PRESS RELEASE
June 19, 2015

Municipal Assembly of Prishtina authorizes RIT/A.U.K lease extension for an additional 10
years
RIT/A.U.K is pleased that the Municipal Assembly of Prishtina has authorized the extension of the
lease for our current location on the Germia campus. “At present, we simply have no alternative
location, so this action is essential to the operation of RIT/A.U.K,” said Win Thompson, A.U.K
president. “We are grateful to Mayor Shpend Ahmeti and the Municipal Council, Minister Arsim
Bajrami and his staff, U.S. Ambassador Tracey Jacobson and her staff, particularly Kanishka
Gangopadhyay, and members of the RIT/A.U.K Board of Trustees for their critical support.”
As a not-for-profit institution of higher learning, RIT/A.U.K will continue to provide the highest
possible quality educational experience for the young people of Kosovo, and this action makes that
possible.
-The mission of RIT/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. RIT/A.U.K was
founded to support Kosovo and its neighboring countries to develop their economies, societies and
democratic institutions, by providing undergraduate, graduate and continuing education programs
in the English language.
RIT/A.U.K.’s academic programs are managed by Rochester Institute of Technology (RIT) in
Rochester, New York (founded 1829).
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KOMUNIKATË PËR MEDIA
19 Qershor 2015
Kuvendi Komunal i Prishtinës autorizon vazhdimin e shfrytëzimit të objektit të RIT/A.U.K për
10 vjetët e ardhshme
RIT/A.U.K është i kënaqur që Kuvendi Komunal i Prishtinës ka autorizuar vazhdimin e shfrytëzimit të
objektit në lokacionin actual në kampusin e Gërmisë. "Tani për tani ne nuk kemi asnjë lokacion
alternativ, andaj ky veprimi është thelbësor për funksionimin e RIT/A.U.K," tha Win Thompson,
president i A.U.K-ut. "Ne i jemi mirënjohës kryetarit të komunës, Shpend Ahmetit dhe Kuvendit
Komunal, Ministrit Arsim Bajrami dhe stafit të tij, ambasadores amerikane Tracey Jacobson dhe
personelit të saj, veçanërisht Kanishka Gangopadhyay, si dhe anëtarëve të Bordit të RIT/A.U.K për
mbështetjen e tyre mëse të rëndësishme".

Ky veprim i mundëson RIT/A.U.K-ut, si një institucion jo-fitimprurës i arsimit të lartë, të vazhdojë të
ofrojë përvojën e cilësisë më të lartë të edukimit për të rinjtë e Kosovës.
-Misioni i RIT/A.U.K është ofrimi i një cilësie të lartë të edukimit amerikan për studentët e dalluar
nga Kosova dhe e gjithë bota, me prejardhje e kombësi të ndryshme; edukim i cili do t’i përgatisë
ata të jenë etikë, praktikë dhe liderë të komuniteteve të tyre. RIT/A.U.K është themeluar për ta
mbështetur Kosovën dhe vendet fqinje në zhvillimin e ekonomisë, shoqërisë dhe institucioneve
demokratike, duke ofruar studime universitare, pas-universitare dhe programe të tjera arsimore, të
gjitha këto në gjuhën Angleze.

Programet akademike të RIT/A.U.K menaxhohen nga Rochester Institute of Technology (RIT) në
Rochester, New York (themeluar në vitin 1829).
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