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PRESS RELEASE
Kosovo Accreditation Agency reconfirms RIT degree program at A.U.K
Kosovo Accreditation Agency has approved the A.U.K request to validate the Rochester
Institute of Technology (RIT) academic program in Kosovo for a period of 5 years 20142019, in accordance with Kosovo Law for Higher Education.

Prishtina, September 1, 2014: A.U.K, Kosovo’s only non-profit private bearer of higher education
offering USA accredited degree in Kosovo though its partnership with Rochester Institute of
Technology (RIT), has received the approval of its academic program from Kosovo Accreditation
Agency for a period of 5 years, 2014-2019, maximum period allowed by Kosovo Law on Higher
Education.
A.U.K, through its partnership with Rochester Institute of Technology (RIT), has offered a Bachelor
of Science Degree in Applied Arts and Sciences since its inception in 2003. RIT is accredited by
Middle State Commission on Higher Education in USA. The approval of the academic program
includes major concentrations in Economics and Statistics; Management; Public Policy; Multimedia
and Visual Communication; Information Technology and Multimedia and Network Design; and
minors in Economy; International Relations; Legal Studies and Public Policy.
On behalf of the faculty, staff, and students, Dr. Win Thompson, President of A.U.K. extended his
appreciation for reconfirmation of RIT Degree in Kosovo and thanked the Kosovo Accreditation
Agency for its work. “The mission of the A.U.K. is to deliver a high quality American education to
outstanding students from Kosovo and around the world, from diverse backgrounds and
nationalities that will prepare them to be ethical, practical and socially engaged leaders of their
communities. A.U.K will continue to work with its partner RIT to enrich its academic offering in
Kosovo and is committed to work with Kosovo Institutions”.
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KOMUNIKATË PËR SHTYP
Agjencia e Kosovës për Akreditim ri-konfirmon diplomën e RIT-së në A.U.K
Agjencia e Kosovës për Akreditim ka aprovuar kërkesën e A.U.K-së për të miratuar
programet e studimit të Institutit të Rochesterit për Teknologji (RIT) në Kosovë, për
periudhën 5 vjeçare 2014-2019, në përputhje me Ligjin për Arsimin e Lartë në Kosovë.
Prishtinë, 1 shtator 2014: A.U.K.-së, bartësi i vetëm privat jo-fitimprurës i arsimit të lartë në
Kosovë që ofron diploma të akredituara në SHBA përmes partneriteti me Institutin Rochster të
Teknologjisë (RIT), ka pranuar aprovimin e programeve të studimit nga Agjencia e Kosovës për
Akreditimin për periudhën 5 vjeçare, 2014-2019, maksimumi i lejuar prej Ligjit për Arsimin e Lartë
në Kosovë.
A.U.K, përmes partneritetit me Institutin Rochester për Teknologji (RIT), ka ofruar Diplomën
Baçelor i Shkencës në Artet dhe Shkencat e Aplikuara që nga fillimi në vitin 2003. RIT është e
akredituar nga “Middle State” Komisioni i Arsimit të Lartë në SHBA. Aprovimi i programeve të
studimit përfshinë koncentrimet profesionale në: Ekonomi e Statistika; Menaxhment; Politika
Publike, Multimedia dhe Komunikim Vizual; Teknologji Informative; Multimedia dhe Dizajnim në
Rrjet; dhe koncetrimet minore në: Ekonomi; Marrëdhëniet Ndërkombëtare; Studimet Juridike dhe
Politika Publike.
Në emër të profesorëve, stafit, dhe studentëve, Dr. Win Thompson, president i A.U.K.-së vlerësoj
lartë ri-konfirmimin e Diplomës së RIT-së në Kosovo dhe falënderoj Agjencinë e Kosovës për
Akreditimin për punën e tyre. ”Misioni i A.U.K-së është që të ofroj edukim cilësor Amerikan
studentëve të shquar nga Kosova dhe Bota, që vijnë me prapavijë dhe nacionalitete të ndryshme,
për ti përgatitur që të jenë lider etik, praktik dhe të angazhuar në komunitetin e tyre. A.U.K do të
vazhdojë të punoj ngushtë me parterin RIT, që të pasuroj ofrimin akademik në Kosovë, dhe është i
përkushtuar që të punoj më Institucionet Kosovare gjatë gjithë kohës” tha Dr. Thompson.
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