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American University in Kosovo elects five new members to its Board of Trustees
American University in Kosovo (AUK) is pleased to announce the appointment of new additions to its
Board of Trustees.
These appointments include:







Dr. Ferid Murad, an Albanian-American physician and pharmacologist, and winner of
the 1998 Nobel Prize in Physiology/Medicine,
Dr. Elez Biberaj, the Director of the Eurasia Division of Voice of America (VOA),
Mr. Cafo Boga, a prominent Albanian-American with a successful career as a senior
executive with companies in the IT, banking and accounting fields
Dr. Gjyljeta Mushkolaj, a recent justice at the Constitutional Court of Kosovo and
prominent law professor and
Dr. Jim Myers, the newly appointed associate provost of international education and
global programs at Rochester Institute of Technology.

In addition to the new Board appointments, we are pleased to announce that Soren Jessen-Petersen, will
be elevating his involvement with AUK and assuming the position of Vice Chairman of the Board of
Trustees. Mr. Jessen-Petersen served with great distinction as the Special Representative of the Secretary
General (SRSG) in Kosovo from 2004 to 2006 and has served on the AUK Board since 2010.
Richard S. Lukaj, Chair of AUK’s Board of Trustees, said “We are honored to be joined by such
distinguished new colleagues on our Board and look forward to their contributions leading this institution
to its full potential that its founders have dreamed of in its infancy. We have accomplished a great deal to
date through the contributions and efforts of many, but have so much more to achieve, and building
further on this foundation. We must ensure to make this dream a reality for the youth in Kosova and for
those young aspiring future leaders of industry and society throughout the region which AUK serves, who
see education as their only future path out of poverty and despair. We look forward working with the new
Board Members in continuing to pursue these dreams.”
AUK’s President, Dr. Chris Hall, added “These additions bring new strengths and expertise to our Board
to help guide and strengthen AUK’s academic initiatives, forge stronger relations within Kosovo, Europe

and the United States and lead this University towards its ambitious goals in the years ahead. Working
together, I am excited about the potential future for this institution, which I have had the honor of leading
for the past 6 years.”
AUK aims to contribute to the social and economic development of Kosovo by providing students from
Kosovo and the wider region with high-quality educational opportunities in English, and with an
alternative to pursuing studies abroad. Our liberal arts program is an English-language undergraduate
course of study offered in partnership with the Rochester Institute of Technology (RIT) in the United
States. AUK students are awarded their diplomas and receive their transcripts directly from RIT.
Alongside offering opportunities for human capital formation, AUK aims to be at the forefront of regional
and international academic research on Kosovo-related issues. We also actively support scholarly
engagement with social issues affecting Kosovo and the wider region.
(↓ Scroll down for Albanian language version)
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Universiteti Amerikan në Kosovë emëron pesë anëtarë të ri në Bordin Drejtues
Universiteti Amerikan në Kosovë (AUK) ka nderin të ju njoftojë për emërimin e anëtarëve të rinj të
Bordit Drejtues të këtij universiteti.
Këto emërimë përfshijnë:



Dr. Ferid Murad, një Shqiptaro-Amerikan mjek dhe farmakolog dhe fitues i Çmimit
Nobel në mjekësi/fiziologji në vitin 1998.



Dr. Elez Biberaj Drejtor i Divizionit të Euroazisënë Zërin e Amerikës (VOA),



Z. Cafo Boga, një Shqiptaro-Amerikan i shquar me një karrierë të suksesshme në pozita
ekzekutive të larta në kompani të fushës së teknologjisë informative, sektorit bankar, dhe
fushës së kontabilitetit,



Gjyljeta Mushkolaj, ish- gjyqtare në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës dhe profesoreshë
e shquar e drejtësisë e cila rikthehet në Bordin e AUK-së pas mandatit të saj në këtë
gjykatë.



Dr. Jim Myers, zëvëndës dekan i sapo emëruar për arsim ndërkombëtar dhe programe
globale në Rochester Institute of Technology.

Përveç emërimeve të reja të anëtarëve Bordit, ne jemi të lumtur të ju njoftojmë se Soren Jessen-Petersen
do të marrë pozitën Zëvendëskryetarit të Bordit të AUK-së. Zoti Jessen-Petersen shërbeu si Përfaqësuesi
Special i Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara në Kosovë nga viti 2004 deri në vitin 2006,
si dhe ka shërbyer në Bordin AUK-së që nga viti 2010.
“Ne jemi të nderuar që neve do na bashkohen këta kolegë të shquar në Bordin e AUK-së, dhe shpresojmë
që kontributi i tyre do të kontribuojë në arritjen e tërë potencialit për të cilin kanë ëndërruar themeluesit e
këtij institucioni.Ne kemi arritur suksese të mëdha gjer më tani duke ju falënderuar kontributit dhe
përpjekjeve të shumë bashkëpunëtorëve dhe miqve, por ne aspirojmë të arrijmë edhe shumë suksese të

tjera duke u bazuar në këtë themel që tanimë kemi vendosur. Ne nuk guxojmë të dështojmë për të bërë
realitet këtë ëndërr për të gjithë ata të rinjë në Kosovë, por edhe për liderët e të rinj nga rajoni të cilëve
AUK-ja u shërben për një të ardhme të suksesshme në tregun e punës të cilët shohin shkollimin si rrugën
e vetme për të ardhmen e tyre drejt një suksesi, "deklaroi Richard S. Lukaj, Kryetar i Bordit të AUK-së.
“Anëtarët e rinj sjellin ekspertizë dhe kapacitet të cilat do ti ndihmojnë bordit tonë në iniciativat e reja
akademike, të forcojnë relacionet tona në Kosovë, Europë dhe Shtetet e Bashkuara, dhe ta udhëheqin
universitetin drejt pëmbushjes së ambicieve në vitet në vijim. Duke punuar së bashku unë jam i
entuziazmuar për mundësitë e mëdha të këtij institucioni të cilin kam pasur nderin të udhëheqë për 6
vitet e fundit, " tha Dr.Chris Hall, Presidenti i AUK-së.
Objektiv i Universitetit Amerikan në Kosovë është zhvillimi socio-ekonomik duke u ofruar studentëve
nga Kosova dhe rajoni nje edukim të kualitetit të lartë në gjuhën angleze dhe duke ju mundësuar atyre
vijimin e mësimeve edhe jashtë Kosovës. Programi ynë akademik ofrohet në partneritet me Rochester
Institute of Technology, me seli në Shtetet e Bashkuara. Studentët tanë marrin diplomën dhe titujt
akademik nga ky institucion. Përveç ofrimit të edukimit për ngritjen e kapaciteteve njerëzore, AUK synon
të luajë një rol udhëheqës në hulumtime akademike në nivel ndërkombëtar në çështje që kanë të bëjnë me
Kosovën dhe rajonin.
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