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- НОВА МП - «ПСИХОЛОГІЯ»
- ЗНАЙОМИМОСЬ: ГЛІБ КОЗАК ТА ПАВЛО БОНДАРЕНКО
- ДОПОМОГТИ МАР'ЯНІ ПИРІЖОК
-------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА
Могилянка отримала ліцензію та оголосила набір на нову магістерську програму «Психологія».
Абітурієнти магістерських програм НаУКМА мають можливість взяти участь у конкурсі на право
навчатися за контрактом за рахунок коштів Фонду родини Позняків.
Нововведення цьогорічної вступної кампанії до ВНЗ: абітурієнти бакалаврських програм подають
заяви тільки в електронній формі (з 11 по 20 липня) через Єдину державну електронну базу з
питань освіти. Могилянка створює спільні магістерські програми з Інститутом біоорганічної хімії
та нафтохімії НАН України
Продовжуючи співпрацю з культурними проектами, цього року kmbs виступила інтелектуальним
партнером Odessa International Film Festival.
Kyiv-Mohyla Moot Court Society оприлюднило річний звіт сезону 2015/16. Серед тренерів та
партнерів багато випускників та викладачів Могилянки. Вітаємо із здобутками, дякуємо за
підтримку та зичимо нових перемог!
Відео із закінчення 2015-2016 н.р. - з Конвокації 2016 та з вечірки KMA Old School Party 2016
-------------------------------------------ЗНАЙОМИМОСЬ:
Гліб Козак (БП «політологія» 2008, МП «філософія» 2010), засновник «Лабораторії Кота
Шредінгера», КМАБізКон, КМА400Фест: Власник Кота Шредінгера
Павло Бондаренко (БП «економ.теоря», 2016): YOV-Man: як прожити 4 роки бакалаврату.
Альтернативна версія
-------------------------------------------ЗДОБУТКИ ВИПУСКНИКІВ:
Вітаємо Олесю Островську-Люту (культурологія, 2000) з перемогою у конкурсі на посаду
гендиректора «Мистецького Арсеналу» і бажаємо успіхів!
-------------------------------------------ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ:
До 15 липня триває голосування щодо присвоєння Міжнародному аеропорту Бориспіль ім'я
видатної особистості. Могилянці, співорганізатори Днів Малевича в Києві закликають віддавати
свій голос за Казимира Малевича.
Катерина Мельник (філологія, 2011, 2013) запрошує підтримати на Спільнокошті проект
«Безкоштовні курси української мови», залишилось 29 днів.
-------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Тамара Марценюк (соціологія, 2004), доцент кафедри соціології НаУКМА: про стан справ в
Україні зі сприйняттям жінки та рівністю статей
-------------------------------------------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 (вартість одної крапельниці) протягом 2 років. 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|Календар подій тижня НаУКМА |kmbs
IDEA days
10 липня - Авторський вечір переможниці «Коронації слова» дослідниці, поетеси,
письменниці Оксани Самари (культурологія, 2006). Вхід вільний.
12 липня - НЦТМ імені Леся Курбаса презентує прем’єрну виставу нового незалежного театру
«Чорний промінь» «Самогубство самоти» Неди Нежданої (культура, 1995) у постановці Юрія
Кочевенка.
До 15 липня – голосування щодо надання імені аеропорту Бориспіль. Казимир Малевич – вибір
випускників-організаторів Днів Малевича в Києві. Підтримаймо!
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
2016 рік - 401-й в історії Києво-Могилянської академії! Шануємо минуле, творимо майбутнє!

