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- КМА – ПЕРША В РЕЙТИНГУ З ПІДГОТОВКИ IT-ФАХІВЦІВ
- 25 ЧЕРВНЯ ЗУСТРІЧАЄМОСЬ В МОГИЛЯНЦІ
- ЗНАЙОМИМОСЬ: КАТЕРИНА ХІНКУЛОВА
-------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА
Могилянка на першому місці у рейтингу університетів, що готують IT-фахівців
28 червня – Конвокація 2016. Початок загальноуніверситетської церемонії о 9:30.
-------------------------------------------ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ:
Завтра, 25 червня, зустрічаємось в Могилянці на «КМА400ФЕСТ 2016.Чекаємо вдома», фестивалі
для всієї могилянської спільноти. Квитки для дорослих. Дітям вхід безкоштовний.
25 червня - 20 років випуску перших бакалаврів КМА (1995 і 1996 рр.) – зустріч випускників та
викладачів, 16:00-18:00. Подія у facebook
28 червня - у день Конвокації традиційна KMA OLD SCHOOL PARTY: Kmalifornication.
Кількість квитків обмежена.
-------------------------------------------ЗНАЙОМИМОСЬ:
Катерина Хінкулова (історія, 1996), журналіст, сценарист, авторка романів, broadcast journalist у
EuroNews у Франції : В Академії ти відчуваєш, що береш участь у творенні історії
-------------------------------------------ЗДОБУТКИ ВИПУСКНИКІВ:
Вітаємо Оксану Самару (біологія, 2002, культурологія, 2006) з перемогою в Міжнародному
літературному конкурсі «Коронація слова-2016», в галузі пісенної лірики та зі спеціальною
відзнакою від Міністрерства оборони України. Пишаємось!
Аспірант кафедри екології НаУКМА Андрій Яремич (екологія, 2015) розробив домашню
автоматизовану систему вирощування рослин CyberPonic - домашню автоматизовану систему
вирощування рослин на основі аеропоніки зі зручним керуванням. Вітаємо і бажаємо успіхів у
впровадженні.
-------------------------------------------БЛАГОДІЙНА КАМПАНІЯ ДЛЯ МОГИЛЯНКИ:
Завершено благодійну кампанію зі збору коштів на друк енциклопедії «Київська духовна академія
(1819-1924) в іменах». Величезна подяка всім, хто підтримав цей безпрецедентний
проект! Дякуємо Людмилі Криворучці (філософія, 1998), Ігорю Семаку (правознавство, 2012)
, Костянтину Пересєдову (фінанси, 2008), які підтримали видання останніми днями. За кілька
днів передаємо матеріали та списки благодійників на верстку. Шановні жертводавці – звірте, будь
ласка, свої імена у списку та приналежність до спільноти Академії, дайте знати якщо є неточності
--------------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Сергій Квіт, професор Могилянської школи журналістики, міністр освіти і науки в уряді
А.Яценюка: The Battlefront of Civilizations: Education in Ukraine
-------------------------------------------МОГИЛЯНЦЯМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА:
Наша допомога 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 | Календар подій тижня НаУКМА |kmbs
IDEA days | Афіша Кіноклубу НаУКМА |
25 червня - «КМА400ФЕСТ 2016.Чекаємо вдома» - фестиваль для всієї могилянської
спільноти. Квитки доступні, дітям вхід безкоштовний. Початок о 14:40. Програма.
25 червня - 20 років випуску перших бакалаврів КМА (1995 і 1996 рр.) – зустріч випускників та
викладачів у рамках КМА400Фест. Час: 16:00-18:00. Обов’язкова попередня реєстрація
28 червня - КОНВОКАЦІЯ- 2016. Початок загально університетської церемонії о 9:30.
28 червня - KMA OLD SCHOOL PARTY: Kmalifornication.

2016 рік - 401-й в історії Києво-Могилянської академії! Шануємо минуле, творимо майбутнє!

