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• Spalio 24–25 d. VU surengta
tarptautinė mokslinė konfeSausio 16 d. Komunikacijos
rencija „Žiniasklaida ir žodžio
fakulteto Žurnalistikos instilaisvė. Kontroversijos ir visuotuto posėdyje rekomenduota
menės konfliktai“.
išleisti dr. Deimanto Jastramskio mokomąją knygą „Žiniasklaidos ekonomika ir vadyba. 2014
Įvadas“.
• Vasario 14 d. Komunikacijos
Gegužės 7 d. už geriausią 2012
fakulteto Žurnalistikos instimetų studentų praktiką apdotuto posėdyje rekomenduota
vanoti žurnalistikos bakalauišleisti doc. dr. A. Vaišnio moro studijų studentai: Lietuvos
nografiją „Vieši Seimo ryšiai su
regioninėje spaudoje – Agnė
visuomene“.
Pakėnaitė, nacionalinėje spau- • Balandžio 22 d. Žurnalistikos
doje – Viktorija Vosyliūtė, auinstituto Vilniaus balso salėje
diovizualinę praktiką geriauprof. dr. (HP) Žygintas Pečiusiai atliko Jovita Sukackaitė.
lis pristatė knygą „Kaip benGeriausio baigiamojo kūrybidrauti su žiniasklaida. Princinio darbo autore pripažinta Jopai, patarimai, pavyzdžiai“.
gintė Bučinskaitė.
•
Gegužės 7 d. už geriausią 2013
Rugsėjo 1 d. KF Žurnalistikos
metų studentų praktiką apdoinstituto direktoriaus pareigas
vanoti žurnalistikos bakalaupradėjo eiti doc. dr. Deimantas
ro studijų studentai: Lietuvos
Jastramskis.
regioninėje spaudoje – Justina
Rugsėjo 1 d. žurnalistikos stuMarcinkutė, už geriausią rašdijas VU pradėjo 17 magistranto raiškos praktiką nacionalitūros (10 analitinės žurnalistinėje žiniasklaidoje – Gerūta
kos ir 7 Žurnalistikos (sesijinis
Griniūtė, už geriausią garso
tvarkaraštis) ir 51 bakalauro
raiškos praktiką nacionalinėprogramos studentas.
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je žiniasklaidoje – Lukrecijus
su visuomene ir „pasitikėjimo“
Seimu problema“ Seime priTubys, už geriausią audiovistatė monografiją „Vieši Seimo
zualinę praktiką nacionalinėje
ryšiai su visuomene“. Renginį
žiniasklaidoje – Ieva Motieorganizavo Seimo kanceliarija,
jūnaitė, už geriausią praktiką
vedė apžvalgininkas Vladimivietinėje spaudoje – Milda Noras Laučius.
reikaitė. Už geriausią baigiamąjį
•
Rugsėjo 1 d. žurnalistikos stu
rašto raiškos kūrybinį darbą
dijas Vilniaus universitete pra
apdovanota Izabelė Švaraitė, už
dėjo 11 magistrantūros (8 anageriausią baigiamąjį garso raišlitinės žurnalistikos ir 3 Žur
kos kūrybinį darbą – Giedrė
nalistikos (sesijinis tvarkarašTrapikaitė, už geriausią audiotis) ir 48 bakalauro programos
vizualinį baigiamąjį kūrybinį
studentai.
darbą „Nykstančio kaimo por- • Rugsėjo 30 d. žurnalistikos batretas“ – Mindaugas Drigotas.
kalauro studijų III kurso stu• Gegužės 19 d. doc. dr. A. Vaišdentams Austėjai Mikuckytei
nys apskrito stalo diskusijoje
ir Augustui Stankevičiui skirtos
„Parlamento atvirumas, ryšiai
Vytauto Gedgaudo stipendijos.
• Rugsėjo mėnesį žur
nalistikos istorikas ir
teoretikas doc. dr. Bronius Raguotis minėjo
85-metį. Į proginį su
sitikimą pagerbti savo
Mokytojo susirinko ne
vienos VU žurnalistikos laidos absolventai,
žurnalistai praktikai,
redaktoriai, žurnalistikos mokslininkai.
J. Kirkučio nuotrauka

Bronių Raguotį sveikina buvusi VU žurnalistikos
vientisųjų studijų absolventė, žurnalistė ir redaktorė,
V. Gedgaudo premijos laureatė
Aldona Žemaitytė-Petrauskienė.
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