <% ;8$?&;B%-
8% @#:D#%F% ;:D>%;<: ;: ,"#:@;B&:8 B#!?&8 8#%<; !# 
;&;8!F (,0Q'), 

- ;&;8!F:8 & -%I&:<%><%8% #%FB% <% B"%>& &B%I&& 
:? B:C% B"%>& &B%I&C%8% @:8!B<$"%, 

- ;8%8$;:8 <% ;8#%<;B%8% "&;:B::A#%9:"<% &<;8&8$-
I&C% B:C% C% &9?%>% B"%>& &B%I&C%8%, :?<:;<: ?%>& 
&;8%8% ! %B#!?&8&#%<% & :">%;8!<% :? B:F@!8!<8<&8! 
:#D%<& ": F%8&=<%8% (&>& ?#$D%) ?#J%"% 9% &9?%"%G! 
B"%>& &B%I&&, :?<:;<: ?&@>:F& & ;"&?!8!>;8"%, 

- <%;8%"<&8! ?:;8&D<$"%G%, 
- $;>:"&8! 9% 9%@&H$"%G! <% ;8$?&;B%8% @#:D#%F%, 

:?<:;<: "&;:B::A#%9:"<%8% $;8%<:"% B:C% B"%>& &B%-
I&C%8% C% &9?%>%; 

- @#%"%8% B:& B"%>& &B%I&C%8%, :?<:;<: ?&@>:F%8% 
&>& ;"&?!8!>;8":8: D& ?%"% ": F%8&=<%8% ?#J%"%, 

- I!>&8! <% !B"&"%>!<I&C%8%, :?<:;<: @#&9<%"%G!8: 
": 2!@$A>&B% 4%B!?:<&C%  & 

- @:#%<!H<%8% @#%B8&B%, :?<:;<: @#!8M:?<: #!H!-
<& ;>&=<& ;>$=%&. 

3#& ?:<!;$"%G!8: <% #!H!<&! 9% !B"&"%>!<I&C% & 
@#&9<%"%G!, ;! 9!F%%8 @#!?"&? & ?#$D& ;:?#J&<& B:& 
;! :? 9<%=!G! 9% !B"&"%>!<I&C% & @#&9<%"%G! <% ;8#%<-
;B%8% "&;:B::A#%9:"<% B"%>& &B%I&C% ": 2!@$A>&B% 
4%B!?:<&C%. 
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 .: @:;8%@B%8% 9% !B"&"%>!<I&C% & @#&9<%"%G! <% 
;8#%<;B%8% "&;:B::A#%9:"<% B"%>& &B%I&C%, B:F&;&&8! 
9% !B"&"%>!<I&C% & @#&9<%"%G!, "#H%8 ;@:#!?$"%G! <% 
@#!?F!8&8!, ;8$?&;B&8! @#:D#%F& B%B: & ;8!@!<&8! <% 
:A#%9:"%<&!8:, $;>:"&8! 9% 9%@&H$"%G! <% :A#%9:"<%8% 
@#:D#%F%, @#%"%8% B:& ?&@>:F%8%, :?<:;<: ;!#8& &B%-
8:8 D& ?%"% ": 9!FC%8% B%?! H8: ! &9?%?!<%, <% B#!?&8&-
8! :;":!<& ": 8!B:8 <% ;8$?&&8! ;:D>%;<: ;: ,"#:@;B&-
:8 B#!?&8 8#%<; !# ;&;8!F (,0Q'), B%B: & &;M:?:8 :? 
:A#%9:"<&:8 @#:I!;. 

.: ;>$=%C <% ?!>$F<: 9%"#H!<: "&;:B: :A#%9:"%<&! 
;! $8"#?$"% 9%"#H!<&:8 ?!> <% ;8$?&;B%8% (:A#%9:"<%) 
@#:D#%F%. 

 
K>!< 161-J 

 0:F&;&&8! @: :??!><& @:?#%=C% & :A>%;8& D: @#!?-
>%D%%8 "&?:8, ;8!@!<:8 & <%9&":8 <% ;8#%<;B%8% "&;:B:-
:A#%9:"<% B"%>& &B%I&C%, :?<:;<: $@:8#!A%8% <% 
;8#$=<&:8 &>& <%$=<&:8 <%9&", :?<:;<: 9"%G!, 8&8$>% 
": 2!@$A>&B% 4%B!?:<&C% ": ;:D>%;<:;8 ;: )#!?A%8% 9% 
<%I&:<%><% #%FB% 9% "&;:B::A#%9:"<& B"%>& &B%I&&. 

2!H!<&!8: 9% @#&9<%"%G!, :?<:;<: <!@#&9<%"%G! 
<% ;8#%<;B% "&;:B::A#%9:"<% B"%>& &B%I&C% ;! &9?%"% 
": 8#& @#&F!#:B% :? B:& !?<&:8 @#&F!#:B F$ ;! "#%=$-
"% <% A%#%8!>:8, % ?"% @#&F!#:B% :;8%<$"%%8 ": F&<&-
;8!#;8":8: <%?>!J<: 9% #%A:8&8! <% "&;:B:8: :A#%9:"%-
<&!. 

 
K>!< 161-9 

 E% 8!B:8 <% ;!?<&I&8! <% B:F&;&&8! :? :??!><&8! 
@:?#%=C% & :A>%;8& ;! ":?& 9%@&;<&B. 

E%@&;<&B:8 :? ;8%":8 1 <% :":C =>!< ;:?#J&: F!;8: 
& "#!F!, &F&G% <% @#&;$8<& =>!<:"& <% B:F&;&&8!, 
&F!8: & @#!9&F!8: <% @:?<:;&8!>:8 <% A%#%G!8:, @#!?-
F!8:8 9% B:C ;! @:;8%@$"%, 9"%G%8%/8&8$>&8! B:& D& 
@#!?>%D%%8 B:F&;&&8! ?: F&<&;8!#:8 <%?>!J!< 9% #%-
A:8&8! <% "&;:B:8: :A#%9:"%<&!, !"!<8$%><& 9%A!>!HB& 
@: :?<:; <% A%#%G!8:.  

E%@&;<&B:8 F:J! ?% ;:?#J& & ?#$D& @:?%8:I& @:-
"#9%<& ;: #%A:8%8% <% B:F&;&&8!.  

E%@&;<&B:8 D: @:8@&H$"%%8 @#!8;!?%8!>:8 & =>!<:-
"&8! <% B:F&;&&8!. 

 
K>!< 161-T 

+%#%G!8: 9% @#&9<%"%G! <% ;8#%<;B%8% "&;:B::A#%-
9:"<% B"%>& &B%I&C% F:J! ?% A&?! I!>:;<: &>& ?!>$F-
<: @#& %8!<:. 

1B: 9%"#H!<%8% ;8$?&;B% (:A#%9:"<%) @#:D#%F% ": 
;8#%<;8":, ": ;@:#!?A% ;: ?:F%H<%8% ;8$?&;B% (:A#%-
9:"<%) @#:D#%F% @:B%J$"% ;$H8&<;B& #%9>&B& ": :A!-
F:8, ;:?#J&<%8% &>& ;8!@!<:8 <% "&;:B:8: :A#%9:"%-
<&!, % &;8&8! ;! A&8<& 9%  $<BI&C%8% <% B"%>& &B%I&C%-
8%, A%#%G!8: 9% @#&9<%"%G! <% "&;:B::A#%9:"<%8% B"%-
>& &B%I&C% ;8!B<%8% ": ;8#%<;8": <! ;! @#&9<%"% ": I!-
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>:;8, @#& H8: B:F&;&C%8% 8#!A% ?% D& :A#%9>:J& @#&-
=&<&8! 9% <!@#&9<%"%G!8: B%B: & :A!F:8, "&?:8 & ;$-
H8&<%8% <% #%9>&B&8!. 

 
K>!< 161-& 

 1B: ": @:;8%@B%8% 9% !B"&"%>!<I&C% & @#&9<%"%G! 
<% ;8#%<;B%8% "&;:B::A#%9:"<% B"%>& &B%I&C%, B:F&-
;&&8! $8"#?%8 :8;8%@$"%G! & #%9>&B& ": :A#%9:"<&8! 
@#:D#%F&, A%#%8!>:8 F:J! ?% A&?! $@%8!< ?% @:>:J& 
?:@:><&8!><& &;@&8& 9%#%?& :8;8#%<$"%G!8: <% #%9>&-
B&8!. 

0:D% A%#%8!>:8 L! D& @:>:J& @#!?"&?!<&8! ?:@:>-
<&8!><& &;@&8& A%#%G!8: 9% @#&9<%"%G! ;! @#& %L% ": 
I!>:;8. 

 
K>!< 161-C 

 3#&9<%"%G!8: <% "&;:B::A#%9:"<%8% B"%>& &B%I&-
C% 9%#%?& "#H!G! <% @#: !;&:<%><% ?!C<:;8 B:C% <! 
;@%N% ": D#$@%8% <% #!D$>&#%<& @#: !;&& ! @:;8%@B% ": 
B:C% <% <:;&8!>:8 <% ;8#%<;B&:8 ?:B$F!<8 ;: #!H!<&! 
F$ ;! @#&9<%"% :?<:;<: $8"#?$"% ;8!@!<:8, "&?:8 & <%-
9&":8 <% ;8#%<;B%8% "&;:B::A#%9:"<% B"%>& &B%I&C% & 
;! B>%;& &I&#% ": ;&;8!F:8 <% "&;:B:8: :A#%9:"%<&! 
": 2!@$A>&B% 4%B!?:<&C%. 

': ?:A&"%G! <% #!H!<&!8: ;: B:! ;! @#&9<%"% "&;:-
B::A#%9:"<%8% B"%>& &B%I&C% ;8!B<%8% ": ;8#%<;8":, 
<:;&8!>:8 <% ;8#%<;B%8% "&;:B::A#%9:"<% B"%>& &B%-
I&C% F:J! ?% C% &9"#H$"% @#: !;&C%8% ;8!B<%8% ": 
;8#%<;8":, ?:B:>B$ &;8%8% <! ;@%N% ": D#$@%8% <% #!D$-
>&#%<& @#: !;&& ": 2!@$A>&B% 4%B!?:<&C%. 
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 3:;8%@B%8% 9% @#&9<%"%G! <% "&;:B::A#%9:"<%8% 
B"%>& &B%I&C% 9%#%?& "#H!G! <% @#: !;&:<%><% ?!C-
<:;8 B:C% <! ;@%N% ": D#$@%8% <% #!D$>&#%<& @#: !;&&, 
B:C% ! ;8!B<%8% ": ;8#%<;8": ;! @:B#!<$"% <% A%#%G! <% 
<:;&8!>:8 <% ;8#%<;B&:8 ?:B$F!<8. 

+%#%G!8: 8#!A% ?% D& ;:?#J& @:?%8:I&8! :?  =>!<:8 
161-% ;8%" 2 <% :":C 9%B:<. 

 
K>!< 161-> 

 -% @:;8%@B%8% 9% @#&9<%"%G! 9%#%?& "#H!G! <% 
@#: !;&:<%><% ?!C<:;8 B:C% <! ;@%N% ": D#$@%8% <% #!-
D$>&#%<& @#: !;&&, ;8!B<%8% ": ;8#%<;8": ;::?"!8<: 
;! @#&F!<$"%%8 :?#!?A&8! :? :":C 9%B:<, B:& ;! :?<!;$-
"%%8 <% !B"&"%>!<I&C% & @#&9<%"%G! <% ;8#%<;B&8! "&-
;:B::A#%9:"<& B"%>& &B%I&&.“ 

 
K>!< 21 

.: =>!<:8 166-% ;8%" 1 @: 9A:#:8 „?!B%“ ;! ?:?%"%%8 
9A:#:"&8!: „9% @#" @%8“. 
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3: =>!<:8 167 ;! ?:?%"% <:" =>!< 167-%, B:C D>%;&: 
 

“K>!< 167-% 
W>:A% ": &9<:; :? 1.000 ?: 1.500 !"#% ": ?!<%#;B% 

@#:8&""#!?<:;8 L! F$ ;! &9#!=! <% :?D:":#<:8: >&I! 
<% "&;:B::A#%9:"<%8% $;8%<:"% ?:B:>B$ <! &F!<$"% "#-
H&8!> <% ?:>J<:;8% ?!B%< ;:D>%;<: ;: =>!<:8 37 ;8%" 2 
:? :":C 9%B:<.  

W>:A% ": &9<:; :? 1.000 ?: 1.500 !"#% ": ?!<%#;B% 
@#:8&""#!?<:;8 L! F$ ;! &9#!=! <% :?D:":#<:8: >&I! 
<% "&;:B::A#%9:"<%8% $;8%<:"%, ?:B:>B$ <! D& :AC%"& 
<% "!A ;8#%<&I%8% #!9$>8%8&8! :? ;%F:!"%>$%I&C%8% 
;:D>%;<: ;: =>!<:8 77 ;8%" 5 :? :":C 9%B:<.  

W>:A% ": &9<:; :? 1.000 ?: 1.500 !"#% ": ?!<%#;B% 
@#:8&""#!?<:;8 L! F$ ;! &9#!=! <% :?D:":#<:8: >&I! 
<% "&;:B::A#%9:"<%8% $;8%<:"%, ?:B:>B$ <! D& ?:;8%"& 
?: F&<&;8!#;8":8: <%?>!J<: 9% #%A:8&8! <% "&;:B:8: 
:A#%9:"%<&! #!9$>8%8&8! :? ;%F:!"%>$%I&C%8% ;:D>%;<: 
;: =>!<:8 77 ;8%" 8 :? :":C 9%B:<. 

W>:A% ": &9<:; :? 1.000 ?: 1.500 !"#% ": ?!<%#;B% 
@#:8&""#!?<:;8 L! F$ ;! &9#!=! <% #!B8:#:8 9% @#!B#-
H:B, ?:B:>B$ <! A&?! :#D%<&9&#%<: &9"!?$"%G! <%;8%-
"% 9% ;8$?&;B& @#:D#%F& <% %<D>&;B& C%9&B :? =>!<:8 
103 ;8%" 5 <% :":C 9%B:<.  

W>:A% ": &9<:; :? 30.000 ?: 35.000 !"#% ": ?!<%#;B% 
@#:8&""#!?<:;8 L! ;! &9#!=! <% "&;:B::A#%9:"<%8% 
$;8%<:"% 9% @#!B#H:B:8 :? ;8%":"&8! 2 & 3 <% :":C 
=>!<. 

W>:A% ": &9<:; :? 1.000 ?: 1.500 !"#% ": ?!<%#;B% 
@#:8&""#!?<:;8 L! F$ ;! &9#!=! <% :?D:":#<:8: >&I! 
<% "&;:B::A#%9:"<%8% $;8%<:"% 9% @#!B#H:B %B: <! &9-
?%?! ;8$?!<8;B% >!D&8&F%I&C% :? =>!<:8 116 ;8%" 7 & 
;8$?!<8;B& &<?!B; :? =>!<:8 116 ;8%" 8. 

W>:A% ": &9<:; :? 1.000 ?: 1.500 !"#% ": ?!<%#;B% 
@#:8&""#!?<:;8 L! F$ ;! &9#!=! <% :?D:":#<:8: >&I! 
<% "&;:B::A#%9:"<%8% &<;8&8$I&C% 9% @#!B#H:B %B: <! 
":"!?! !>!B8#:<;B% !"&?!<I&C% :? =>!<:8 133 ;8%" 9. 

W>:A% ": &9<:; :? 30.000 ?: 35.000 !"#% ": ?!<%#;B% 
@#:8&""#!?<:;8 L! ;! &9#!=! <% "&;:B::A#%9:"<%8% 
$;8%<:"% 9% @#!B#H:B:8 :? ;8%":8 6 <% :":C =>!<.  

W>:A% ": &9<:; :? 500 ?: 700 !"#% ": ?!<%#;B% @#:-
8&""#!?<:;8 L! F$ ;! &9#!=! <% >&I!8: :? =>!<:8 112 
;8%" 5 <% E%B:<:8 9% @#!B#H:I&8! %B: <% @:=!8:B:8 <% 
;!B:C% ;8$?&;B% D:?&<% <% ;8$?!<8&8! <! &F @#!?>:J& 
:;<:"<% >&8!#%8$#% 9% @:>%D%G! <% &;@&8&.  

W>:A% ": &9<:; :? 1.000 ?: 1.500 !"#% ": ?!<%#;B% 
@#:8&""#!?<:;8 L! F$ ;! &9#!=! <% :?D:":#<: >&I! <% 
"&;:B::A#%9:"<%8% $;8%<:"% 9% @#!B#H:B %B: <! C% :A-
C%"& :;<:"<%8% >&8!#%8$#% <% "!A ;8#%<&I%8% (=>!< 112 
;8%" 6).  

W>:A% ": &9<:; :? 500 ?: 700 !"#% ": ?!<%#;B% @#:-
8&""#!?<:;8 L! F$ ;! &9#!=! <% >&I!8: &9A#%<: ": <%-
;8%"<:-<%$=<: &>& <%;8%"<: 9"%G! 9% @#!B#H:B %B: "#-
H& @#!?%"%G! <% @:"!L! :? =!8&#& <%;8%"<& @#!?F!8& 
": 8!B:8 <% !?!< ;!F!;8%# :? %B%?!F;B%8% D:?&<% (=>!< 
121 ;8%" 6). 

W>:A% ": &9<:; :? 1.000 ?: 1.500 !"#% ": ?!<%#;B% 
@#:8&""#!?<:;8 L! F$ ;! &9#!=! <% ?!B%<:8, :?<:;<: 
?&#!B8:#:8 9% @#!B#H:B:8 :? ;8%":8 10 <% :":C =>!<.  

W>:A% ": &9<:; :? 2.000 ?: 3.000 !"#% ": ?!<%#;B% 
@#:8&""#!?<:;8 L! F$ ;! &9#!=! <% #!B8:#:8 9% @#!B#-
H:B:8 :? ;8%":8 10 <% :":C =>!<. 

W>:A% ": &9<:; :? 30.000 ?: 35.000 !"#% ": ?!<%#;B% 
@#:8&""#!?<:;8 L!  ;! &9#!=! <% "&;:B::A#%9:"<%8% 
$;8%<:"% 9% @#!B#H:B:8 :? ;8%":8 10 <% :":C =>!<. 

W>:A% ": &9<:; :? 1.500 ?: 2.000 !"#% ": ?!<%#;B% 
@#:8&""#!?<:;8 L! F$ ;! &9#!=! <% :?D:":#<: >&I! <% 
"&;:B::A#%9:"<%8% $;8%<:"% 9% @#!B#H:B %B: <!  :#-
F&#% ?&;I&@>&<;B% B:F&;&C% ": ;>$=%C <% <!&9"#H$"%-
G! <% @!?%D:HB&8! :A"#;B& (=>!< 138 ;8%" 4). 

W>:A% ": &9<:; :? 1.500 ?: 2.000 !"#% ": ?!<%#;B% 
@#:8&""#!?<:;8 L! F$ ;! &9#!=! <% :?D:":#<: >&I! <% 
"&;:B::A#%9:"<%8% $;8%<:"% 9% @#!B#H:B %B: <! ?:<!;! 
#!H!<&! 9% @#!;8%<:B <% #%A:8<&:8 :?<:; <% >&I!8: 
&9A#%<: ": <%;8%"<:-<%$=<:, <%;8%"<:, :?<:;<: ;:#%-
A:8<&=B: 9"%G! B:! <! D& &9"#H$"% ;":&8! @!?%D:HB& 
:A"#;B&, % :;:A!<: %B: ;! $8"#?& ?!B% <!:@#%"?%<: <! 
C% #!%>&9&#% <%;8%"%8%, :?<:;<: "!JA&8! 9% ;8$?!<8&8!, 
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?:B:>B$ ": #:B:8 :@#!?!>!< :? 5#J%"!< @#:;"!8!< 
&<;@!B8:#%8 B:C <! ! @:?:>D :? 15 ?!<%, <! ?:<!> #!H!-
<&! 9% @#!;8%<:B <% #%A:8<&:8 :?<:; (=>!< 138 ;8%" 6). 

W>:A% ": &9<:; :? 30.000 ?: 35.000 !"#% ": ?!<%#;B% 
@#:8&""#!?<:;8 L! ;! &9#!=! <% "&;:B::A#%9:"<%8% 
$;8%<:"% 9% @#!B#H:B:8 :? ;8%":8 15 <% :":C =>!<.“ 

 
K>!< 23 

.: =>!<:8 174 9A:#:"&8!: “:?<:;<: ?:B8:# <% <%$-
B&“ & 9A:#:"&8!: “:?<:;<: ?:B8:#;B&8! ;8$?&&“ ;! A#&-
H%8. 

3: ;8%":8 1 ;! ?:?%"% <:" ;8%" 2, B:C D>%;&: 
“(&I%8% B:& ;! ;8!B<%>! ;: <%$=<: 9"%G! F%D&;8!# 

;:D>%;<: ;: :?#!?A&8! :? E%B:<:8 9% "&;:B:8: :A#%9:"%-
<&! („'>$JA!< "!;<&B <% 2!@$A>&B% 4%B!?:<&C%“ A#:C 
64/2000 & 49/2003), F:J%8 ?% @:?<!;%8 @#&C%"% 9% 9?:A&"%-
G! ;: <%$=!< ;8!@!< ?:B8:# <% <%$B& ;:D>%;<: ;: :?#!?-
A&8! <% E%B:<:8 9% "&;:B:8: :A#%9:"%<&! („'>$JA!< "!;-
<&B <% 2!@$A>&B% 4%B!?:<&C%“ A#:C 64/2000 & 49/2003) 
<%C?:I<% ?: 31 ?!B!F"#& 2011 D:?&<%.“ 

 
K>!< 24 

.&;:B::A#%9:"<%8% $;8%<:"% <%;8%"%8% :? =>!<:8 
103 ;8%" 5 <% :":C 9%B:< 9% !?<% ;8$?&;B% @#:D#%F% 9% 
@#" I&B>$; <% %B%?!F;B& & ;8#$=<& ;8$?&& & <%;8%"%8% 
9% <%CF%>B$ ?"! ;8$?&;B& @#:D#%F& 9% "8:# I&B>$; <% 
%B%?!F;B& & ;8#$=<& ;8$?&& 9%?:>J&8!><: C% #!%>&9&-
#% :? 15 ;!@8!F"#& 2011 D:?&<%, %  9% ?"! ;8$?&;B& @#:-
D#%F& 9% @#" I&B>$; <% %B%?!F;B& & ;8#$=<& ;8$?&& & 
<%;8%"%8% 9% <%CF%>B$ =!8&#& ;8$?&;B& @#:D#%F& 9% 
"8:# I&B>$; <% %B%?!F;B& & ;8#$=<& ;8$?&&, 9%?:>J&-
8!><: C% #!%>&9&#% :? 15 ;!@8!F"#& 2012 D:?&<%. 
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.: @:;8:C<&8! "&;:B::A#%9:"<& $;8%<:"& B:& &9"!-
?$"%%8 ;8$?&;B& @#:D#%F& :? 8#!8 I&B>$; <% $<&"!#9&-
8!8;B& ?:B8:#;B& ;8$?&&, F!<8:#:8 <% ?:B8:#;B&:8 
8#$? 8#!A% ?% &F%: 

- :? 1 C%<$%#& 2011 D:?&<% <%CF%>B$ 8#& :AC%"!<& 
#!I!<9&#%<& <%$=<:&;8#%J$"%=B& 8#$?:"& ": F!N$<%-
#:?<& <%$=<& ;@&;%<&C% &>& F!N$<%#:?<& <%$=<& @$A-
>&B%I&& ": ?%?!<: @:>! ": @:;>!?<&8! @!8 D:?&<& & 

- :? 1 C%<$%#& 2013 D:?&<% <%CF%>B$ =!8&#& :AC%"!-
<& #!I!<9&#%<& <%$=<:&;8#%J$"%=B& 8#$?:"& ": F!N$-
<%#:?<& <%$=<& ;@&;%<&C% &>& F!N$<%#:?<& <%$=<& 
@$A>&B%I&& ": ?%?!<: @:>! ": @:;>!?<&8! @!8 D:?&<&. 

 
K>!< 26 

.: =>!<:8 38 :? E%B:<:8 9% &9F!<$"%G! & ?:@:><$-
"%G! <% E%B:<:8 9% "&;:B:8: :A#%9:"%<&! („'>$JA!< 
"!;<&B <% 2!@$A>&B% 4%B!?:<&C%“ A#:C 103/2008) ": 
;8%":8 2 D:?&<%8% „2011“ ;! 9%F!<$"% ;: D:?&<%8% 
„2015“. 
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-&9 I!>&:8 8!B;8 <% E%B:<:8 9% "&;:B:8: :A#%9:"%-
<&! 9A:#:"&8!: „6?A:#:8 9% %B#!?&8%I&C% <% "&;:B:8: 
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L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN 

E LIGJIT PËR ARSIM TË LARTE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për arsim të larte ("Gazeta Zyrtare e Republi-

kes së Maqedonise" numer 35/2008, 103/2008, 26/2009, 
83/2009, 99/2009 dhe 115/10), në nenin 37 pas paragrafit 1 
shtohet paragraf i ri 2, si vijon: 

“Në rast kur me ligj themelohet institucioni i arsimit të 
larte, deri në zgjedhjen e dekanit perkatesisht drejtorit sipas 
paragrafit (1) të ketij neni, menjehere pas hyrjes në fuqi të 
ligjit me të cilin themelohet institucioni i arsimit të larte, 
rektori emeron kryeres të detyres dekan perkatesisht krye-
res të detyres drejtor i cili e kryen detyren më së shumti 
gjashte muaj nga dita e emerimit të tij". 

 
Neni 2 

Në nenin 51 paragrafi 1 numri "10" zevendesohet me 
numrin "15". 

  
Neni 3 

Në nenin 54 pas paragrafit 3 shtohen tre paragrafe të 
rinj 4, 5 dhe 6, si vijojne: 

"Permbajtja dhe forma e raportit nga paragrafi 2 i ketij 
neni më afersisht percaktohen me dekret për formen dhe 
permbajtjen e raportit për punen e rektorit, të cilin me pro-
pozim të ministrise kompetente për arsimin e larte e mira-
ton Qeveria e Republikes së Maqedonise. 

Deri në zgjedhjen e rektorit, kryeres i detyres rektor 
eshte njeri nga prorektoret e universitetit i cili zgjidhet nga 
anetaret e senatit me shumice votash nga numri i pergjiths-
hem i anetareve të senatit. Prorektori si kryeres i detyres re-
ktor i ka të gjitha të drejtat dhe obligimet e rektorit. 

Prorektori e kryen detyren rektor deri në zgjedhjen e re-
ktorit, në rast të pushimit të mandatit të rektorit nga shka-
qet si vijon: 

- nese vet e kerkon kete; 
- nese pergjithmone e humb aftesine për kryerjen e det-

yres rektor; 
- nese i ploteson kushtet për pension të moshes ose 
- nese eshte shkarkuar para kalimit të mandatit." 
 

Neni 4 
Titujt dhe nenet 68, 69, 70, 71 dhe 72  ndryshohen si 

vijojne: 
"Keshilli për akreditim dhe evalvim të arsimit të larte 
 

Neni 68 
Sigurimin dhe vleresimin e kualitetit të arsimit të larte e 

kryen Keshilli për akreditim dhe evalvim të arsimit të larte 
(në tekstin e metejme: Keshilli).  

Keshilli ka vulen e cila permban mbishkrimin: Republi-
ka e Maqedonise-Keshilli për akreditim dhe evalvim të ar-
simit të larte-Shkup. Në mes të vules eshte stema e Repub-
likes së Maqedonise.  

 
Sistemi i sigurimit dhe vleresimit të kualitetit 

të arsimit të larte 
 

Neni 69 
Sistemi i sigurimit dhe vleresimit të kualitetit të arsimit 

të larte perfshin:  
- lejimin, vertetimin dhe pranimin e institucionit të arsi-

mit të larte dhe të programeve studimore, për kryerjen e ve-
primtarise së arsimit të larte në pajtim me kete ligj, që rea-
lizohet nepermjet akreditimit (në tekstin e metejme: akredi-
timi),  

- vleresimin e kualitetit të kryerjes së veprimtarise së 
arsimit të larte, menaxhimin, financimin, aktivitetet akade-
mike dhe të tjera dhe prioritetet e tij, që realizohet neperm-
jet sistemit të evalvimit (në tekstin e metejme: evalvimi) 
dhe  

- aktivitete dhe mekanizma të tjere  nepermjet të cileve 
zhvillohet dhe mbahet kualiteti i arsimit të larte të perca-
ktuara me ligj dhe me aktet e trupave që e vleresojne kuali-
tetin e arsimit të larte.   

Evalvimi kryhet nepermjet metodave të evalvimit  si 
evalvimi i jashtem, vetevalvimi, si dhe nepermjet sistemit 
të vleresimit të kualitetit të kuadrit akademik.  

Gjate kryerjes së evalvimit të jashtem për sigurimin e 
kualitetit të unifikuar të arsimit të larte në hapesiren e vet-
me evropiane për arsimin e larte, zbatohen procedurat dhe 
standardet e pranuara dhe udhezuesi (drejtimet) të cilat 
zbatohen nga Asociacioni Evropian për Evalvim në Arsi-
min e Larte (ENQA) dhe nga institucionet, organizatat dhe 
asociacionet tjera të cilat i vendosin dhe i zbatojne standar-
det dhe udhezimet evropiane për evalvim për kryerjen e 
evalvimit të jashtem, si dhe sherbimet e organizatave dhe 
asociacioneve të njohura nderkombetare të cilat kryejne si-
gurimin e kualitetit të arsimit të larte.    

Evalvimin e jashtem, sipas rregullit, e kryejne komisio-
net në sfera dhe zona të vecanta të perbera së paku prej tre 
profesoreve nga universitetet e njohura nderkombetarisht 
në tituj ekuivalente me titujt profesor i crregullt dhe profe-
sor i rregullt dhe së paku me tre vjet pervoje në kryerjen e 
evalvimit të jashtem.  Njeri nga anetaret e komisionit eshte 
kryetar i komisionit.  

Komisionet nga paragrafi 4 i ketij neni i formon Kes-
hilli.   

Evalvimi i jashtem kryhet me kritere të percaktuara me 
udhezim për menyren e sigurimit dhe vleresimit të kualite-
tit të institucioneve të arsimit të larte dhe kuadrit akademik 
në Republiken e Maqedonise, të cilin e miraton ministri 
kompetent për punet e arsimit të larte.   

Rezultatet nga evalvimi i kualitetit të arsimit të larte 
perfshihen në raportet të cilat jane të arritshme për publi-
kun.   

 

Perberja dhe zgjedhja e Keshillit 
 

Neni 70 
Keshilli perbehet prej 23 anetareve nga të cilet nente 

nga radhet e profesoreve të zgjedhur nga Konferenca Nde-
runiversitare, në menyre adekuate me perfaqesimin e uni-
versiteteve sipas pjesemarrjes së tyre në numrin e perg-
jithshem të studenteve që jane regjistruar për here të pare 
në vitin studimor, dy anetare nga Akademia e Shkencave 
dhe Arteve të Maqedonise, një perfaqesues i trupit me re-
prezentues të punedhenesve, dy anetare nga parlamenti 
nderuniversitar i studenteve dhe nente anetare të emeruar 
nga Qeveria e Republikes së Maqedonise, nga të cilet së 
paku gjashte anetare jane nga radhet e profesoreve të insti-
tucioneve të arsimit të larte.   

Anetare të Keshillit nuk mund të jene personat e zgjed-

hur për rektor dhe prorektor të universitetit, dekan i fakul-

tetit, perkatesisht drejtor i shkolles së larte profesionale dhe 

drejtor i institucionit shkencor që realizon veprimtari të ar-

simit të larte.   

Anetaret e Keshillit zgjidhen për periudhe prej kater vi-

tesh. Një person nuk mund të zgjidhet më teper se dy here 

të njepasnjeshme.   
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Anetaret e Keshillit jane të pavarur dhe të mevetesis-
hem në punen e vet dhe nuk mund të revokohen para kali-
mit të kohes për të cilen jane zgjedhur, pervec nese anetarit 
të Keshillit i ka pushuar statusi i profesorit në marredhenie 
pune në çdo lloj baze, kur eshte emeruar apo zgjedhur në 
funksion për shkak të të cilit nuk do të mund të zgjidhet për 
anetar, kur Keshilli konstaton se anetari më teper se gjashte 
muaj nuk eshte në gjendje t'i kryeje obligimet dhe kur ekzi-
ston konflikt interesash i percaktuar me ligj.       

Mbledhjen konstituive të Keshillit e konvokon ministri 
kompetent për punet e arsimit të larte.    

Kryetari i Keshillit, të cilin, Qeveria e Republikes së 
Maqedonise e emeron nga radhet e anetareve të Keshillit, e 
paraqet dhe e perfaqeson Keshillin.    

 
Kompetencat e Keshillit 

 
Neni 71 

Keshilli eshte i mevetesishem në punen e vet dhe ven-
dos në suazat e kompetences së vet në baze të parimit të 
profesionalizmit dhe kompetences.   

Keshilli në suazat e të drejtave dhe detyrimeve të veta:   
- percakton nese me projektin për themelimin e institu-

cionit të arsimit të larte dhe dokumentacionin e parashtruar 
jane plotesuar kushtet për kryerjen e veprimtarise së arsi-
mit të larte,    

- vendos për akreditimin e institucionit shkencor që 
deshiron të kryeje veprimtari të arsimit të larte të studime-
ve nga cikli i dyte dhe i trete i studimeve,    

percakton nese institucioni i arsimit të larte i ploteson 
kushtet për organizimin e studimeve për programe të reja 
studimore dhe e percakton kapacitetin për studim në insti-
tucionin e arsimit të larte,    

- jep akreditimin e programeve studimore,   
më së shumti çdo pese vjet e ndjek dhe e vlereson kua-

litetin e kryerjes së veprimtarise së arsimit të larte, punes 
shkencore - hulumtuese, artistike dhe profesionale, të kua-
drit akademik dhe programeve studimore të institucioneve 
të arsimit të larte dhe në baze të vleresimit e vazhdon ose e 
merr akreditimin,    

në baze të raporteve nga evalvimi i jashtem i institucio-
neve të arsimit të larte, e - ndjek plotesimin e kushteve të 
institucioneve të arsimit të larte të cilave u eshte dhene 
akreditim dhe lejim për fillimin me pune dhe në baze të ke-
saj mund ta marre akreditimin,   

- mban evidence për institucionet e akredituara të arsi-
mit të larte dhe për akreditime të tjera,   

jep rekomandime të nevojshme për permiresimin e nor-
mativave dhe standardeve për kryerjen e veprimtarise së 
arsimit të larte dhe  

- kryen pune tjera të percaktuara me kete ligj.   
Keshilli boton raport për rezultatet nga evalvimi i jash-

tem të cilin e dergon në Qeverine e Republikes së Maqedo-
nise, ministrine kompetente për punet e arsimit të larte dhe 
në institucionin e arsimit të larte për të cilin eshte kryer 
evalvimi.   

Keshilli e informon ministrin kompetent për punet e ar-
simit të larte për lejet dhe akreditimet e marra dhe për re-
zultatet nga evalvimi.   

 
Organizimi dhe puna e Keshillit 

 
Neni 72 

Organizimi, puna, menyra e vendosjes, metodologjia 
për akreditim dhe evalvim, standardet për akreditim dhe 
evalvim, si dhe ceshtjet tjera në lidhje me punen e Keshil-
lit, më afersisht rregullohen me rregullore.   

Rregulloren nga paragrafi 1 i ketij neni e miraton Kes-
hilli me pelqim të marre paraprakisht nga Qeveria e Repub-
likes së Maqedonise.    

Keshilli nga radhet e anetareve formon komisione pro-
fesionale për nevojat e kryerjes së akreditimit dhe evalvi-
mit. Nese në Keshill nuk ka anetar që eshte adekuat për zo-
nen, fushen ose sferen e caktuar shkencore, Keshilli në ko-
misione mund të angazhoje edhe persona të jashtem profe-
sionale.   

Mjetet për punen e Keshillit sigurohen nga Buxheti i 
Republikes së Maqedonise në program të vecante dhe nga 
të hyrat personale.   

Ministri kompetent për punet e arsimit të larte me akt i 
percakton llojin dhe lartesine e kompensimeve për shpenzi-
met në proceduren e akreditimit në baze të shpenzimeve të 
bera reale.   

Punet profesionale dhe administrative për nevojat e 
Keshillit i kryen ministria kompetente për punet e arsimit 
të larte.“ 

 
Neni 5 

Nenet 73, 74, 75 dhe 76 shlyhen.  
 

Neni 6 
Në nenin 77 pas paragrafit 4 shtohen kater paragrafe të 

rinj 5, 6, 7 dhe 8, si vijojne:  
"Rezultatet nga vetevalvimi shpallen në ueb faqen e 

universitetit, të çdo njesie në vecanti (fakultet dhe instituci-
on shkencor) dhe të ministrise kompetente për punet e arsi-
mit të larte.    

Ministria kompetente për punet e arsimit të larte, për 
nevojat e vetevalvimit të institucioneve të arsimit të larte, 
vendos Sistem elektronik shteteror për vetevalvim.  

Permbajtjen, formen dhe menyren e shfrytezimit të Si-
stemit elektronik shteteror për vetevalvim i percakton mini-
stri kompetent për punet e arsimit të larte.   

Secili universitet, perkatesisht institucion i mevetesis-
hem i arsimit të larte rezultatet i dergon në ministrine kom-
petente për punet e arsimit të larte e cila perpilon raport in-
tegrues për rezultatet nga vetevalvimi për universitetet dhe 
institucionet e mevetesishme të arsimit të larte."  

 
Neni 7 

Në nenin 96 pas paragrafit 5 shtohen 14 paragrafe të 
rinj 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dhe 19, si vi-
jojne:  

"Në institucionet e arsimit të larte të cilat realizojne 
programe studimore nga cikli i trete i studimeve universita-
re - të doktoratures,  mentori i punimit të doktoratures du-
het të kete së paku gjashte punime të recensuara  shkencore 
- hulumtuese të botuara në revista nderkombetare shkenco-
re ose publikime nderkombetare shkencore prej të cilave së 
paku dy në revista nderkombetare me impakt faktor, në 
sfere të caktuar, në pese vitet e fundit.  

Mentori i punimit të doktoratures nuk mund të jete ane-
tar i komisionit për mbrojtjen e punimit të doktoratures.  

Komisioni për mbrojtjen e punimit të doktoratures per-
behet prej pese anetareve nga të cilet kater jane nga sfera 
shkencore perkatese nga institucioni i cili i organizon stu-
dimet e doktoratures dhe një anetar i jashtem.  

Anetaret e komisionit nga paragrafi 8 i ketij neni duhet 
të jene persona me tituj mesimor-shkencor profesor ordinar 
ose profesor inordinar.  

Institucioni i arsimit të larte nuk do t'i lejoje mbrojtjen 
e punimit të doktoratures kandidatit i cili para mbrojtjes së 
punimit të doktoratures nuk ka botuar dy punime shkenco-
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re-hulumtuese të recensuara si autor i pare në revista 
shkencore nderkombetare ose publikime shkencore nder-
kombetare.  

Revista shkencore nderkombetare sipas ketij ligji eshte 
reviste e cila ka keshill redaktues nderkombetar në të cilin 
marrin pjese së paku pese vende me ç'rast numri i anetare-
ve nga një vend nuk mund të tejkaloje 40% nga numri i 
pergjithshem i anetareve dhe e cila botohet së paku pese 
vjet pa nderprere dhe ka së paku dhjete botime në pese vi-
tet e fundit.  

Publikime shkencore nderkombetare sipas ketij ligji ja-
ne:  libri i recensuar dhe i botuar jashte vendit; permbledh-
ja e punimeve shkencore të prezantuara në takime akade-
mike nderkombetare me shkalle të pranimit të punimeve 
më së shumti prej 40%, ku anetaret e komitetit të programit 
jane së paku prej kater vendeve; si dhe punimet shkencore 
të shpallura në gazeta vjetore dhe tituj të gazetave nder-
kombetare  me shkalle të pranimit të punimeve më së 
shumti prej 40%, ku anetaret e komitetit të programit jane 
së paku prej kater vendeve.  

Numri i studenteve të cilet regjistrohen në programin 
studimor të doktoratures për të tre vitet e studimeve të do-
ktoratures duhet të jete në pajtim me numrin e mentoreve 
në dispozicion.  

Një profesor mund të jete mentor më së shumti i tre do-
ktoranteve të cilet te ai trajnohen për pune shkencore.  

Për një sfere shkencore mund të organizohet vetem një 
program studimor i doktoratures, pervec në raste të progra-
meve interdisiplinare të studimit.  

Programi studimor për studimet e doktoratures nga pa-
ragrafi 1 i ketij neni perfshin pune aktive hulumtuese në 
mentorim dhe perfshin:  

- trajnim të organizuar akademik, i cili permban kurse 
perparimtare dhe profesionale,  

- projekt të pavarur hulumtues në mentorim (projekt 
doktorature);  

- mobilitet nderkombetar: së paku qendrim një javor,  
- ligjerata dhe lloj tjeter të aktiviteteve komunikuese,  
- publikime në revista shkencore nderkombetare dhe 

pjesemarrje aktive në takime nderkombetare në lidhje me 
punimin e doktoratures  dhe  

- perpunim dhe mbrojtje publike të punimit të doktora-
tures në baze të projektit të doktoratures.  

Programi studimor për studime të doktoratures evalvo-
het së paku në çdo tre vjet.  

Studimet e doktoratures nga sfera e arteve perbehen 
prej dy pjeseve:  punim i doktoratures dhe realizim publik i 
veprave artistike ose ekspozite.  

Dispozitat nga paragrafet 6 dhe 10 të ketij neni nuk ka-
ne të bejne me studimet e doktoratures nga sfera e artit, fi-
lologjise dhe historise nacionale.  Kushtet e vecanta për 
studimet e doktoratures nga sfera e artit, filologjise dhe hi-
storise nacionale i percakton institucioni i arsimit të larte 
me akt të vecante".  

  
Neni 8 

Në nenin 99 paragrafi 3 ndryshohet si vijon:  
"Programet studimore në të gjitha vitet studimore duhet 

të permbajne lende të detyrueshme dhe të zgjedhura mesi-
more. Lendet e detyrueshme  mesimore duhet të jene nga 
sfera perkatese e njesise së universitetit, perkatesisht të nje-
sise së brendshme të organizmit (institut, kateder, seksion), 
me ç'rast pjesemarrja e tyre eshte më së shumti deri në 60% 
nga numri i lendeve. Pjesen tjeter të programit studimor e 
perbejne 30% lende mesimore zgjedhore të cilat studentet 

individualisht i zgjedhin nga radhet e të gjitha lendeve me-
simore të perfaqesuara në njesine e universitetin dhe 10% 
lende mesimore zgjedhore të cilat studentet individualisht i 
zgjedhin nga lista e lendeve të lira zgjedhore të propozuara 
nga çdo njesi e universitetit në vecanti".  

Pas paragrafit 3 shtohen kater paragrafe të rinj 4, 5, 6 
dhe 7 si vijojne:  

"Lista e lendeve të lira zgjedhore nga paragrafi 1 i ketij 
neni në menyre të detyrueshme  shpallet në ueb faqen e 
njesise së institucionit të arsimit të larte dhe në universitet, 
si dhe në tabelen e shpalljeve në institucionin e arsimit të 
larte.  

Menyren e vertetimit të kompatibilitetit të Kornizes na-
cionale për kualifikime të larta arsimore me Kornizen evro-
piane të kualifikimeve të larta arsimore e percakton mini-
stri kompetent për punet e arsimit të larte.  

Ministria kompetente për punet e arsimit të larte mban 
Regjister për kualifikime të larta arsimore.  

 Formen, permbajtjen dhe menyren e mbajtjes së regji-
strit nga paragrafi (4) i ketij neni e percakton ministri kom-
petent për punet e arsimit të larte".  

Paragrafet 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dhe 14 behen 
paragrafe 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dhe 18. 

 
Neni 9 

Në nenin 103 pas paragrafit 4 shtohen dy paragrafe të 
rinj 5 dhe 6, si vijojne: 

"Në institucionin e larte arsimor mesimi së paku për dy 
programe studimore për ciklin e pare të studimeve akade-
mike dhe profesionale dhe së paku kater programe studi-
more për ciklin e dyte të studimeve akademike dhe profesi-
onale në menyre të detyrueshme  realizohet dhe jepet në 
gjuhen angleze.  

 Në ciklin e trete të studimeve institucioni i larte arsi-
mor mund të siguroje mesim dhe pune shkencore-hulumtu-
ese perkatesisht dhenia dhe mbrojtja e punimit të doktora-
tures duhet të realizohet në gjuhen angleze.   

Paragrafet 5, 6, 7 dhe 8 behen paragrafe 7, 8, 9 dhe 10. 
 

Neni 10 
Pas nenit 112 pas paragrafit 4 shtohen dy paragrafe të 

rinj 5 dhe 6, si vijojne: 
"Personi i zgjedhur në titull mesimor-shkencor dhe me-

simor në institucionet e larta arsimore në fillimin e çdo viti 
të studimit studenteve në menyre të detyrueshme  u propo-
zon literature baze e cila i permban elementet të cilat stu-
dentet do t'i shfrytezojne për dhenien e provimeve.   

Literatura baze nga paragrafi 5 i ketij neni në menyre të 
detyrueshme  shpallet në ueb faqen e institucionit të larte 
arsimor".   

Paragrafet 5 dhe 6 behen paragrafe 7 dhe 8. 
 

Neni 11 
Në nenin 113 pas paragrafit 2 shtohen 12 paragrafe të 

rinj 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dhe 14, si  vijojne: 
"Për plotesimin e detyrimit për dhenie të provimeve, 

kryhet kontroll i njohurive me qellim që të vleresohet nese 
dhe në cfare mase kualifikimet e arritura të studentit per-
kojne me qellimet, aftesite dhe kerkesat akademike të per-
caktuara me deskriptore të pergjithshem dhe specifike të 
kualifikimit, me të cilat percaktohen rezultatet e mesimit 
për program të vecante studimor nga cikli perkates i studi-
meve në pajtim me Dekretin për kornize nacionale të kuali-
fikimeve të arsimit të larte. 
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Llojet e kontrollit të njohurise doemos duhet t'i pasq-
yrojne qellimet e lendes mesimore dhe programit studimor 
dhe të mundesojne vleresim individual të arritjeve të çdo 
studenti veç e veç. 

Forma dhe permbajtja e vleresimit doemos duhet t'i 
pasqyrojne permbajtjen dhe metodat e punes të lendes me-
simore dhe programit studimor. 

Vleresimin e jashtem e kryejne vleresuesit e jashtem, të 
percaktuar nga Keshilli i Akreditimit dhe Evalvimit të Ar-
simit të Larte. 

Së paku ¼ e numrit të pergjithshem të SETK-ut të pro-
gramit mesimor, vleresohet nga vleresues i jashtem dhe i 
brendshem. Nga ky numer perjashtohen kredite që studenti 
i fiton nga mobiliteti. 

Ministri kompetent për punet nga sfera e arsimit të larte 
miraton program katervjecar për vleresim të jashtem, sipas 
të cilit çdo vit percakton se për cilat sfera shkencore do të 
kryhet vleresim i jashtem. 

Lendet mesimore që do të vleresohen edhe nga vleresu-
es të jashtem, i percakton  Keshilli i Akreditimit dhe Eval-
vimit të Arsimit të Larte. 

Vleresimi i jashte mbulon pjese të rendesishme të len-
des mesimore dhe programit studimor duke e perfshire ed-
he punimin e magjistratures, por jo më pak se 60% të akti-
viteteve nga të cilat sipas sistemit të SETK-ut formohet no-
ta e ciklit të pare të studimeve, perkatesisht jo më pak se 
70% të aktiviteteve nga të cilat sipas sistemit të SETK-ut 
formohet nota e ciklit të dyte të studimeve. 

Nota perfundimtare e lendes mesimore eshte pozitive, 
nese studenti ka marre note pozitive edhe nga vleresuesi i 
jashte edhe nga vleresuesi i brendshem për të gjitha aktivi-
tetet që vleresohen. 

Lartesine e kompensimit për punen e vleresuesit të 
jashtem, e percakton ministri kompetent për punet nga sfe-
ra e arsimit të larte. 

Mjetet e kompensimit nga paragrafi 13 i ketij neni, të 
institucioneve publike të arsimit të larte, sigurohen nga 
buxheti i ministrise kompetente për arsim të larte." 

Paragrafet 3 dhe 4 behen paragrafe 15 dhe 16. 
Pas paragrafit 16 shtohen dy paragrafe të rinj 17 dhe 

18, si vijojne: 
"Në komisionin për mbrojtjen e punimit të magjistratu-

res ose doktoratures, anetar nuk mund të jete personi i cili 
me personin që e mbron punimin e magjistratures ose do-
ktoratures (disertacionin) eshte në farefisni në vije të drejte 
deri në cilendo shkalle, ndersa në vije anesore deri në 
shkalle të katert, ose eshte bashkeshort, person që jeton në 
bashkesi jashtemartesore ose farefis sipas krushqise deri në 
shkalle të dyte, pa dallim nese eshte bere shkurorezim ose 
jo.   

Anetaret e komisionit nga paragrafi 17 i ketij neni 
ndermjet veti nuk duhet të jene farefis në vije të drejte deri 
në cilendo shkalle, ndersa në vije anesore deri në shkalle të 
katert, ose të jene bashkeshorte, persona të cilet jetojne në 
bashkesi jashtemartesore ose farefis sipas krushqise deri në 
shkalle të dyte, pa dallim nese eshte bere shkurorezim ose 
jo".  

Paragrafet 5, 6, 7 dhe 8 behen paragrafe 7, 8, 9 dhe 10. 
 

Neni 12 
Në nenin 116 paragrafi 6 ndryshohet si vijon:   
"Dokumente tjera publike, në kuptim të ketij ligji jane: 

vertetimi, legjitimacioni i studentit dhe indeksi".  
Pas paragrafit 6 shtohen tre paragrafe të rinj  7, 8 dhe 9, 

si vijojne: 

"Legjitimacioni i studentit sherben për identifikimin e 
studentit, si dhe për evidencen elektronike për pranine e tij 
në mesim.  

Institucionet e larta arsimore indeksin e studentit në 
menyre të detyrueshme e leshojne në forme të shkruar ose 
elektronike (indeks elektronik) ose vetem në forme elektro-
nike.  Vertetimi, legjitimacioni i studentit dhe indeksi i stu-
dentit për pjesetaret e bashkesive të cilet mesimin e percjel-
lin në gjuhe të ndryshme nga gjuha maqedonase leshohet 
në gjuhen maqedonase dhe alfabetin cirilik dhe në gjuhen 
dhe alfabetin në të cilen mbahet mesimi.   

Universitetet publike mjetet e nevojshme për leshimin e 
legjitimacionit të studentit dhe indeksin e studentit (indeksi 
elektronik) i sigurojne nga burimet e percaktuara në nenet 
86 dhe 87 të ketij ligji".   

Paragrafi 7 behet paragraf 10.  
 

Neni 13 
Në nenin 121 pas paragrafit 5 shtohen dy paragrafe të 

rinj 6 dhe 7, si vijojne: 
"Personi i zgjedhur në titullin mesimor-shkencor dhe 

mesimor gjate  një semestri të vitit të studimit mund të rea-
lizoje ligjerate të më së shumti kater lendeve mesimore nga 
cikli i pare i studimeve në një universitet.  

Lendet mesimore nga paragrafi 6 i ketij neni në menyre 
të detyrueshme jane nga e njejta sfere shkencore".   

Paragrafi 6 behet paragraf 8.  
 

Neni 14 
Neni 125 ndryshohet si vijon:  
"Arsimtaret në titujt mesimor-shkencor zgjidhen në sfe-

ra mesimore-shkencore të percaktuara me statutin e univer-
sitetit, perkatesisht me statutin e shkolles së larte të pavarur 
profesionale.    

Për docent mund të zgjidhet personi i cili ka shkalle 
shkencore doktor i shkencave nga sfera mesimore në të ci-
len eshte zgjedhur, sukses mesatar së paku tete në studimet 
e cikli]t të pare dhe të dyte për çdo cikel vecanerisht, të bo-
tuara së paku kater punime shkencore-hulumtuese në sfe-
ren perkatese në revista shkencore nderkombetare ose pub-
likime shkencore nderkombetare ose dy punime shkencore 
në reviste shkencore me impakt faktor në pese vitet e fun-
dit, arritje në zbatimin e rezultateve hulumtuese dhe aftesi 
për realizimin e llojeve të vecanta të veprimtarive të larta 
arsimore dhe vleresim pozitiv nga vetevalvimi.   

Profesor i crregullt mund zgjidhet personi i cili ka 
shkalle shkencore doktor i shkencave nga sfera shkencore 
në të cilen zgjidhet, të botuara së paku pese punime shken-
core-hulumtuese në sferen perkatese në revista shkencore 
nderkombetare ose publikime shkencore nderkombetare 
ose tre punime shkencore në reviste shkencore me impakt 
faktor në pese vitet e fundit, pjesemarrje në projekte shken-
core-hulumtuese, perkatesisht arritje të rendesishme në 
zbatimin e rezultateve shkencore-hulumtuese, kontribut në 
aftesimin e arsimtareve më të ri dhe i cili ka treguar aftesi 
për realizimin e llojeve të ndryshme të veprimtarive të larta 
arsimore dhe vleresim pozitiv nga vetevalvimi.      

Profesor i rregullt mund të zgjidhet personi i cili ka 
shkalle shkencore doktor i shkencave nga sfera shkencore 
për të cilen zgjidhet, të botuara së paku gjashte punime 
shkencore-hulumtuese në sferen perkatese në revista 
shkencore nderkombetare ose publikime shkencore nder-
kombetare ose kater punime shkencore në reviste shkenco-
re me impakt faktor në pese vitet e fundit, i cili ka marre 
pjese ose ka udhehequr me projekte shkencore-hulumtuese 
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dhe i cili ka kontribut në aftesimin e arsimtareve më të ri 
dhe i cili ka treguar aftesi për realizimin e llojeve të 
ndryshme të veprimtarive të larta arsimore dhe vleresim 
pozitiv nga vetevalvimi.   

Për zgjedhje të serishme për profesor të rregullt mund 
të zgjidhet personi i cili ka shkalle shkencore doktor i 
shkencave nga sfera shkencore për të cilen zgjidhet, të bo-
tuara së paku gjashte punime shkencore-hulumtuese në sfe-
ren perkatese në revista shkencore nderkombetare ose pub-
likime shkencore nderkombetare ose kater punime shken-
core në reviste shkencore me impakt faktor në pese vitet e 
fundit, i cili ka marre pjese ose ka udhehequr me projekte 
shkencore-hulumtuese dhe i cili ka kontribut në aftesimin e 
arsimtareve më të ri dhe i cili ka treguar aftesi për realizi-
min e llojeve të ndryshme të veprimtarive të larta arsimore 
dhe vleresim pozitiv nga vetevalvimi.  

Në titullin mesimor-shkencor në njesi të njejtet të insti-
tucionit të larte arsimor nuk mund të zgjidhet personi i cili 
ka mbrojtur punim doktorature në fakultetin ku ka theme-
luar marredhenie pune perkatesisht në titull mesimor-
shkencor, mesimor, perkatesisht bashkepunetor personi i 
cili eshte farefis në brez të pare deri në cilen do shkalle, 
ndersa në vije anesore deri në shkalle të katert.  

Paragrafi 5 i ketij neni nuk ka të beje me personin i cili 
ka mbaruar studime të magjistratures ose doktoratures në 
një nga 500 universitetet e ranguara në listen e fundit të 
shpallur nga keto institucione:  Instituti për Arsim të Larte 
në Universitetin e Shangait Xhio Tong, US News and Re-
port dhe Times Higher Education Supplement – World 
University Ranking. 

Paragrafi 6 i ketij neni nuk ka të beje për persona të ci-
let jane të zgjedhur në tituj mesimor-shkencor dhe bashke-
punetor në institucion të larte arsimor para hyrjes në fuqi të 
ketij ligji.  “ 

 
Neni 15 

Në nenin 133 paragrafi 5 ndryshohet si vijon:  
"Personat e zgjedhur në tituj mesimor-shkencor, mesi-

mor, perkatesisht bashkepunetor jane të detyruar t'i reali-
zojne detyrimet pedagogjike".  

Pas paragrafit 5 shtohen gjashte paragrafe të rinj 6, 7, 8, 
9, 10 dhe 11 si vijojne:  

"Me detyrime pedagogjike të kuadrit mesimor-shken-
cor dhe mesimor nenkuptohet: realizimi i mesimit, mbajtja 
e konsultimeve me studente, mbajta e provimeve, realizimi 
i mentorimit të studenteve dhe të ngjashme.     

Me detyrime pedagogjike të kuadrit bashkepunues nen-
kuptohet: mbajtja e ushtrimeve me studente, mbajtja e kon-
sultimeve me studente dhe të ngjashme.  

Kryerja e detyrimeve pedagogjike nga paragrafet 6 dhe 
7 të ketij neni realizohen me pjesemarrje të detyrueshme të 
kuadrit mesimor-shkencor, mesimor, perkatesisht bashke-
punues.   

Për mbajtjen dhe pranine në mesim të kuadrit mesimor-
shkencor dhe mesimor, perkatesisht mbajtjen dhe pranine 
në ushtrime të bashkepunetoreve, çdo institucion i larte ar-
simor në menyre të detyrueshme mban evidence elektroni-
ke.  

Universitetet publike mjetet e nevojshme për mbajtjen 
e evidences elektronike i sigurojne nga burimet e percaktu-
ara në nenet 86 dhe 87 të ketij ligji.  

Formen dhe permbajtjen e evidences nga paragrafi 9 i 
ketij neni e percakton ministri kompetent për punet e arsi-
mit të larte".  

Paragrafet 6 dhe 7 behen paragrafe 12 dhe 13. 

Neni 16 
Në nenin 134 në paragrafin 1, pas fjales "vite", vihet 

presje dhe shtohen fjalet: "ndersa zgjidhje e serishme për 
profesor të rregullt gjate kohes prej shtate vjet".  

Në paragrafin 2 fjala "të pare", zevendesohet me fjalen 
" të perseritur"  

 
Neni 17 

Në nenin 136, në paragrafin 1, pas fjales "punime" 
shtohen fjalet "prej të cilave së paku dy punime shkencore 
në revistat më prestigjioze nderkombetare me impakt fa-
ktor ose punimet jane cituar në to".   

Në paragrafin 2, fjala "dy" zevendesohet me fjalen "ka-
ter". 

 
Neni 18 

Në nenin 138, në paragrafin 2, pas fjaleve "të rregullua-
ra me", shtohen fjalet: "ligj dhe", ndersa në fund të fjalise 
pika shlyhet dhe shtohen fjalet: "dhe shkelje të tjera disipli-
nore ".  

Pas paragrafit 2 shtohen kater paragrafe të rinj 3, 4, 5 
dhe 6, si vijon:  

"Kunder personit të zgjedhur në titullin mesimor - 
shkencor, mesimor, respektivisht titullin e bashkepunetorit, 
ngritet procedure disiplinore nese nuk i kryen detyrimet e 
veta pedagogjike, e vecanerisht nese konstatohet se pa ars-
ye nuk e realizon mesimin, gjegjesisht ushtrimet për stu-
dentet.  

Me propozim të dekanit, rektori detyrimisht formon ko-
mision disiplinor, në rast të moskryerjes së detyrimeve pe-
dagogjike.  

Personit nga paragrafi 3 i ketij neni, i kumtohet denim 
me para në lartesi prej 10 deri 30% të shumes njemujore të 
rroges neto që i eshte paguar në muajin para kryerjes së 
shkeljes disiplinore, në kohezgjatje prej tre deri në gjashte 
muaj.  

(5) Në rast se personit nga paragrafi (3) i ketij neni i ja-
ne kumtuar dy masa disiplinore gjate një viti akademik ose 
tre masa disiplinore gjate dy viteve të fundit akademike, 
atij i pushon marredhenia e punes.  

(6) Aktvendim për pushimin e marredhenies së punes 
miraton rektori." 

Paragrafet 3, 4, 5 dhe 6 behen paragrafe 7, 8, 9 dhe 10.  
  

Neni 19 
Në nenin 161, paragrafi 3 shlyhet.  
 

Neni 20 
Pas nenit 161, shtohen 14 nene të reja 161-%, 161-b, 

161-v, 161-g, 161-d, 161-gj 161-e, 161-zh, 161-z, 161-x, 
161-i, 161-j, 161-k, 161-l si vijojne: 

 
"Neni 161-a 

Procedura për ekuivalencen dhe njohjen e kualifikimit 
të huaj për arsim të larte, fillohet me parashtrimin e kerke-
ses për njohjen e kualifikimit të huaj për arsim të larte (në 
tekstin e metejme: kerkesa) nga bartesi i kualifikimit të hu-
aj për arsim të larte në Qendren Informative për Ekuivalen-
ce dhe për Njohjen e Kualifikimeve të Huaja për Arsim të 
Larte (në tekstin e metejme QIENJ) në ministrine kompe-
tente për ceshtjet e arsimit të larte.   

Kerkesa nga paragrafi 1 i ketij neni permban: të dhena 
për kerkuesin: emrin dhe mbiemrin, daten e lindjes, numrin 
unik amë (në rast se ka), vendin dhe shtetin e lindjes, shte-
tesine, kombesine, gjinine (mashkullore, femerore), adre-
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sen e banimit: qytetin dhe shtetin, e-posten, numrin e tele-
fonit për kontakt; të dhena për kualifikimin e huaj të fituar 
për arsim të larte, për të cilin kerkohet njohje:    emrin e in-
stitucionit për arsim të larte, adresen e institucionit për ar-
sim të larte, qytetin, shtetin, ueb adresen e institucionit për 
arsim të larte, fushen studiuese - drejtimin; menyren e stu-
dimit (e rregullt, me korrespodence, mesim në largesi, dip-
lome e perbashket); shkallen/titullin/emrin/profesionin e fi-
tuar; kohezgjatjen e studimeve sipas programit studiues, 
daten e regjistrimit të studimeve; daten e perfundimit të 
studimeve; daten e leshimit të kualifikimit, kushtet për fiti-
min e kualifikimit të huaj për arsim të larte (teza, disertaci-
oni, provimi i dhene, tjeter); nese kualifikimi për arsim të 
larte eshte fituar në një nga 500 universitetet e para të ran-
guara në listen e fundit të shpallur nga institucionet në vi-
jim: Instituti për Arsim të Larte në Universitetin Xhio Tong 
në Shangai, US News and Report dhe Times Higher Edu-
cation Supplement - World University Ranking; të dhena 
për arsimin paraprak: arsimin e mesem:  emrin e institucio-
nit, qytetin dhe shtetin, titullin e kualifikimit të fituar, vitin 
e regjistrimit, vitin e perfundimit; arsimin e larte: emrin e 
institucionit për arsim të larte, qytetin dhe shtetin, titullin e 
kualifikimit të fituar, vitin e regjistrimit, vitin e perfundi-
mit, qellimin e njohjes së kualifikimit të huaj për arsim të 
larte në Republiken e Maqedonise (vazhdim i arsimit, pu-
nesim dhe tjeter); deklaraten e parashtruesit të kerkeses për 
vlefshmerine e dokumentacionit të parashtruar në QIENJ, 
qytetin dhe daten e parashtrimit të dokumentacionit dhe 
nenshkrimin e kerkuesit.  

Lartesine e kompensimit të shpenzimeve për procedu-
ren për njohje, në baze të shpenzimeve të bera reale, men-
yren e ndarjes së kompensimeve, lirimin nga pagimi i 
shpenzimeve dhe ceshtjet tjera që kane të bejne me shpen-
zimet e procedures, i percakton ministri pergjegjes për 
ceshtjet e arsimit të larte.    

 
Neni 161-b 

Me kerkesen nga neni 161-a, paragrafi 1 i ketij ligji, 
bashkengjiten edhe dokumentet në vijim: 

- diploma e huaj  për arsim të larte në origjinal, e verifi-
kuar me vule apostil, për shikim, 

- fotokopje e diplomes për arsim të larte, e verifikuar te 
noteri,   

- perkthim i diplomes së arsimit të larte në gjuhen ma-
qedonase dhe alfabetin e saj cirilik, i verifikuar te noteri, 

- vertetim origjinal me notat/transkript gjegjesisht 
shtojce e diplomes, 

- fotokopje të vertetimit me notat/transkript, e verifiku-
ar te noteri,  

- perkthim i vertetimit me notat/transkript në gjuhen 
maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik, i verifikuar te noteri, 

- indeksi origjinal, 
- fotokopje e diplomes nga arsimi paraprak, e verifikuar 

te noteri,  
- vertetim i leshuar nga institucioni i arsimit të larte, për 

vlefshmerine e dokumentit të huaj për arsim të larte, i les-
huar nga i njejti,  

- vertetim për akreditimin dhe për autorizimin e institu-
cionit për arsim të larte i cili e ka leshuar kualifikimin për 
arsim të larte, të leshuar nga organet kompetente, pergjeg-
jese për akreditim dhe për autorizim në shtetin amë,     

- plan dhe program studimor gjate kohezgjatjes së stu-
dimit, 

- punimi i magjistratures ose disertacioni i doktoratures 
në forme të shtypur ose elektronike,  

- libreze për specializim me turne të shenuara (në rast 
se behet fjale për studime nga fusha shkencore e shkencave 
mjekesore dhe shendetesise),   

- dy punime shkencore kerkimore të recensuara të pub-
likuara si autor i pare në revistat nderkombetare shkencore 
si edhe prove se studimet kane zgjatur së paku tre vjet (në 
rast se behet fjale për njohjen e kualifikimit të arsimit të 
larte për studime doktorature), 

- fletepagese dhe  
- dokumente të tjera për të cilat komisioni vlereson se 

jane të nevojshme, e të cilat kane të bejne me njohjen e ku-
alifikimit të huaj për arsim të larte.  

Nese diploma nga paragrafi 1, alineja 8 e ketij neni esh-
te fituar jashte, kerkuesi për të të dorezoje prove për nostri-
fikimin e kryer nga ana e ministrise kompetente për cesht-
jet e arsimit të larte."      

 
Neni 161-v 

Nese procedura nga neni161-a e ketij ligji ka të beje me 
njohjen e kualifikimit të arsimit të larte të fituar në njerin 
nga 500 universitetet e para të ranguara në listen e fundit të 
shpallur nga institucionet në vijim: Instituti për Arsim të 
Larte në Universitetin Xhio Tong në Shangai, US News 
and Report dhe Times Higher Education Supplement - 
World University Ranking, ministri pergjegjes për ceshtjet 
e arsimit të larte miraton aktvendim për ekuivalence dhe 
për njohjen e kualifikimit të huaj të fituar për arsim të larte, 
pa propozim të komisioneve nga neni 159 i ketij ligji.  

Gjate ekuivalences dhe njohjes së kualifikimit të huaj për 
arsim të larte nga paragrafi 1 i ketij neni, merren parasysh kra-
hasimi dhe ngjashmeria e kualifikimit të huaj për arsim të larte 
me kualifikimet vendore për arsim të larte, respektivisht har-
monizimi me Kornizen nacionale për kualifikime.   

Për proceduren nga paragrafi 1 i ketij neni, me kerke-
sen parashtrohet origjinali dhe fotokopja e verifikuar te no-
teri e diplomes së verifikuar me vule apostil dhe vertetimit 
origjinal me notat/transkript, gjegjesisht shtojca e diplomes 
për kualifikimin e huaj të fituar për arsim të larte. Ato du-
het të jene të perkthyera dhe të verifikuara nga perkthyesi i 
autorizuar gjyqesor. 

Kerkuesi parashtron edhe prove se kualifikimi i huaj 
për arsim të larte eshte fituar në njerin nga 500 universite-
tet e para të ranguara në listen e fundit të shpallur nga insti-
tucionet në vijim: Instituti për Arsim të Larte në Universi-
tetin Xhio Tong në Shangai, US News and Report dhe Ti-
mes Higher Education Supplement - World University 
Ranking. 

Permbushjen e kushteve nga paragrafi 2, 3 dhe 4 të ke-
tij neni e kontrollon QIENJ. 

Nese konstatohet se nuk jane permbushur kushtet nga 
ky nen, ministri pergjegjes për ceshtjet e arsimit të larte mi-
raton aktvendim për mosnjohjen e kualifikimit të huaj për 
arsim të larte.    

 
Neni 161-g 

Aktvendimi për ekuivalence dhe për njohje të kualifiki-

mit të huaj për arsim të larte, do të anulohet nga ministri 

pergjegjes për punet e arsimit të larte në procedure të ve-

cante, në rast se konstatohet pavlefshmeria e dokumentit të 

huaj për arsim të larte ose në rast se ai eshte leshuar nga in-

stitucioni i huaj për arsim të larte i cili nuk eshte akredituar 

në procedure perkatese.      
Aktvendimi për mosnjohjen e kualifikimit të huaj për 

arsim të larte do të leshohet nga ministri pergjegjes për 
ceshtjet e arsimit të larte në rast se komisioni profesional 
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nga fusha perkatese konstaton dallime thelbesore në kraha-
sim me programin studimor (arsimor) vendor, dallime në 
vellimin, permbajtjen, kohezgjatjen ose shkallen e arsimit 
të larte, ndersa të njejtat jane të rendesishme për funksionin 
e kualifikimit.   

 
Neni 161-d 

QIENJ-ja dergon kerkese për kontrollimin e vlefshme-
rise së dokumentit të huaj për arsim të larte respektivisht 
bartesit të tij, në institucionin i cili e ka leshuar dokumen-
tin.   

QIENJ-ja e kontrollon akreditimin e institucionit të hu-
aj për arsim të larte i cili e ka leshuar atë.   

Aktvendimi për ekuivalence dhe për njohjen e kualifi-
kimit të huaj për arsim të larte, do të anulohet në procedure 
të vecante, në rast se konstatohet pavlefshmeria e doku-
mentit të huaj për arsim të larte ose në rast se institucioni i 
huaj për arsim të larte nuk eshte akredituar në procedure 
perkatese.  

 
Neni 161-gj 

Gjate vendimmarrjes për ekuivalence dhe për njohjen e 
kualifikimeve të huaja për arsim të larte, komisionet për 
fusha dhe lemi të caktuara do të kene parasysh si vijon:  

- krahasimin dhe ngjashmerine e kualifikimit të huaj 
për arsim të larte me kualifikimet vendore për arsim të lar-
te, gjegjesisht harmonizimin me Kornizen nacionale të ku-
alifikimeve,   

- vellimin, llojin, zgjatjen dhe shkallen e programit stu-
dimor në perputhje me Sistemin Evropian për Transferimin 
e Kredive (SETK), 

- sistemin dhe Kornizen nacionale për kualifikime prej 
të cilit kualifikim vjen, 

- statusin e institucionit të huaj për arsim të larte i cili e 
ka leshuar kualifikimin, gjegjesisht nese i njejti eshte i 
akredituar dhe i autorizuar nga organet kompetente në shte-
tin amë (ose tjeter), për leshimin e kualifikimeve gjegje-
sisht diplomave dhe deftesave,  

- arritjet mesimore,  
- kushtet për regjistrimin e programit studimor, respe-

ktivisht institucionit për arsim të larte i cili e ka leshuar ku-
alifikimin,  

- të drejtat të cilat kualifikimi, gjegjesisht diploma ose 
deftesa i japin në shtetin amë,  

- qellimet e ekuivalences respektivisht njohjes në Re-
publiken e Maqedonise dhe 

- praktiken e meparshme gjegjesisht rastet e ngjashme 
të zgjidhura paraprakisht.  

Gjate miratimit të aktvendimit për ekuivalence dhe për 
njohje, merren parasysh edhe permbajtje të tjera të cilat ja-
ne me rendesi për ekuivalencen dhe për njohjen e kualifiki-
mit të huaj për arsim të larte në Republiken e Maqedonise.   

 
Neni 161-e 

Në proceduren për ekuivalence dhe njohje të kualifiki-
mit të huaj për arsim të larte, komisionet për ekuivalence 
dhe njohje, bejne krahasimin e lendeve, të programeve stu-
dimore, si dhe të shkalleve të arsimit, të kushteve për regji-
strim të programit arsimor, të drejtave të cilat diploma res-
pektivisht certifikata i jep në shtetin ku eshte leshuar, të 
kredive të fituara gjate studimeve në perputhje me sistemin 
evropian për transferimin e kredive (SETK), si edhe rezul-
tatin nga procesi arsimor.  

Në rast të perfundimit të pjesshem të arsimit të larte, 
vertetohet pjesa e perfunduar e programit studimor (arsi-
mor).  

Neni 161-zh 
Komisionet për fushat dhe lemit e caktuara e propozoj-

ne llojin, shkallen dhe titullin e kualifikimit të huaj të arsi-
mit të larte, respektivisht perdorimin e titullit profesional 
ose shkencor, gjegjesisht profesionin, titullin në Republi-
ken e Maqedonise në perputhje me Dekretin për kornizen 
nacionale për kualifikimet e arsimit të larte.    

Aktvendimi për njohjen, respektivisht mosnjohjen e ku-
alifikimit të huaj për arsim të larte, leshohet në tre ekzemp-
lare prej të cileve një ekzemplar i dorezohet kerkuesit, 
ndersa dy ekzemplare mbeten në ministrine perkatese për 
ceshtjet e arsimit të larte.   

 
Neni 161-z 

Për rrjedhen e mbledhjeve të komisioneve për fushat 
dhe lemit e caktuara mbahet procesverbal 

Procesverbali nga paragrafi 1 i ketij neni permban: ven-
din dhe kohen, emrat e anetareve të pranishem të komisio-
neve, emrin dhe mbiemrin e parashtruesit të kerkeses, len-
den për të cilen procedohet, profesionet/titujt që i propozoj-
ne komisionet te ministri pergjegjes për ceshtjet e arsimit të 
larte, verejtjet eventuale në lidhje me kerkesen.   

Procesverbali mund të permbaje edhe të dhena të tjera 
që kane të bejne me punen e komisioneve.  

Procesverbalin e nenshkruajne kryetari dhe anetaret e 
komisionit.  

 
Neni 161-x 

Kerkesa për njohjen e kualifikimit të huaj për arsim të 
larte mund të pranohet teresisht ose pjeserisht.  

Nese programi studimor (arsimor) i perfunduar jashte, 
në krahasim me programin studimor (arsimor) vendor para-
qet dallime thelbesore në vellimin, në permbajtjen ose në 
shkallen e arsimit të larte, ndersa ato jane të rendesishme 
për funksionin e kualifikimit, kerkesa për njohjen e kualifi-
kimit të arsimit të larte të fituar në vend të huaj, nuk njihet 
në teresi, me ç'rast komisioni duhet t'i arsyetoje shkaqet për 
mosnjohjen si edhe vellimin, llojin dhe thelbin e dallimeve.  

 
Neni 161-i 

Nese në proceduren për ekuivalencen dhe njohjen e kualifi-
kimit të huaj për arsim të larte, komisionet konstatojne leshime 
dhe dallime në programet arsimore, kerkuesi mund të udhezohet 
të jape provime plotesuese, për menjanimin e dallimeve.  

Kur kerkuesi do t'i jape provimet e parashikuara plote-
suese, kerkesa për njohje pranohet në teresi.  

 
Neni 161-j 

Njohja e kualifikimit të arsimit të larte për kryerje të 
veprimtarise profesionale e cila nuk bën pjese në grupin e 
profesioneve të rregulluara, eshte procedure në të cilen bar-
tesit të dokumentit të huaj me aktvendim do t'i njihet gjeg-
jesisht do t'i percaktohet shkalla, lloji dhe titulli i kualifiki-
mit të huaj të arsimit të larte dhe klasifikohet në sistemin e 
arsimit të larte në Republiken e Maqedonise.  

Me marrjen e aktvendimit me të cilin njihet kualifikimi 
i arsimit të larte i fituar në vend të huaj, bartesi i kualifiki-
mit të huaj për arsim të larte mund ta kryeje profesionin e 
fituar jashte, në rast se ai nuk bën pjese në grupin e profesi-
oneve të rregulluara në Republiken e Maqedonise.  

 
Neni 161-k 

Procedura për njohjen e kualifikimit të arsimit të larte 
për kryerje të veprimtarise profesionale e cila nuk bën pje-
se në grupin e profesioneve të rregulluara, i cili eshte fituar 
jashte, fillohet me kerkese të bartesit të dokumentit të huaj.  

Kerkesa duhet t'i permbaje të dhenat nga neni 161-a, 
paragrafi 2 i ketij ligji.  
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Neni 161-l 

Për proceduren e njohjes për kryerje të veprimtarise 

profesionale e cila nuk bën pjese në grupin e profesioneve 

të rregulluara, e fituar jashte, në menyre perkatese zbato-

hen dispozitat e ketij ligji, të cilat kane të bejne me ekuiva-

lencen dhe njohjen e kualifikimeve të huaja të arsimit të 

larte.  

 

Neni 21 

Në nenin 166-a paragrafi 1, pas fjales "se" shtohen fja-

let: "për here të pare".) 

 

Neni 22 

Pas nenit 167 shtohet neni i ri 167-a, si vijon: 

 

"Neni 167-a 

Gjobe në shume prej 1 000 deri në 1 500 euro në kun-

dervlere me denare, do t'i kumtohet personit pergjegjes në 

institucionin e arsimit të larte, nese nuk emeron kryeres 

detyre dekan, në perputhje me nenin 37 paragrafi 2 i ketij 

ligji.   

Gjobe në shume prej 1 000 deri në 1 500 euro në kun-

dervlere me denare, do t'i kumtohet personit pergjegjes në 

institucionin e arsimit të larte, në rast se nuk i publikon në 

ueb faqe rezultatet e vetevalvimit, në pajtim me nenin 77 

paragrafi 5 të ketij ligji.   

Gjobe në shume prej 1 000 deri në 1 500 euro në kun-

dervlere me denare, do t'i kumtohet personit pergjegjes në 

institucionin e arsimit të larte, nese nuk i dergon në mini-

strine pergjegjese për ceshtjet e arsimit të larte rezultatet e 

vetevalvimit, në perputhje me nenin 77, paragrafi 8 të ketij 

ligji.  

Gjobe në shume prej 1 000 deri në 1 500 euro në kun-

dervlere me denare do t'i kumtohet rektorit për kundervajt-

je, nese nuk organizohet realizimi i mesimit për programet 

studimore në gjuhe angleze nga neni 103 paragrafi 5 të ke-

tij ligji.   

Gjobe në shume prej 30 000 deri në 35 000 euro në 

kundervlere me denare do t'i kumtohet institucionit të arsi-

mit të larte, për kundervajtjen nga paragrafet 2 dhe 3 të ke-

tij neni.  

Gjobe në shume prej 1 000 deri në 1 500 euro në kun-

dervlere me denare do t'i kumtohet personit pergjegjes të 

institucionit të arsimit të larte për kundervajtje, nese nuk 

leshon legjitimacion të studentit nga neni 116 paragrafi 7 

dhe indeks të studentit nga neni 116 paragrafi 8.  

Gjobe në shume prej 1 000 deri në 1 500 euro në kun-

dervlere me denare do t'i kumtohet personit pergjegjes në 

institucionin e arsimit të larte për kundervajtje, nese nuk e 

vendos evidencen elektronike nga neni 133 paragrafi 9.    

Gjobe në shume prej 30 000 deri në 35 000 euro në 

kundervlere me denare do t'i kumtohet institucionit të arsi-

mit të larte, për kundervajtjen nga paragrafi 6 i ketij neni.  

Gjobe në shume prej 500 deri në 700 euro në kunderv-

lere me denare, do t'i kumtohet personit nga neni 112 para-

grafi 5 i ligjit për kundervajtje, nese në fillim të ndonje 

programi studimor studenteve nuk u propozon literature 

themelore për dhenien e provimeve.   

Gjobe në shume prej 1 000 deri në 1 500 euro në kunderv-

lere me denare do t'i kumtohet personit pergjegjes në instituci-

onin e arsimit të larte për kundervajtje, nese nuk e publikon li-

teraturen themelore në ueb faqe (neni 112, paragrafi 6).  

Gjobe në shume prej 500 deri në 700 euro në kunderv-

lere me denare do t'i kumtohet personit të zgjedhur në titull 

mesimor shkencor ose titull mesimor për kundervajtje, ne-

se ligjeron më shume se kater lende mesimore gjate një se-

mestri të vitit akademik (neni 121 paragrafi 6). 

Gjobe në shume prej 1 000 deri në 1 500 euro në kun-

dervlere me denare, do t'i kumtohet dekanit, respektivisht 

drejtorit për kundervajtjen nga paragrafi 10 i ketij neni.  

Gjobe në shume prej 2 000 deri në 3 000 euro në kun-

dervlere me denare, do t'i kumtohet rektorit për kundervajt-

je nga paragrafi 10 i ketij neni. 

Gjobe në shume prej 30 000 deri në 35 000 euro në 

kundervlere me denare do t'i kumtohet institucionit të arsi-

mit të larte, për kundervajtje nga paragrafi 10 i ketij neni. 

Gjobe në shume prej 1 500 deri në 2 000 euro në kun-

dervlere me denare do t'i kumtohet personit pergjegjes të 

institucionit të arsimit të larte për kundervajtje, nese nuk 

formon komision disiplinor në rast të moskryerjes së det-

yrave pedagogjike (neni 138 paragrafi 4). 

Gjobe në shume prej 1 500 deri 2 000 euro në kunderv-

lere me denare, do t'i kumtohet personit pergjegjes në insti-

tucionin e arsimit të larte për kundervajtje, nese nuk mira-

ton aktvendim për pushimin e marredhenies së punes të 

personit të zgjedhur në titull mesimor-shkencor, titull mesi-

mor, gjegjesisht titullin e bashkepunetorit, që nuk i kryen 

detyrat e veta pedagogjike, e vecanerisht nese konstatohet 

se pa arsye nuk e realizon mesimin, respektivisht ushtrimet 

për studente, në rast se brenda afatit të percaktuar nga Ins-

pektorati Shteteror i Arsimit që nuk eshte më i gjate se 15 

dite, nuk ka miratuar aktvendim për pushimin e marredhe-

nies së punes (neni 138 paragrafi 6).      

Gjobe në shume prej 30 000 deri në 35 000 euro në 

kundervlere me denare do t'i kumtohet institucionit të arsi-

mit të larte, për kundervajtje nga paragrafi 15 i ketij neni. 

  

Neni 23 

Në nenin 174 fjalet: "gjegjesisht doktor i shkencave" 

dhe fjalet: "gjegjesisht studimet e doktoratures", shlyhen. 
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Pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2 si vijon:  

"Personat që kane fituar titullin shkencor magjister, në 

pajtim me dispozitat e Ligjit për arsim të larte ("Gazeta 

Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 64/2000 dhe 

49/2003), mund të parashtrojne fleteparaqitje për fitimin e 

shkalles shkencore doktor i shkencave, në pajtim me dispo-

zitat e Ligjit për arsim të larte ("Gazeta Zyrtare e Republi-

kes së Maqedonise" numer 64/2000 dhe 49/2003) më së 

voni deri më 31 dhjetor 2011."  

 

Neni 24 

Institucioni i arsimit të larte, mesimin nga neni 103 pa-

ragrafi 5 të ketij ligji, për një program studimor për ciklin e 

pare të studimeve akademike dhe profesionale dhe mesi-

min së paku për dy programe studimore për ciklin e dyte të 

studimeve akademike dhe profesionale, detyrimisht e reali-

zon prej më 15 shtator 2011 ndersa për dy programet studi-

more të ciklit të pare të studimeve akademike dhe profesio-

nale dhe mesimin së paku për kater programe studimore 

për ciklin e dyte të studimeve akademike dhe profesionale, 

detyrimisht e realizon prej më 15 shtator 2012.   

 

Neni 25 

Në institucionet ekzistuese të arsimit të larte të cilat re-

alizojne program studimor të ciklit të trete të studimeve 

universitare të doktoratures, mentori i punimit të doktoratu-

res duhet të kete:    

- nga 1 janari 2011, së paku tre punime shkencore - hu-

lumtuese të recensuara të publikuara në revista nderkombe-

tare shkencore ose në publikime nderkombetare shkencore 

në fushen e dhene në pese vitet e fundit dhe   

- nga 1 janari 2013, së paku kater punime shkencore - 

hulumtuese të recensuara të publikuara në revista nderkom-

betare shkencore ose në publikime nderkombetare shken-

core në fushen e dhene në pese vitet e fundit. 

 

Neni 26 

Në nenin 38 të Ligjit për ndryshimin dhe plotesimin e 

Ligjit për arsim të larte ("Gazeta Zyrtare e Republikes së 

Maqedonise" numer  103/2008) në paragrafin 2 numri 

"2011" zevendesohet me numrin "2015". 

 

Neni 27 

Në tere tekstin e Ligjit për arsim të larte, fjalet: "Kes-

hilli për Akreditim të Arsimit të Larte", "Keshilli për Akre-

ditim", "Agjencia për Evalvim të Arsimit të Larte" dhe 

"Agjencia për Evalvim", zevendesohen me fjalet "Keshilli 

për Akreditim dhe Evalvim të Arsimit të Larte".  

Neni 28 

Më së voni në afat prej 60 ditesh nga dita e hyrjes në 

fuqi të ketij ligji, konstituohet Keshilli i Akreditimit dhe 

Evalvimit të Arsimit të Larte.  

Deri në konstituimin e Keshillit për Akreditim dhe 

Evalvim të Arsimit të Larte, vazhdon me pune Keshilli për 

Akreditim të Arsimit të Larte.  

 

Neni 29 

Institucionet e arsimit të larte detyrohen që më së voni 

deri në fillimin e vitit akademik 2012/2013, t'i harmonizoj-

ne programet e akredituara studimore ekzistuese në per-

puthje me dispoziten nga neni 99 paragrafi 3 të Ligjit për 

arsimin të larte.  

 

Neni 30 

Institucionet e arsimit të larte, detyrohen që në afat prej 

gjashte muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji, t'i har-

monizojne aktet, organizimin dhe punen  e vet me dispozi-

tat e ketij ligji. 

  

Neni 31 

Ministri pergjegjes për ceshtjet e arsimit të larte do t'i 

miratoje rregullat nenligjore të parashikuara me kete ligj, 

në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij lig-

ji.  

 

Neni 32 

Dispozita nga neni 6 i ketij ligji që ka të beje me nenin 

77 paragrafet 5 dhe 8 të Ligjit për arsim të larte, do të zba-

tohet nga 15 shtatori 2011.   

Dispozita nga neni 7 i ketij ligji që ka të beje me nenin 

96 paragrafi 6 të Ligjit për arsim të larte, do të zbatohet nga 

1 janari 2015. 

Dispozita nga neni 11 i ketij ligji që ka të beje me ne-

nin 113 paragrafet 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dhe 14 

të Ligjit për arsim të larte,  do të zbatohet nga 15 shtatori 

2012. 

Dispozita nga neni 12 i ketij ligji që ka të beje me ne-

nin 116 paragrafet 7 dhe 8 të Ligjit për arsim të larte, do të 

zbatohet me fillimin e vitit akademik 2011/2012.  

 Dispozita nga neni 13 i ketij ligji, që ka të beje me ne-

nin 121 paragrafi 6 të Ligjit për arsim të larte, do të zbato-

het me fillimin e vitit akademik 2012/2013. 

Dispozita nga neni 14 i ketij ligji që ka të beje me ne-

nin 125 të Ligjit për arsim të larte, do të zbatohet nga 1 ja-

nari 2014. 
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Dispozita nga neni 15 i ketij ligji që ka të beje me ne-

nin 133 paragrafi 9 të Ligjit për arsim të larte, do të zbato-

het nga 1 janari 2012. 

 

Neni 33 

Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvenes i Kuvendit 

të Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të spa-

struar të Ligjit për arsim të larte.   

 

Neni 34 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 

"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".    

__________ 
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