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- ВІТАЄМО ОЛЬГУ КУДІНЕНКО, ОЛЕКСІЯ МАЛИЦЬКОГО, ЮЛІЮ ТИЧКІВСЬКУ,
МИХАЙЛА ОБОЛОНСЬКОГО, АЛІНУ СВІДЕРСЬКУ, СВЯТОСЛАВА СВЯТНЕНКА
- ЗНАЙОМИМОСЬ: ЗОЯ ЛИТВИН
- БЛАГОДІЙНІ ІНІЦІАТИВИ СТУДЕНТІВ
------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА
Академія повертається до колись перерваної традиції отримувати feedback від кожного
студента щодо якості навчальних курсів. Вперше це відбудеться у форматі on-line.
Наукова бібліотека поповнила електронний фонд понад 150 науковими монографіями з
політології та суміжних наук.
Кафедра фінансів НаУКМА стала співвиконавцем проекту «Anti-corruptionand PhD mobility
NHH-NaUKMA».
Могилянка продовжує традицію Марафону написання листів, що йде від Amnesty
International. Триває до 9 грудня. У рамках марафону пропонується не тільки підписувати
петиції, а й написати лист підтримки до героїнь/героїв Марафону та їх рідних.
------------------------------------------ВІТАЄМО
Вітаємо шістьох випускників Могилянки, яких відзначено у рейтингах українців, які досягли
успіху до 30 років:
до рейтингу Forbes Україна «30 до 30» - про українців які досягли успіху до 30 років,
увійшли Ольга Кудіненко (фінанси, 2009) та Олексій Малицький(економ.теорія, 2011).
КyivPost
у
«Top
30
Under
30» молодих
лідерів
України
назвав Юлію
Тичківську (економ.теорія,
2010), Михайла
Оболонського (економ.теорія,
2011),Аліну
Свідерську (правознавство, 2010), Святослава Святненка (соціологія, 2014).
-------------------------------------------ЗНАЙОМИМОСЬ
Зоя Литвин (економ.теорія, 2007; журналістика, 2009), засновниця Новопечерскої школи та
розробниця освітньої програми «перша професія» для дитячих будинків міняє обличчя
країни
-------------------------------------------НАША ДОПОМОГА ПОТРІБНА
Друзі, традиційно, грудень для могилянців є місяцем добрих справ і допомоги ближнім.
Студенти НаУКМА організовують кілька благодійних подій для допомоги і запрошують
випускників долучитись будь-якою можливою сумою на рахунки хворих:
1 грудня - студентський «Благодійний Аукціон побачень'16», зібрані кошти підуть на допомогу
у лікуванні Мар'яни Пиріжок (політологія, 2013):
3 грудня – благодійний бал-маскарад у Колонній залі КМДА для допомоги Олені
Алімардановій, працівниці студентської їдальні КМА;
9 грудня – благодійний аукціон «Митець до кави» для допомоги у лікуванні викладачу
кафедри математики Вадиму Михалевичу.
Кошти можна надсилати до і після подій на рахунки, оголошені на сторінці сайту
НаУКМА 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. До уваги випускників, які добре володіють англійською і люблять працювати
з дітьми - Uschool оголосила вакансію викладача міжнародної програми.

ЕКСПЕРТНА ДУМКА
Найсвіжіші публікації могилянців дивіться на сторінці прес-центру КМА.
--------------------------------------------АНОНС ПОДІЙ:
сайт НаУКМА|Події тижня| fb NAUKMA|fb NaUKMA/відкрита група| kmbs IDEA days
3-9 грудня – студентські благодійні акції для допомоги на лікування могилянців – див.
рубрику «Наша допомога потрібна».
5 грудня – презентація книги Карла Шльогеля «Український виклик. Відкриття європейської
країни»,
з 7 грудня – у Культурному проекті стартує курс могилянських філософів Тараса
Лютого (філософія, 2000) та Людмили Кориворучки (філософія, 1998) «Історія класичної
філософії».
8 грудня – зустріч з Левком Лук’яненком. 18:00-19:30, 1-217, попередня реєстрація
до 9 грудня - Марафону написання листів в Могилянці, що йде від Amnesty International.
17 грудня – для абітурієнтів - День відкритих дверей в НаУКМА. Початок о 9:00. Перекажіть
зацікавленим!

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

