Інформація
про захід

Про TEDxUCU
Тема заходу: “Майбутнє розпочинається вже сьогодні”.
Світ невпинно рухається вперед. Нові технології, інновації в
освіті, бізнесі культурі стають невід'ємною частиною життя. Що
нам варто робити вже зараз, щоб бути успішними? Які тренди
варто переймати? Над чим нам потрібно попрацювати?
І врешті, яким буде майбутнє?

Запрошуємо Вас
до спільного творення історії TEDxUCU!
Такий захід відбудеться в УКУ вперше
вже 13 вересня
в новозбудованому Центрі
Митрополита Андрея Шептицького

12 актуальних тем та
спікерів-"headliners" в
своїй діяльності,
100 гостей заходу

Інформація про спікерів та їхні ідеї

Валерій Пекар про те, яким
буде світ надалі, про основні
тендеції та прогнози
Про спікера: президент компанії
«Євроіндекс», голова наглядової
ради виставкового центру
«КиївЕкспоПлаза», член Ради
директорів Всесвітньої асоціації
виставкової індустрії UFI, віцепрезидент Виставкової федерації

Лілія Боровець про виклики в освіті
Про спікера: засновниця GoFundEd,
краудфандингу для освітніх
проектів, співзасновниця Центру
інноваційної освіти "Про.Світ".
Учасниця Global Shapers Lviv Hub
ініціативи Всесвітнього
Економічного Форуму.

Максим Бахматов
про актуальні та
важливі тренди

Ярослав Юрчишин
про те, як долати
корупцію креативно
Про спікера:
виконавчий директор
"Transparency International Ukraine"

Керуючий партнер інноваційного центру-містечка UNIT.City в Києві.

Гліб Вишлінський про те, як бути конкурентноздатним, зокрема
у своєму поколінні і чи глобалізація - це завжди проблема
Про спікера: Виконавчий директор Центру економічної стратегії,
член Ради Реанімаційного пакету реформ. Гліб Вишлінський має
понад 20 років досвіду в економічному аналізі та дослідженнях

Тимофій Мілованов
про роль
університетів для
молодих людей
Про спікера: заступник Голови Ради НБУ,
асоціативний професор Піттсбурзького
університету. Є співзасновником
VoxUkraine, команди професійних
економістів, що досліджують заяви
політиків України

Оксана Форостина про
швидкість змін і "правило
п'яти років”
Про спікера: журналістка,
письменниця, видавець.
Наприкінці 2015 року під
власним видавничим
брендом ТАО видала
український переклад
біографії Ілона
Маска. Співзасновниця
видавництва “Yakaboo
Publishing”

Юрій Дідула та Андрій Левицький про
трансформуючу силу спільної дії
Про спікерів: співзасновники
всеукраїнського волонтерського табору
“Будуймо Україну Разом”
Юрій Дідула - президент Асоціації
Випускників УКУ
Андрій
Рождественський про
лідерство та гідність
людини
Про спікера: PhD,
викладач Львівської
бізнес-школи УКУ,
виконавчий директор
Центру Лідерства УКУ,
бізнес-консультант

о.Ростислав Пендюк
про симбіоз
духовності та
технологій у
сучасному житті
Проспікера:
голова Патріаршої
Комісії у справах
УГКЦ

Олег Турій про про досвід минулого у розумінні
сьогодення та плануванні майбутнього
Проректор із зовнішніх зв’язків та директор Інституту історії
Церкви УКУ

Запрошуємо Вас до спільного
творення історії
TEDxUCU!

