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2015 рік
по-могилянськи

2015 рік по-могилянськи
2 березня

Почалися традиційні Дні науки
в НаУКМА - двотижневий
форум підбиття підсумків
наукових заходів і досліджень
року, міждисциплінарних
дискусій з найгостріших
проблем сьогодення.

1 липня

Починають працювати
Центри психосоціальної
допомоги НаУКМА у Києві
та Слов’янську. За півроку
допомогу в них отримали
більше 3 000 переселенців,
ветеранів АТО і їх родин.

Короткі підсумки 2015 року, в якому Києво-Могилянська академія продовжувала працювати задля розвитку успішного молодого
покоління і побудови процвітаючої України. Спільнота Академії висловлює щиру вдячність кожному, хто долучився до нашої справи.

31 серпня –
1 вересня

1222 першокурсники було посвячено
у спудеї Києво-Могилянської академії.
На церемонії посвяти перед ними
виступив професор Стенфордського
університету Норман Наймарк, а першу
лекцію наступного дня прочитав директор
Інституту філософії імені Г. С Сковороди
НАН України і почесний професор
НаУКМА Мирослав Попович.

1 жовтня

8 липня
На церемонії
конвокації дипломи
найстарішого
університету України
отримали 688
випускників.

27 квітня

На базі факультету інформатики
відкрито Brain Academy – центр
підготовки фахівців для галузі
інформаційних технологій
відповідно до міжнародних
стандартів та вимог українських
компаній. Компанії-партнери:
Luxoft, Infopulse, Netcracker та IBM.

14 серпня

Затверджена Стратегія розвитку
університету на 2015-2025 роки.
В її основі лежить інтенсифікація
наукової діяльності.

7 вересня

Університет долучився
до двох проектів у рамках
програми Європейського
Союзу з розвитку наукових
досліджень і технологій
«Горизонт 2020».

5 вересня

5 березня

На Першому телеканалі
стартувала серія відеолекцій з історії України,
яку підготували викладачі
кафедри історії Могилянки.

Декан факультету економічних
наук НаУКМА Олександра
Гуменна представила Україну
на другому Саміті партнерів
Google, що пройшов у штабквартирі Google в Дубліні.
40 учасників представляли
40 країн світу.

У видавничому домі «КиєвоМогилянська академія» вийшов друком
перший том енциклопедії «Київська
духовна академія в іменах: 1819–1924» –
перше ґрунтовне дослідження цього
періоду в історії академії. Містить понад
600 біографічних статей, написаних
на підставі вивчення значного масиву
джерел, у тому числі й уперше введених
до наукового обігу.

15 вересня

Корпорація «Артеріум»
започаткувала
стипендії для підтримки
обдарованих студентів
факультету природничих
наук НаУКМА.

16-17 липня

У Могилянці створено Центр
урбаністичних студій, який
вироблятиме, поширюватиме
і запроваджуватиме на практиці
нові знання про місто з метою
переходу до проактивного
способу взаємодії місцевих
громад і влади.

12 жовтня

Відкрилися нові напрями
підготовки: «Психологія»,
«Менеджмент», нова
спеціалізація напряму
«Філологія. Англійська мова
та українська мова», нова
спеціальність для магістрів
«Зв`язки з громадськістю»
та дворічна магістерська
програма «Правознавство».

28 червня

29 жовтня

Пройшов благодійний вечір
в рамках кампанії до 400-ліття
КМА. На розвиток університету
було залучено близько 2,5 млн.
грн. Партнерами вечора виступили:
«Артеріум», «Марченко Даневич»,
«Василь Кісіль і Партнери»,
EmCell, ITT, «Астеліт», «Каховський
завод електрозварювального
устаткування».

Києво-Могилянська академія
отримала фінансування в рамках
Erasmus+ для реалізації проекту
«Поєднання Інновацій, Здоров’я
і Суспільств: освітній розвиток
потенціалу в сусідніх районах Східної
Європи». Тепер Школа охорони
здоров’я НАУКМА може посилити
співпрацю з медичними освітніми
інституціями і розробку нових
навчальних програм.

3 жовтня

Опубліковано другий номер
«Kyiv-Mohyla Humanities Journal»
Це перший міжнародний
англомовний академічний
журнал гуманітарного
профілю в Україні, заснований
на принципах анонімного
рецензування. Журнал вийшов
за підтримки Євгенія Уткіна та
родини випускників КМА Вікторії
Гуменюк і Сергія Сегеди.

15 жовтня

Пройшла міжнародна наукова
конференція до 400-ліття Академії
“Ad Fontes – До джерел”. Науковці
українських та зарубіжних
університетів обговорили богословську
і проповідницьку спадщину КМА, її
риторику, візуальні та церемоніальні
традиції, філософські традиції, відлуння
КМА в релігії, культурі та історіографії.

У НаУКМА створено
перший в Україні
Міждисциплінарний
науково-освітній центр
протидії корупції в Україні.

2 листопада

Випускник НаУКМА Тарас
Лукачук, неодноразовий
номінант рейтингів
найкращих керівники
українського бізнесу,
заснував відзнаки
«Кращий викладач
факультету природничих
наук» та «Кращий
викладач кафедри
англійської мови».

Києво-Могилянська академія
відзначила 400-ліття з дня заснування.
Кульмінацією відзначення стало
театрально-концертне дійство, створене
режисером Владиславом Троїцьким,
та привітання Президента України.
Партнери урочистого зібрання: Фундація
«Спадщина» Банку «Певність» в Чикаго,
Канадсько-Українська парламентська
програма, «Запоріжсталь», «Фармак»,
Arzinger, IDS BorjomiUkraine, Jacobs
Douwe Egberts, BDO.

12-14 жовтня

27 листопада

3 грудня

Могилянка розпочала
проект «I-NET», який
передбачає створення
мережі наукових і освітніх
контактів з університетами
Вишеградської четвірки.

3 листопада

Вийшов перший номер «Kyiv-Mohyla
Law and Politics Journal» – один із
проектів англомовних електронних
рецензованих видань, що засвідчує
розвиток Могилянки як дослідницького
закладу та збільшує її присутність на
міжнародній науковій арені. Журнал
вийшов за підтримки юридичної компанії
«Baker & McKenzie» та родини Вікторії
Гуменюк і Сергія Сегеди.

