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- ВРЯТУВАТИ СТАРОАКАДЕМІЧНИЙ
- ЗНАЙОМИМОСЬ: СВІТЛАНА КІСІЛЬОВА, ВЄСТА ГУНЧЕНКО
- Я - РЕФОРМАТОР
------------------------------------------Дорогі випускники Академії, вітаємо у 2017 році!
Сподіваємось, що ви знайдете більше надійних партнерів серед могилянців
і частіше будете спілкуватись і співпрацювати з Альма Матер!

НОВИНИ НаУКМА
12 січня відбулась 32 сесія Академічної конференції НаУКМА, темою якої були звіт про діяльність
НаУКМА у 2016 році, результати першого тестового он-лайн опитування студентів щодо якості
викладання навчальних дисциплін та правила використання символіки НаУКМА.
Віце-президента НаУКМА з наукової роботи та інформатизації п.Тетяну Ярошенко відзначено
нагородою «Лідер науки України 2016. Web of Science award» у номінації «Вчений України. За
значні успіхи в галузі суспільних наук». Відзначені також партнери НаУКМА – професори Ганна
Єльська та Олег Кришталь.
А Ви вже підтримали Alma Mater? Триває процес збору підписів під відкритим листом
«Могилянка потребує невідкладної допомоги держави у порятунку відомої пам’ятки архітектури –
Староакадемічного (Мазепиного) корпусу», мета якого – отримати підтримку громадськості та
збільшити шанси КМА щодо фінансування реставрації з держбюджету.
------------------------------------------ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ / ПРОЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ
Запрошуємо випускників до участі у циклі зустрічей зі студентами «Могилянські історії».
Студентам Могиляки конче не вистачає інформації «з перших рук» про проблеми та тенденції у
різних сферах діяльності, про виклики ринку, вимоги працедавців та шляхи побудови кар’єри.
Протягом 2016 року 26 випускників взяли участь в таких зустрічах. Приєднуйтесь – зверніться на
свою
кафедру
або
у
напрям
комунікацій
з
випускниками
до
п. Наталії
Шумкової (shumkova[@]ukma.edu.ua) й ми разом подумаємо про тему та зручний час для такого
спілкування.
Людмила Іконнікова-Скуценя (культурологія, 2011, адміністратор проекту, запрошує всіх в
НаУКМА на Фотовиставку «Я - реформатор» та зустрічі з молодими управлінцями,
держслужбовцями, керівниками проектів, а не «чиновниками». Серед робіт - потрети
могилянців Віталія
Власенка(
економ.теорія,
2010), Юлії
Ковалів (економ.
теорія,
2006), Володимира Семеніхіна (економ.теорія, 1997; соціологія, 1999). Під час виставки відбудуться
чотири зустрічі з: Олексієм Соболєвим (ProZorro.Продаж, 19 січня), Іваном Хілобоком (реформа
держслужби, 23 січня), Наталею Бойко (реформа енергетики та енергоефективності, 24
січня), Дмитром Шимківим (заступник Глави Адміністрації Президента, секретар Національної
ради реформ, 25 січня).
----------------------------------------ЗНАЙОМИМОСЬ
Світлана Кісільова (соціологія, 2013), керівник проектної групи (PR&GR) у Центрі досліджень
енергетики: Ін’єкція системності, відкритості та людяності

Вєста Гунченко (філософія,2003-2007), Pro Assistance SMM: Як ловити кач від життя
-------------------------------------------НАША ДОПОМОГА ПОТРІБНА
Дякуємо всім, хто підтримав наших могилянців, що опинилися у кризовій життєвій ситуації! Вони
переказують величезну подяку за фінансову і моральну підтримку! Але хвороби ще не подолані,
тому продовжуємо допомагати: 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.
В’ячеслав Брюховецький, почесний президент НаУКМА, президент Міжнародного благодійного
фонду відродження Києво-Могилянської академії:Держава має існувати для самореалізації
людини
Наталя Яковенко, професорка кафедри історії НаУКМА: Лише наївний історик сліпо вірить
джерелу, натомість фахово зрілий – ніколи
-------------------------------------------АНОНС ПОДІЙ:
сайт НаУКМА|Події тижня| fb NAUKMA|fb NaUKMA/відкрита група| kmbs IDEA days
11-27 січня – Фотовиставка «Я - реформатор». КМЦ НаУКМА, Галерея мистецтв ім. Олени Замостян.
19 січня – зустріч-діалог з Олексієм Соболєвим, керівником проекту «ProZorro. Продажі», у
рамках проекту Фотовиставка «Я - реформатор». Місце: КМЦ, Галеря ім. Олени Замостян. Початок
о 18:30
23 січня-5лютого – Дні науки в НаУКМА.

2016 рік - 401-й в історії Києво-Могилянськоїакадемії та 25-й з часу її відродження!
Підтримати Могилянку

