Kyiv-Mohyla Alumni News. 4-13.11.2016
- БЛАГОДІЙНИЙ ВЕЧІР КМА – ОСТАННЯ МОЖЛИВІСТЬ ДОЛУЧИТИСЬ
- ВІТАЄМО: МАРІЮ БЕРЛІНСЬКУ
- ВОЛОНТЕРСЬКА ПРЕМІЯ 2016: НОМІНУЄМО ДОСТОЙНИХ
-----------------------------------------НОВИНИ НаУКМА:
10 листопада – Благодійний вечір НаУКМА на підтримку Могилянки. До події залишається рівно
тиждень, і у вас, шановні випускники, є остання можливість долучитися та зробити свій внесок у
розвиток видатного українського університету. У програмі - виступ всесвітньо відомого
українського вченого, тихий та гучний аукціон з різноманітними лотами від могилянців, чудовий
джазовий колектив JT Fresh, знайомство з цікавими людьми та спілкування за фуршетом. Всі
залучені кошти будуть використані для реалізації стратегічних проектів розвитку Могилянки. Ще
можна зареєструватися для участі.
З ініціативи могилянців встановлено пам’ятну дошку Левкові Мацієвичу першому українському
авіатору, інженеру-конструктору, громадському діячеві.
До 13 листопада Видавничий дім «Києво-Могилянська академія» у рамках акції до Дня
української писемності та мови запрошує замовити три книжки з розділу «Гуманітрані науки,
публіцистика» зі знижкою 20 %.
-----------------------------------------ВІТАЄМО:
Марію Берлінську (історія/юдаїка, 2015) з нагородженням відзнакою Міністерства оборони
України медаллю «За сприяння Збройним Силам України» - за надання всебічної допомоги
особовому складу військових частин і підрозділів Збройних Сил України, високу громадянську
позицію та виявлений при цьому високий професіоналізм.
------------------------------------------ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ / ПРОЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ:
29 жовтня відбулася друга зустріч активних випускників НаУКМА, які в рамках заходу
презентувати 12 власних проектів, реалізовані в Могилянці, а також свої суспільно корисні
ініціативи, що є важливими як для Києва, так і для всієї України. Детальніша інформація про
зустріч і проекти будуть оприлюднені на наступному тижні на сайті Асоціації випускників
НаУКМА.
Вібулась третя зустріч у проекті KMA Professionals: про роботу на радіо та в PR-агенції. Ольга
Дацюк (журналістика, 2012), випускова редакторка програми «Світ» на Громадському ТБ і ведуча
шоу «Twins Pick» на радіо Аристократи розповіла про особливості роботи радіоведучою та про
міжнародну журналістику. Марія Закалюжна(культурологія, 2013), акаунт-менеджерка Hoshva
PR, розказала, як вона змогла застосувати свою комунікабельність і креативність у галузі PR.
1 листопада у циклі «Могилянські історії» відбулась зустріч з Любою Шипович (інформаційні
управляючі системи та технології, 2007), директоркою департаменту інвестицій і розвитку
Одеської облдержадміністрації. Люба розповіла про те, як в її житті професійна й громадська
діяльність нерозривно пов'язані, як ІТ-шники розвивають Україну в Razom for Ukraine, про
актуальні волонтерські проекти, які активно впроваджує з колегами, зокрема «Розумне місто:
електронне врядування» та «ОКО - моніторинг згадувань про Україну в світових медіа»; дала
поради студентам і запросила до співпраці у волонтерських проектах. Дякуємо Любі за цікаву
зустріч і сподіваємося, що незабаром з'явиться можливість і для зустрічі з випускниками
Могилянки.
7 листопада - KMA Professionals спільно з Студентським Біологічним Товариством
запрошують студентів на зустріч з Дарією Лосєвою - колишньою студенткою і могилякою за
духом, генетиком та співзасновницею проекту «Myhelix» та Юлією Безвершенко (фізика, 2010) фізиком-теоретиком, віце-президентом ГО «Unia Scientifica» та заст. голови Ради молодих вчених
НАН України. 19:00, KMArtSpace.
До 13 листопада приймаються заявки на Волонтерську премію 2016. Це можливість подякувати
багатьом людям, яких ми з вами знаємо особисто, яким довіряємо, які нас надихають і справами
яких ми захоплюємось. Серед них багато могилянців. Давайте назвемо їхні імена, розкажемо країні
про їхні справи і досвід. Приєднуйтесь, номінуйте. Це просто - слід завантажити та заповнити

анкету за посиланням https://goo.gl/FCiJ9I та відправити на електронну
скриньку evromaidansos@gmail.com із темою листа «Волонтерська премія 2016».
До 15 листопада триває прийом робіт молодших могилянців (віком до 12 років) для участі у третій
виставці «Творчі могилянчики», яка проходить під патронатом Олексія Цебра(економ. теорія,
2000 р).
------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Найсвіжіші публікації могилянців дивіться на сторінці прес-центру КМА.
-------------------------------------------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|fb NaUKMA/відкрита группа| kmbs IDEA days
8 листопада - круглий стіл «Українська Гельсінська Група у вітчизняному та світовому
правозахисному русі».
9 листопада - публічна лекція керівника Центру якості освіти НаУКМА професора Сергія
Квіта «Стратегія подолання корупції у вищій освіті». kmbs, 18:30.
10 листопада - БЛАГОДІЙНИЙ ВЕЧІР ТА АУКЦІОН задля підтримки проектів стратегічного
розвитку НаУКМА.
2016 рік - 401-й в історії Києво-Могилянської академії! Шануємо минуле, творимо майбутнє!

