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- ОПИТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ЩОДО ЯКОСТІ ОСВІТИ В НаУКМА
- ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ/ПРОЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ
- ЗНАЙОМИМОСЬ: ЯРОСЛАВ ПРОЦЬКО
------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА
У Центрі забезпечення якості освіти НаУКМА триває робота з вивчення думки студентів,
викладачів, випускників і працедавців щодо якості освіти в Академії. Запрошуємо випускників
поділитись своїми думками і долучитися доопитування випускників, а випускників-керівників
компаній, НR-менеджерів, керівників середньої ланки – взяти участь в опитуванні
працедавців. Кінцевий термін - 28 лютого. Допоможіть Альма Матер сформувати цілісне
уявлення про якість освіти у КМА.
------------------------------------------ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ / ПРОЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ
Чому антикорупційні реформи – це «марафон», а не «спринт» - Ярослав
Юрчишин (політологія: європейські студії, 2010), виконавчий директор Transparency
International Україна, експерт в організації кампаній громадського лобіювання, політичної
експертизи та аналізу політики, вважає, що «подолання корупції повинно стати справою
кожного громадянина». Про дії, які може робити кожен, читайте в матеріалі по результатах
зустрічі в в Антикорупційному Хабі Могилянки.
12 лютого – «Прийняття рішень і розв’язання проблем» від тренера «НАУ
Консалтинг» Леоніда Богданова. Це четвертий тренінг у комплексній програмі з soft skills
«Профі+» для студентів НаУКМА, керівник проекту Валерія Казадарова (політологія, 1999)
15 лютого – з темою «Міжнародна публічна дипломатія України та інвестиції в розвиток» в
офісі пр-ми ім. Фулбрайта виступить Світлана Хутка (соціологія, 2004), гостьова дослідниця і
професорка Стенфордського університету (2015-2017), засновниця та CEO U.World Foundation.
----------------------------------------МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ:
ВУМ online | kmbs IDEA days | VoxUkraine
Віталій Мороз (політологія, 2005), медіа-тренер, керівник програм нових медіа ГО «ІнтерньюзУкраїна» запрошує журналістів та всіх охочих дізнатись як працювати із Facebook, Twitter,
Instagram та іншими популярними соцмережами. Приєднуйтесь до курсу Віталія Мороза та
Михайлини Скорик «Як розуміти соціальні мережі. Курс для журналістів» на ВУМ online.
З 16 лютого - до уваги батьків, тих, хто хоче краще розуміти власну дитину та зростати разом
з нею, взаємодіяти з дітьми як із самодостатніми особистостями та будувати з ними стосунки,
засновані на довірі – Креативна Академія IWonder запрошує на програму Школа для батьків в
kmbs.
----------------------------------------ЗНАЙОМИМОСЬ
Ярослав Процько (економічна теорія, minor – політологія, 2004): Коли починаєш діяти - Всесвіт
дає тобі шанс
-------------------------------------------НАША ДОПОМОГА ПОТРІБНА
Продовжуємо допомагати могилянцям, які опинилися у кризовій життєвій ситуації: Мар'яні
Пиріжок, Олені Алімардановій, Вадиму Михалевичу, Наталі Ксьондзик. Кошти можна
надсилати на рахунки, оголошені на сайті НаУКМА, розділ Допоможи могилянцю!
--------------------------------------------

ВАКАНСІЇ
Про вакансії, надані партнерами Академії й нашими випускниками, читайте на
сторінці Центру кар'єри та працевлаштування студентів НаУКМА (JCC) та на сайті
проекту Lobby X.
-------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА
Найсвіжіші публікації могилянців дивіться на сторінці прес-центру КМА, у рубриці Акценти.
-------------------------------------------АНОНС ПОДІЙ:
сайт НаУКМА|Події тижня| fb NAUKMA|fb NaUKMA/відкрита група
15 лютого – «Міжнародна публічна дипломатія України та інвестиції в розвиток». Світлана
Хутка (соціологія, 2004). Оофіс пр-ми ім. Фулбрайта, 18:00.
з 16 лютого - Школа для батьків від Креативної Академії IWonder, kmbs.
24 лютого – «Відповідальність як феномен: Як це працює в особистому та командному
вимірах». В’ячеслав Геращенко, Володимир Моренець. kmbs IDEA days, 18:30-20:00.
2017 рік - 402-й в історії Києво-Могилянськоїакадемії та 26-й з часу її відродження!
Підтримати Могилянку

