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- ВІТАЄМО ФАКУЛЬТЕТ ПРАВНИЧИХ НАУК З 20-РІЧЧЯМ
- ЗНАЙОМИМОСЬ: ТАРАС МІРОШНИЧЕНКО
- ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ
-------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА:
7 жовтня, сьогодні – День Факультету правничих наук НаУКМА. 20-річний ювілей. Вітаємо
викладачів та співробітників, випускників і студентів факультету. Бажаємо натхнення, енергії та
нових перемог! Початок святкування о 18:00, деталі сторінці події у facebook.
Оголошено набір статей до четвертого номеру часопису «Києво-Могилянського гуманітарного
журналу», котрий вийде в 2017 році та буде присвячений темі «100 років українських визвольних
змагань (1917-1919)». Часопис видається за фінансової підтримки родини випускників
НаУКМА Вікторії Гуменюк і Сергія Сегеди та п.Євгенія Уткіна.
Оголошено конкурс на здобуття Премії ім. Юрія Шевельова за найкращу збірку есеїв,
надруковану 2016 року. Засновники - Український осередок міжнародного ПЕН-клубу, КиєвоМогилянська бізнес школа, видавництво «Дух і Літера», Український науковий інститут
Гарвардського університету.
-------------------------------------------ЗНАЙОМИМОСЬ:
Тарас Мірошниченко (правознавство, 2007), юрист, радник з правових питань: Від «оболонського
гопника» до завзятого патріота
-------------------------------------------ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ / ПРОЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ
12 жовтня – Асоціація випускників запрошує на зустріч із Костянтином Бушуєвим, заступником
голови національної поліції України, яка відбудеться у рамках співпраці з офісом Хатії Деканоїдзе
та ініціативи «Друзі поліції».
Оголошено конкурс на відзнаку Андрія Сивоконя (фізика, 1996) «За найкращий проект із
залучення кошті на розвиток НаУКМА», покликаний стимулювати фандрейзингову діяльність
могилянської спільноти. Деделайн подачі документів – 10 довтня, 17:00.
Інтерв’ю з переможницею конкурсу на здобуття премії Тараса Лукачука (економ.теорія,
1997) «Кращий викладач кафедри англійської мови» п. Іриною Піроженко
Alumni Reunion'16 - фоторепортаж із зустрічі випускників Факультету правничих наук
Проект селфі-відео випускників до 25-річчя відродження КМА. Дедлайн – 14 жовтня.
Олександра Халаїм (екологія, 2010), виконавчий директор ГО Українській екологічний клуб
«Зелена Хвиля», пропонує ознайомитися з результатами свого проекту та важливою для кожного
киянина інформацією: як міські зелені зони рятують Київ від літньої спеки? У яких районах Києва
жити влітку найспекотніше, чи дотримуються норми озеленення в житлових районах міста та
чому каштанові бульвари - найкраще рішення для адаптації центра Києва до зміни
клімату? Брифінг в УКМЦ.
------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Більше публікацій могилянців дивіться на сторінці прес-центру КМА
Оксана Бедратенко (дів. Костильова, БП політологія, 1996), незалежний аналітик, працює в США,
17 років пропрацювала старшим економістом посольства США в Україні: Berlin or Bust: Germany
Key to Maintaining Sanctions on Russia
Ярослав Грицак, історик, учасник Несторівської групи, Почесний професор НаУКМА: Основним
джерелом змін є зміна поколінь
Сергій Квіт, професор Могилянської школи журналістики НаУКМА: Університети не повинні
бути пасивними й чекати, доки держава щось дасть
Тамара Марценюк (соціологія, 2004), доцент кафедри соціології НаУКМА: Мізогінія та гендерні
стереотипи, або She for She
Лариса Масенко, професор к-ри української мови НаУКМА: Мовна політика
України. Антиукраїнський закон досі чинний

Ростислав Семків (культурологія, 1999), доцент к-ри літературознавства НаУКМА; директор видва «Смолоскип», директор Інституту книги: Канон сильних жінок, або Коли підкорене починає
промовляти?
Ростислав Семків (культурологія, 1999), доцент к-ри літературознавства НаУКМА; директор видва «Смолоскип», директор Інституту книги: Зачем Украине институт книги в эпоху смартфонов?
Ірина Тишко (публічного адміністрування, 2016): Обирай: ти посол чи жінка?" МЗС України
розпочинає боротьбу з гендерними стереотипами
-------------------------------------------ВАКАНСІЇ:
Про вакансії, надані партнерами Академії та нашими випускниками, читайте на сторінці Центру
кар'єри та працевлаштування студентів НаУКМА (JCC).
-------------------------------------------АНОНС ПОДІЙ: сайт НаУКМА|Події тижня| fb NAUKMA|kmbs IDEA days
12 жовтня – зустріч із Костянтином Бушуєвим, заступником голови національної поліції
України. Початок о 19:00, Бібліотека Антоновичів, Синя зала (двоярусна).
18 жовтня – День Академії, 25-й з часу відродження у 1991 році.
10 листопада - БЛАГОДІЙНИЙ ВЕЧІР ТА АУКЦІОН задля підтримки проектів стратегічного
розвитку НаУКМА. Долучайтесь. Випускники можуть стати учасниками, партнерами, надати
лоти для аукціону, фінансово підтримати обраний проект, стати «адвокатами впливу» поширити інформацію, долучити колег до участі у вечорі та підтримки Академії.
2016 рік - 401-й в історії Києво-Могилянської академії! Шануємо минуле, творимо майбутнє!

