Львівський
національний університет
імені Івана Франка

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор____________________
«____»_____________2021 р.

Г Р А Ф ІК
навчального процесу для студентів другого курсу
заочного навчання факультету журналістики на 2021/2022 навчальний рік
спеціальність 061 – журналістика (магістри)

1.

Методологія досліджень соціальних комунікацій

С Е М Е С Т Р
Додаткова заліковоекзаменаційна сесія

Звітність

Дата проведення
Контр.
робота

Іспит

Залік /
диф.залік

27.09.2021 – 3.10.2021 р.

Контр.
робота

6.09.2021 р.– 25.09.2021 р.

Залік /
диф.залік

Назва дисципліни

Іспит

№п
/п

П Е Р Ш И Й
Р
Зимова сесія

Ліквіда- ція
ака- демзаборгованості по
формі “К”
4.10. – 10.10.
2021 р

4.10

+
27.09

2.

Методика та організація наукових досліджень

+

3.

Культура української мови

+

4.

Д/с «Менеджмент і реклама в ЗМІ»

29.09

+

5.10

28.09

28.09

6.10

Менеджмент у релігійних ЗМІ

+

30.09

8.10

Вплив медіа індустрії на формування громадської думки

+

1.10

8.10

Усне мовлення в системі гуманістичних цінностей

+

30.09

9.10

Телебачення і радіомовлення в контексті формування
україноцентричної політики

+

1.10

7.10

Виробнича (переддипломна практика)*
*Матеріали практики подати на відповідні кафедри до 1.09.2021

+

2.10

10.10

Д/с «Журналістська робота на радіо»

5.

Р а з о м:

3

3

1

3

3

1

7

1.План-графік
навчального процесу
передбачає
рівномірне
планування всіх
видів навчальної
роботи упродовж
навчального року і
виконання його є
обов’язковим для
кожного студента.
2.Студенти, які не
склали іспитів чи
заліків під час
основної
лабораторноекзаменаційної сесії
складають їх під час
додаткової сесії
тільки за
розкладом у
визначені
графіком
(розкладом) з
10.00 год на
відповідних
кафедрах*
* За відповідними
покликами під
час дистанційного навчанн
4. По формі «К»
студент може
складати
заборгованість не
більше як з трьох
предметів.

Шифр групи ЖРНм-21з

№
п/п

1.
2.

Екзаменаційна комісія з випуску магістрів

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ

Виконання кваліфікаційної роботи

Магістерську роботу подати на кафедру до 15.ХІ.2021 р.

Захист кваліфікаційної роботи в ЕК

з 1.ХІІ по 15.ХІІ.2021 р.

„ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ” В ІНТЕРНЕТІ:http://journ.lnu.edu.ua/academics/distant-education

Декан факультету

І.В. Крупський

