
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова експертної ради роботодавців 

зі спеціальності «Журналістика» 

 

________________ Д. В. Тарасюк  

30 серпня 2019 р. 

 

 

ПЛАН РОБОТИ 

Експертної ради роботодавців  

зі спеціальності 061 «Журналістика» факультету журналістики  

ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка 

Степана Дем’янчука» 

на 2019-2020 навчальний рік 

 

 

Засідання № 1 

30.08.2019 р. 

1. Затвердження плану роботи експертної ради роботодавців зі 

спеціальності 061 «Журналістика» на 2019-2020 навчальний рік. 

Доповідач –  проф. О. А. Мітчук  

 

 

Засідання № 2 

11.10.2019 р. 

1. Експертне оцінювання тем кваліфікаційних робіт спеціальності 

«Журналістика» освітнього ступеня магістр, освітньої програми «Журналістика» 

денної і заочної форм навчання. 

Доповідач – Д. В. Тарасюк 

2. Узгодження переліку дисциплін за вибором студентів циклу 

професійно- практичної підготовки у 3-4 семестрах, що пропонуються студентам 

2019 р. прийому та 5-8 семестрах для студентів 2018 року вступу ОР бакалавр та 

1-2 семестру 2019 року вступу ОР магістр.  

Доповідач – проф. О. А. Мітчук 
 
 

Засідання № 3 

22.11.2019 р. 

 

1. Про зміни до освітньо-професійних програм та навчальних планів 

спеціальності 061 «Журналістика» для першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти. 

Доповідач – проф. Мітчук О. А. 

2. Експертне оцінювання тем кваліфікаційних робіт спеціальності 



Журналістика» освітніх рівнів бакалавр і магістр освітніх програм «Журналістика» 

денної і заочної форм навчання та методичного супроводу в процесі їх виконання. 

Доповідач – Д. В. Тарасюк 

 

 

Засідання № 4 

14 лютого 2020 р. 

 

1. Участь стейкхолдерів у роботі екзаменаційної комісії зі спеціальності 

«Журналістика», освітньої програми «Жуналістика». 

Доповідач – проф.О. А. Мітчук 

2. Про бази практики студентів освітньої програми «Журналістика»  

Доповідач – Д. В. Тарасюк 

 

 

Засідання № 5 

05 березня 2020 р. 

1. Про внесення змін в освітньо-професійну програму другого 

(магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 06 Журналістика на 2019-2020 

н.р. та про внесення змін в освітньо-професійну програму першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти в галузі знань 06 Журналістика на 2019-2020 

н.р. на основі вимог та умов реалізації міжнародного грантового проекту 

JOURNALISM EDUCATION FOR DEMOCRACY IN UKRAINE: DEVELOPING 

STANDARDS, INTEGRITY AND PROFESSIONALISM 598964-EPP-1-2018-1-UK-

EPPKA2-CBHE-JP 

Доповідач – О. А. Мітчук 

 

 

Голова експертної ради роботодавців 

зі спеціальності «Журналістика»                                                  Д. В. Тарасюк 
 


