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- НАУКМА ОЧОЛИВ РЕЙТИНГ ПРОЗОРОСТІ
- ВІТАЄМО: КОМАНДУ TURBO ROCKET GAMES ТА ОЛЬГУ ТОРНЕР
- ШУКАЄМО ФАНДРЕЙЗЕРІВ
-------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА:
НаУКМА із суттєвим відривом очолив щорічний рейтинг прозорості українських вишів,
результати якого оприлюднив Аналітичний центр CEDOS.
Уже традиційно перед початком навчального року в Могилянці відбувся FRESHfest’16 –
фестиваль-знайомство першокурсників з Академією, який організували Бадді НаУКМА. Дуже
дякуємо за підтримку Асоціації випускників НаУКМА, kmbs, Fresh Design Agency, KMA official gift
shop, KMArt Yard і KMArt Space.
У відкритому доступі вже з’явились текст інавгураційної лекції Почесного професора НаУКМА,
академіка НАН України Ярослава Яцківа «Астрономічна наука та наукознавство в Україні на
зламі епох» та аудіо запис і текст лекції отця Андрія Зелінського (політологія, 2013) «Як
повернутися в майбутнє. Духовність на день сьогоднішній» у циклі лекцій«Духовні цінності
людини».
-------------------------------------------ЗДОБУТКИ ВИПУСКНИКІВ:
Могилянська команда студентів та випускників Факультету інформатики Turbo Rocket Games
перемогла у конкурсі зі створення додатків Google AdMob Student App Challenge 2016.Вітаємо
студентів 2-го року навчання МП «Інформаційні управляючі системи та технології» Володимира
Дученчука та Сергія Ддоценка та випускників Ярославу Гірілішену(прикладна математика,
2015) та Іллю Бакурова (прикладна математика, 2015). Бажаємо нових досягнень.
Вітаємо Ольгу Торнер (дів. Кадуріна, правознавство, 2010), телеведучу і модель, яка стала
переможницею Місіс Всесвіту 2016. Бажаємо Ользі успіху в усіх справах та починаннях, які мають
зробити наш світ кращим.
-------------------------------------------ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ / ПРОЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ
У цій рубриці ми розповідаємо про проекти випускників, які впливають на розвиток нашої країни
та суспільства. Пишіть нам про свої проекти, а ми розповімо про них всім могилянцям.
Проект Моя Могилянка, який заснував Олександр Король (інформаційні управляючі системи та
технології, 2008) та об’єднав студентів та випускників, почав співпрацювати з Центром якості
освіти НаУКМА. Наразі команда шукає фандрайзерів для втілення проекту електронного
опитування студентів та викладачів щодо навчального процесу. У вас є реально можливість
вплинути на якість університету, зголошуйтесь!
------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
У цій рубриці ми згадуємо виступи могилянців у ЗМІ, які можуть бути цікавими як для всієї нашої
спільноти, так і для вужчого професійного кола. Інформуйте нас про такі свої публікації і ми
розповімо про них всім могилянцям.
Андрій Бондар (філологія, 2001), поет, публіцист: Айсберг європейської ідеї, або Могила Господа
Бога
Олеся Островська-Люта (культурологія, 2000), генеральний директор Мистецького
Арсеналу: Жодна заробіткова діяльність в Арсеналі не має підірвати його місію. Аудіо, текст.
Валерій Пекар, викладач kmbs, підприємець, співзасновник проекту Нова
Країна: Точка неповернення
Софія Рябчук (філологія, 2002), перекладачка, менеджерка та куратор культурних та освітніх
проектів Українського центру розвитку музейної справи, дослідниця гармонійного розвитку
дитини: Навіщо приховувати оцінки в початковій школі?
--------------------------------------------

ВАКАНСІЇ:
НаУКМА: «координатор з роботи з випускниками» (20 год. на тиждень, резюме надсилати до 15
вересня ц.р. на shumkova[at]ukma.edu.ua) та «фандрайзери для проекту Моя Могилянка»
Про інші 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
до 20 вересня – виставка робіт «Прямоток» Катерини Горностай (біологія, 2012), режисерки,
учасниці національних та міжнародних кінофестивалів і конкурсів.
З 19 по 23 вересня - тренінг Центру психосоціальної реабілітації НаУКМА для волонтерів з
особливостей надання психосоціальної допомоги з акцентом на формування життєстійкості.
2016 рік - 401-й в історії Києво-Могилянської академії! Шануємо минуле, творимо майбутнє!

