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Prite të papriturën: Krenaria jonë na dallon
RIT/A.U.K

(RIT

Kosovo)

publikon

“Prite

të

papriturën:

Krenaria

jonë

na

dallon”

(http://www.rit.edu/pride/). RIT/A.U.K (RIT Kosovo) (ish-Universiteti Amerikan në Kosovë) i
bashkëngjitet partnerëve globalë në shënimin e programit të “Krenarisë sonë”. Studentët e
RIT/A.U.K (RIT Kosovo) janë pjesë e një grupi prej 18,600 studentësh që studiojnë në RIT në
tërë globin e të cilët vijnë nga më se 100 vende anembanë botës, nga kampusi ynë këtu në
Kosovë, në Kroaci, Dubai dhe Kinë e deri tek kampusi kryesor në Roçester të Nju Jorkut në
SHBA. Shembuj të suksesit të shënuar nga RIT janë studentët tanë të fortë në shkenca
kompjuterike, duke qenë titullarë të fushës së teknologjisë informative në SHBA, si dhe në
fotografi, ku

8

ish-studentë

të RIT

janë fitues

të Çmimit Pulicer në fotogazetari.

Në vitin 2015, RIT theu rekordin me 62 milionë dollarë të investuara në hulumtim të
sponsorizuar, ku RIT zgjeroi fushëveprimin e tij nga një institucion mësimdhënës në një
institucion dinamik hulumtues. Së fund i, klasifikimi Carnegie për RIT ka ndryshuar nga “Master Gjithëpërfshirës” në “Universitet Doktoral – Aktivitete të Kufizuara Hulumtuese.” [Klasifikimi
Carnegie fillimisht është publikuar më 1973, dhe pastaj është përditësuar më 1976, 1987, 1994,
2000, 2005, 2010 dhe 2015, për t’i pasqyruar ndryshimet në kolegje dhe universitete. Kjo
kornizë është shfrytëzuar përgjithësisht në studime të arsimit të lartë, si mënyrë për t’i paraqitur
dhe mbajtur në kontroll dallimet institucionale, si dhe në strukturimin e studimeve hulumtuese
për

të

siguruar

përfaqësim

të

institucioneve,

studentëve

dhe

profesorëve

mostër.

http://carnegieclassifications.iu.edu

RIT qeveriset përmes legjislaturës së shtetit të Nju Jorkut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
të akredituar nga Asociacioni i Kolegjeve dhe Shkollave të Shteteve të Mesme. Përveç kësaj,
kolegjet individuale kanë akreditime profesionale për programe specifike. Prandaj, diplomat e
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RIT/A.U.K (RIT Kosovo) janë të akredituara nga Asociacioni i Kolegjeve dhe Shkollave të
Shteteve të Mesme. Përveç kësaj, në Kosovë, RIT/A.U.K (RIT Kosovo) (A.U.K – Kolegji
Amerikan i Kosovës) është i licencuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
(MASHT) në Kosovë dhe i akredituar nga Agjencia e Akreditimit të Kosovës (AAK).

Shkarko "Prite të Papriturën"
-----------------------------------------------------
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PRESS RELEASE
February 15, 2016

Expect the Unexpected: Points of pride showcase our distinction

RIT/A.U.K (RIT Kosovo) announces "Expect the Unexpected: Points of pride showcase our
distinction" (http://www.rit.edu/pride/). RIT/A.U.K (RIT Kosovo) (formerly the American University
in Kosovo) joins our global partners in celebrating our 'points of Pride' showcase. RIT/A.U.K (RIT
Kosovo) students are a part of 18,600 students studying at RIT globally from more than 100
countries from our campus here in Kosovo, also Croatia, Dubai and China and the main campus
in Rochester, NY USA. As examples of success RIT has been particularly strong in computing,
offering the first Information Technology degree in the US, and photography, 8 RIT Alumni have
won 12 Pulitzer Prizes in photojournalism.
In 2015, RIT reached a record 62 million dollars in funding for sponsored research as RIT
expands its scope from a teaching institution to a dynamic research institution. Recently RIT's
Carnegie classification changed from "Masters - Comprehensive" to "Doctoral University Limited Research Activity." [The Carnegie Classification was originally published in 1973, and
subsequently updated in 1976, 1987, 1994, 2000, 2005, 2010, and 2015 to reflect changes
among colleges and universities. This framework has been widely used in the study of higher
education, both as a way to represent and control for institutional differences, and also in the
design of research studies to ensure adequate representation of sampled institutions, students,
or faculty. http://carnegieclassifications.iu.edu
RIT is chartered by the legislature of the state of New York in the United States of America,
accredited by the Middle States Association of Colleges and Schools. In addition, individual
colleges have professional accreditation for specific programs. RIT/A.U.K (RIT Kosovo) degrees
are therefore accredited by the Middle States Association of Colleges and Schools. Additionally,
in Kosovo, RIT/A.U.K (RIT Kosovo)(A.U.K – The American College of Kosova) is licensed by the
Kosovo Ministry of Education, Science and Technology (MEST) and accredited by the Kosovo
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Accreditation Agency (KAA).
Download "Expect the Unexpected"
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