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- ПЕРЕМОГА СТУДЕНТІВ-ПРАВНИКІВ
- ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ/ПРОЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ
- ВІТАЛІЙ ШАПОШНІКОВ – СЕРЦЕ АСОЦІАЦІЇ
------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА
Чи знали Ви, що Законопроект № 5670 «Про державну мову» був розроблений робочою
групою під керівництвом професора НаУКМА Володимира Василенка? Серед ініціаторів
законопроекту народні депутати-могилянці ОксанаСироїд, Остап Єднак, Ігор Луценко.
Законопроект спирається на європейську практику, не стосується приватного спілкування,
регламентує застосування державної мови на державній службі та публічних сферах
суспільного життя. 9 фактів, які треба знати про цей законопроект
Студентська команда під керівництвом тренера Ольги Асадчої (правознавство, 2008) виграла
фінал European Human Rights Moot Court Competition - одного з найпрестижніших
міжнародних правничих змагань. Вітаємо переможців, Kyiv-Mohyla Moot Court Society
та Факультет правничих наук! Пишаємось!
------------------------------------------ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ / ПРОЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ
Запрошуємо випускників поділитись своїми думками щодо якості освіти в Академії і
долучитися до опитування випускників, а випускників-керівників компаній, НR-менеджерів,
керівників середньої ланки – взяти участь в опитуванні працедавців. Кінцевий термін - 28
лютого. Допоможіть сформувати цілісне уявлення про якість освіти у КМА.
Любомир Остапів, віце-президент асоціації випускників НаУКМА та голова осередку
НаУКМА у Фонді випускників України, закликає підтримати фінальним внеском проект
«Ремонт приміщення KmartSpace та його перетворення на Центр підприємництва в КМА»,
зокрема – не вистачає коштів на закупівлю короткофокусногопроектора.
Побачило світ чергове число Eco-Alumni #3: новини від і для випускників кафедри екології
НаУКМА.
17 лютого – «Де шукати гранти та стипендії» - майстер-клас для могилянців від Віталія
Хоменка (історія, 2014), грант-менеджера Громадського радіо.
20 лютого – Зустріч друзів Віталія Шапошнікова. Подумаємо як вшанувати пам’ять Віталія в
Могилянці, приносьте фото та спогади. kmbs, ауд. Казимира Малевича, 18:30-20:00
25-26
лютого
–
«Ведення
переговорів»
від тренерів-медіаторів Наталі
Безхлібної (правознавство, 2008) та Діани Проценко (правознавство, 2005). Це п’ятий тренінг у
комплексній програмі з soft skills «Профі+» для студентів НаУКМА, керівник проекту Валерія
Казадарова (політологія, 1999)
27 лютого – з темою «Стенфорд: за лаштунками» виступить Світлана Хутка (соціологія,
2004), гостьова дослідниця і професорка Стенфордського університету (2015-2017), викладачка
кафедри соціології НаУКМА, засновниця та CEO U.World Foundation. Часопис, 19:00-21:00.
----------------------------------------МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ:
ВУМ online | kmbs IDEA days | VoxUkraine
----------------------------------------ЗНАЙОМИМОСЬ
Цього тижня ми попрощались з Віталієм Шапошніковим (Vitaly Shaposhnikov, «економічна
теорія», 1997) - президентом Асоціації випускників з 2011 року, членом Довірчої ради
НаУКМА. Пропонуємо вашій увазі останнє інтерв' ю Віталія для порталу «Моя
Могилянка». Хто знав Віталія - відкриє для себе його заново, кому не судилося зустрітись з ним
особисто - дізнайтесь про нього більше. А 20 лютого відбудеться зустріч друзів Віталія
Шапошнікова: подумаємо як вшанувати пам’ять Віталія в Могилянці, поділимось спогадами і
фото. Приєднуйтесь. Віталій Шапошніков. Серце Асоціації випускників Могилянки

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
18 лютого - Урочисте відзначення волонтерів, які від самого початку бойових дій на сході
країни підтримують бійців 11 ОМПБ «Київська Русь». НаУКМА, Актова зала, ауд. 1-217.
Початок о 12:00.
20 лютого – Зустріч друзів Віталія Шапошнікова: подумаємо як вшанувати пам’ять Віталія в
Могилянці, приносьте спогади та фото. kmbs, ауд. ім.Казимира Малевича, 18:30-20:00
23 лютого - «Як змусити державу поділитись інформацією?» - тренінг Оксани Нестеренко в
Антикорупційному Хабі. KMArtSpace, вул.Волоська, 8/5, 4 корпус, підвал, 19:00.
з 23 лютого по 26 березня - команда могилянців у Мистецкого Арсеналу на чолі
з Олесею Островською-Лютою(культурологія, 2000) та Юлією Коломак (історія, 2000;
політологія, 2002) запрошують на масштабний виставковий проект Мистецького
Арсеналу «Олександр Гнилицький. Реальність ілюзій».
24 лютого – kmbs IDEA days: Відповідальність як феномен: Як це працює в особистому та
командному вимірах.В’ячеслав Геращенко, Володимир Моренець. kmbs, 18:30-20:00.
27 лютого – «Стенфорд: за лаштунками» - виступ Світлани Хуткої (соціологія, 2004) у
Часописі. 19:00-21:00.
4 березня – TEDxLviv: виступи могилянцців «Як я докотилася до «Zero Waste Lviv» Ірини
Миронової (екологія, 2005) та «Локальний vs Провінційний» Олексія
Малицького (економ.теорія, 2001).
2017 рік - 402-й в історії Києво-Могилянськоїакадемії та 26-й з часу її відродження!
Підтримати Могилянку

