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- WiFi У 4 КОРПУСІ – МЕРЕЖІ ХХІ СТОЛІТТЯ
- 4 МОГИЛЯНЦІВ У СОТНІ КРАЩИХ ТОП-МЕНЕДЖЕРІВ
- ЗНАЙОМИМОСЬ: МИХАЙЛО ОБОЛОНСЬКИЙ ТА ЮРІЙ БУГАЙ
-------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА
У 4-му корпусі Академії (2 містечко) протестували і вже запустили Wi-Fi! Відтепер у студентів,
викладачів та працівників не повинно виникати проблем із доступом до інтернету. Це черговий
крок у реалізації проекту «Мережі ХХІ століття», метою якого є комплексна модернізація
інформаційної системи університету. Дякуємо всім, хто підтримує стратегічні проекти КМА!
Наступне завдання – підключення Wi-Fi в КМЦ та 6-му корпусі (ФЕН), яке реально виконати за
умови подальшої підтримки благодійників. Більше інформації про проекти дивіться на сайті
НаУКМА - «Підтримати Могилянку».
Чергове опитування dou.ua визначило, що в сфері програмування випускники Могилянки
посідають перше місце за рівнем заробітньої платні!
17 липня – у м.Чикаго, США за участі Олега Скрипки, Lynne Jordan та the Shivers відбудеться
благодійний концерт на підтримку діяльності Центру психосоціальної реабілітації НаУКМА.
Придбати квитки або підтримати проект можна на сайті Києво-Могилянської фундації Америки
-------------------------------------------ЗДОБУТКИ ВИПУСКНИКІВ
Четверо могилянців, які увійшли у першу сотню рейтингу кращих топ-менеджерів
України: Ростислав Шурма (економ.теорія, 2004), генеральний директор «Запорожсталі» - 1
місце; Оксана Ферчук (біологія, 1998), генеральний директор «Нової пошти» - 48 місце; Алла
Савченко, багаторічний партнер та член Довірчої ради НаУКМА кількох скликань, президент
аудиторсько-консалтингової компанії «BDO Україна» - 72 місце; Юрій Голянич (політологія,
1998) , генеральний директор компанії «Монделіс Україна» на ринках Східної Європи та
Центральнї Азії - 92 місце. Вітаємо та бажаємо подальших успіхів!
-------------------------------------------ЗНАЙОМИМОСЬ:
Михайло Оболонський (економ.теорія, 2011), співзасновник EasyBusiness: EasyBusiness like Elbrus
Юрій Бугай (політологія, 2009), співробітник команди з розробки «ProZorro» у Мінеономрозвитку
України: Реформи Зорро
-------------------------------------------ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ:
Стартувало «М-Радіо» – перша могилянська хвиля, якій вдалось вирватись за межі КМА і
дотянутись до кожного могилянця в різних куточках світу! Радіо діє у бета-версії та відкрите до
всіх пропозицій та зауважень. Залишайтесь на Могилянській хвилі! Керівник проекту –
Олександр Король (інформаційні управляючі системи та технології, 2008).
Випускниця Києво-Могилянської академії співачка Ейра (Світлана Кравчук, економ.теорія, 2006)
зняла відео про чари української жінки на пісню «Альфакоханка».
-------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Марта Дичок, професор Університету Західного Онтаріо (Канада) й visiting professor в НаУКМА
робить тепер англомовний підсумок тижня на Громадському радіо.
Ганна Квіт (соціологія, 2009), співаавторка дослідження «Невидимий батальйон»,
консультантка підрозділу ООН-Жінки: 8,5% українських військових — жінки, з них лише 2 тисячі
— офіцери
Юлія Клименко (економ.теорія, 1997) , заступник міністра економічного розвитку (травень 2015липень 2016 рр.): Хто б сюди не прийшов, він загрузне в цьому болоті.
Євген Кражан (політологія, 1998), В2В директор у Київстар: Як і навіщо робити Київ
«розумніше» http://m.biz.nv.ua/ukr/experts/krazhan/jak-i-navishcho-robiti-kijiv-rozumnishi159819.html

Катерина Смаглій (культурологія, 1996) , директор Київського бюро інституту Кеннана: Ukraine’s
Art Arsenal: Where Culture and Politics Crossed Swords
Єгор Стадний (історія, 2012), директор Аналітичного центру CEDOS: Повернення позаконкурсного вступу
до українських вишів або Квота на ведмежу послугу
-------------------------------------------МОГИЛЯНЦЯМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА:
Випускниці НаУКМА Мар'яні Пиріжок / Maryana Pyrizhok (бп і мп політологія, 2013) потрібна
наша допомога. Діагноз – розсіяний склероз. Для покращення стану та підтримки якості життя
необхідно USD 1,500 на місяць протягом 2 років (вартість одної крапельниці). Пост на фб від 5
липня.
Наша допомога також потрібна у боротьбі з хворобами Олександру Копилову, Оксані Олійник,
Вадиму Михалевичу. Більше інформації на сторінці сайту НаУКМА«Допоможи Могилянцю».
Допомога могилянцям-учасникам АТО - «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: сайт НаУКМА|fb NAUKMA|kmbs IDEA days
2016 рік - 401-й в історії Києво-Могилянської академії! Шануємо минуле, творимо майбутнє!

