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В С Т У П 
 

Серед подій університетського життя у 2015 році відзначимо ті, які 
свідчать про серйозні наміри нашого закладу увійти до європейського 
освітнього простору: 

– участь університету у створенні Східноєвропейської мережі 
університетів; 

– реалізація проектів „Бельгія для тебе”; 
– Дні Європи у Дрогобичі, частина заходів яких проходила у нашому 

навчальному закладі; підписання угоди про співпрацю з 
Варшавським університетом; 

– Австрійсько-угорські зустрічі на Франковій землі. 
У Літописі 2015 року знайшли відображення такі масові заходи, як 

літературно-мистецька академія „Країна Франкіана”, зустрічі з 
колективом працівників редакції газети „День” на чолі з головним 
редактором Ларисою Івшиною. 

Значне місце у Літописі займають фоторепортажі про традиційні 
заходи університетського життя, які проводяться щорічно: творчі 
конкурси серед студентів, зустрічі з видатними діячами науки і 
культури, науково-практичні конференції, обмін студентськими 
делегаціями університетів-партнерів. 

Літопис 2015 року відрізняється від попередніх введенням списку 
викладачів, які  2015 року захистили кандидатські дисертації, отримали 
вчені звання професора або децента. Також окремо зазначено 
спеціальності на напрями підготовки фахівців, які ліцензовано, 
акредитовано у 2014 –  2015 н.р. або термін дії сертифікатів про 
акредитацію яких продовжено на певний термін. 

На відміну від попередніх випусків у Літописі 2015 року введено 
заголовки подій, що, безумовно, сприятиме чіткості їх висвітлення, 
уможливить оформити зміст. 

Майбутні дослідники історії Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка знайдуть у літописі 2015 
року цінне доповнення до збережених в архівах документів про 
діяльність університету на батьківщині Великого Каменяра. 
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