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- МОГИЛЯНКА – НАЙКРАСИВІША
- АКАДЕМІЯ ЗАПРОШУЄ ДО СПІВПРАЦІ
- ON-LINE МОЖЛИВОСТІ
-------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА:
Могилянка увійшла до переліку найкрасивіших вишів України
Електронний архів НаУКМА eKMAIR увійшов у десятку кращих вітчизняних репозитаріїв, згідно
даних рейтингу іспанської дослідницької групи Cybermetrics Lab.
5 лютого - закриття зимової сесії Днів науки НаУКМА.
10 лютого запрошуємо на обговорення книги «Відвага і страх»професора НаУКМА та Варшавського
університету п. Олі Гнатюк за участі В.Брюховецького, Н.Яковенко, К.Сігова. Книга вийшла у
видавництві «Дух і Літера» та відзначена гран-прі Львівського форуму видавців у 2015 році.
--------------------------------------------МОГИЛЯНКА ЗАПРОШУЄ ВИПУСКНИКІВ ДО СПІВПРАЦІ:
Запрошуємо компанії, де працюють випускники КМА, долучитись до участі у 24-му Ярмарку Кар’єри
в Могилянці, який відбудеться 25 березня 2016 р. Заявку на участь просимо подавати до
2.03.2016 уЦентр кар’єри та працевлаштування студентів та випускників НаУКМА, jcc@ukma.kiev.ua,
тел. 044 462 51 95.
Відділ стратегічного розвитку (напрям «pr та комунікації») шукає партнера у проекті створення
бренд-буку університету, який визначить візуальне та стилістичне наповнення всіх внутрішніх та
зовнішніх комунікацій. Більше деталей - у Олексія Микульського,mykulskyi@ukma.edu.ua.
Вакансії: 1) у відділі електронних ресурсів Наукової бібліотеки -бібліотекар для роботи з
інформаційними електронними ресурсами КМА; 2-3) у відділі стратегічного розвитку, напрям «pr
та комунікації» - координатор зовнішніх та координатор внутрішніх комунікацій; опис опубліковано
26 січня на сторінці JCC
-------------------------------------------ЗДОБУТКИ ТА ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ:
Вітаємо Антона Литвина (фінанси, 2012) із захистом PhD-дисертації та присудженням ступеня
доктора філософії у галузі фінансів (Doctor of Philosophy in Finances) з відзнакою “summa cum laude”.
Вітаємо Дениса Короля (культурологія, 2001), ст.викладача к-ри культурології з виходом навчального
посібника "Вступ до історичної танатології".
-------------------------------------------МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ:
Online курс Максима Яковлєва ( соціальна робота, 2003; політологія, 2005): Культура
мислення / Культурний проект, з 6 лютого.
Online курс Любомири Бурлачук (викладач kmbs). Intelligent Listening, або Мистецтво
Слухати / Відкритий університет Майдану online, з 8 лютого;
Online курс «Боротьба з корупцією», розроблений Центром протидії корупції, НаУКМА та
Transparency International Україна/ Prometheus, з 8 лютого
Спецкурс із української мови для журналістів. Викладач Катерина Мельник (Теорія, історія
української мови та компаративістика, 2013), аспірантка НаУКМА / Безкоштовні курси української
мови і майстерні «Корпункт», 11 лютого
KMBS IDEA DAYS - події події для тих, хто бажає щодня відкривати для себе щось нове, генерувати
ідеї, знайомитись з колегами та обмінюватись досвідом.
Клуб еДем Лаб - якщо ви хочете долучитися до наукових досліджень, розробки сервісів,
популяризації та просування електронної демократії - долучайтесь та пишіть у Центр розвитку
інновацій НаУКМА на адресу cid@ukma.edu.ua
-------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:

Ігор Бураковський, професор НаУКМА, директор Інституту економічних досліджень і політичних
консультацій: Як Москва намагається залишитися на ринку нафти
Сергій Квіт, викладач НаУКМА, міністр освіти та науки України:Завдання Міністерства —
виконувати «обслуговуючу» роль, а не видавати «циркуляри»
Анастасія Леухіна (соціологія, 2001), голова атестаційної комісії Національної поліції України у
м.Києві, чолен експертної ради з реформування при МВС: Хто повинен і не повинен входити до
атестаційних комісій поліції
Ігор Лосєв, професор к-ри культурології: Хліба й видовищ назавжди? Звідки прийшло до нас
мистецтво спекулятивних загравань із масами
Тамара Марценюк (соціологія, 2004), доцент к-ри соціології: Гендерна війна» за визнання у ЗСУ:
марш «Невидимого батальйону» та відповідь Міноборони
Надя Парфан (культурологія, 2009): Ми – киянчики, які понаїхали і хіпстеризуємо Славутич
Остап Семерак (політологія, 1996), народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної
ради з питань європейської інтеграції: Ідеї з Ради: коли "європейських" проектів стало більше, ніж
"антиєвропейських"
Віталій Черноіваненко (історія, 2007) доцент к-ри історії КМА, президент Української
асоціації юдаїки: Исследование еврейской истории Украины должно быть сопряжено с
межнациональным украинско-еврейским диалогом
--------------------------------------------------МОГИЛЯНЦЯМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА:
Більше інформації на сторінці сайту НаУКМА «Допоможи Могилянцю».
Нашої допомоги потребують: студент Олексій Самокиша (політологія. 4 рік навчання);
Оксана Олійник (дів. прізв. Трояк; культурологія, 1999); Олена Аліморданова, співробітниці
студентської їдальні; професор к-ри математики Вадим Михалевич; Наталя Ксьондзик (філологія,
2009); .Наталя Тарасова (філологія, 2010).
Допомога могилянцям-учасникам АТО. Звертайтеся до Віталія Власенка («Економічна теорія» 2008,
«Інноваційні стратегії» 2010) і слідкуйте за сторінкою на fb «Підтримка Захисників України:
могилянці - воїнам».
-------------------------------------------ВАКАНСІЇ:
Про вакансії, надані партнерами Академії й нашими випускниками, читайте на сторінці Центру
кар'єри та працевлаштування студентів НаУКМА (JCC)
-------------------------------------------АНОНС ПОДІЙ:
Слідкуйте за новинами на сайті НаУКМА та офіційній сторінці університету в fb.
Календар подій НаУКМА:
Освіта. Наука:
8 лютого - семінар «Інформаційні ресурси Thomson Reuters для науковців: Web of Science, Journal
Citation Reports, EndNote Online, ResearcherID». Місце: Староакадемічний корпус, Конгрегаційна
зала. Початок о 9:30 та 14:30.
10 лютого – відкрита лекція професор права Університету Осло п.Ганса Петтера
Гравера «Аморальний вибір: як судді беруть участь у трансформації верховенства права у судове
зло?». Організатор USAID та НаУКМА. Місце: Староакадемічний корпус, Конгрегаційна
зала. Початок о 15:00. Кількість місць обмежена, прохання зареєструватись
на goo.gl/forms/KWcJD7XCOZ
10 лютого - обговорення книги О.Гнатюк «Відвага і страх». Місце: Музей НаУКМА, вул. Сковороди,
2. Початок о 17.00.
Культура:
Кіно-клуб НаУКМА: програма у facebook
9 лютого – відкриття виставки графічних робіт Анастасії Бондаренко«Заплутана історія» від
Художньої студії «Антресоля». Місце: Культурно-мистецький центр НаУКМА, вул. Іллінська, 9,
Галерея ім. Олени Замостян. Початок о 19:00.
З повагою,
Наталя Шумкова,
«Комунікації з випускниками НаУКМА»

04070, м. Київ, вул. Волоська, 8/5, к.5-204;
E-mail: ukma.alumni@gmail.com
2016 рік - 401-й в історії Києво-Могилянської академії! Шануємо минуле, творимо майбутнє!

