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Jesteśmy świadkami rewolucji cyfrowej, wywołanej przez dynamiczny 
rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nadprodukcję 
informacji. Stąd umiejętnościami bardzo pożądanymi na rynku pracy są 
tworzenie, wyszukiwanie, przetwarzanie, ocena i selekcja informacji. 
Program studiów obejmuje zagadnienia informacji naukowej, technologii 
informatycznych, usług informacyjnych, tworzenia i administrowania 
serwisami WWW, edytorstwa cyfrowego, rynku wydawniczego, mediów serwisami WWW, edytorstwa cyfrowego, rynku wydawniczego, mediów 
i mass mediów, sztuki książki, zarządzania instytucjami GLAM (galerie, 
biblioteki, archiwa, muzea), projektowania przestrzeni biurowej, komuni-
kacji społecznej z elementami coachingu. 

Specjaliści zarządzania informacją są niezbędni zarówno w biznesie (wywiad 
gospodarczy, działy IT, analityka internetowa), jak i instytucjach non profit,
jak np. w instytucjach kultury. Studia, które oferujemy uczą sprawnego 
poruszania się w świecie informacji drukowanej i cyfrowej, ale także poruszania się w świecie informacji drukowanej i cyfrowej, ale także 
sprzyjają nabywaniu kompetencji interpersonalnych, pożądanych przez 
pracodawców. Badania wskazują, że w najbliższych latach specjalista 
zarządzania informacją będzie jednym z najbardziej poszukiwanych 
zawodów. Czekamy na Ciebie!



zarządzanie informacją 
i bibliologia
Twoja wiedza i umiejętności

W obliczu dynamicznego rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych 
oraz nadprodukcji informacji, umiejętnościami bardzo pożądanymi na rynku 
pracy są: tworzenie, wyszukiwanie, przetwarzanie, ocena i selekcja informacji. 
Program studiów obejmuje zagadnienia informacji naukowej, technologii 
informatycznych, usług informacyjnych, tworzenia i administrowania serwisami 
WWW, edytorstwa cyfrowego, rynku wydawniczego, mediów i mass mediów, 
sztuki książki, zarządzania instytucjami GLAM (galerie, biblisztuki książki, zarządzania instytucjami GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, 
muzea), projektowania przestrzeni biurowej, komunikacji społecznej z ele-
mentami coachingu. Specjaliści zarządzania informacją są niezbędni zarówno 
w biznesie, jak i instytucjach kultury. Studia, które oferujemy uczą sprawnego 
poruszania się w świecie informacji, a także sprzyjają nabywaniu kompetencji 
interpersonalnych. Badania foresightowe wskazują, że w najbliższych latach 
specjalista zarządzania informacją będzie jednym z najbardziej poszukiwanych 
zzawodów. Czekamy na Ciebie! Więcej informacji: www.inibi.umk.pl/rekrutacja.

Tu znajdziesz pracę po naszych studiach

    ośrodki informacji europejskiej, branżowej i naukowej    wywiadownie gospo-
darcze    firmy infobrokerskie    instytucje zajmujące się przetwarzaniem i obrotem
informacji firmy specjalizujące się w zarządzaniu dokumentacją    działy IT 
agencje reklamowe    branża edytorsko-graficzna    firmy zajmujące się monito-
ringiem mediów    portale internetowe   biblioteki i mediateki    muzea i archiwa
wwydawnictwa    księgarnie    
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Nasze atuty, czyli dlaczego warto u nas studiować

    nowoczesne pracownie informatyczne (w tym pracownia przeznaczona 
do badań eye-trackingowych)    materiały dydaktyczne na plaormie elektro-
nicznej    nieodpłatne studiowanie za granicą    bezpłatne szkolenia, kursy 
i warsztaty    studenckie czasopismo, koło naukowe, wyjazdy na konferencje 
krajowe i zagraniczne    praktyki i staże w instytucjach i firmach, w których 
mmożna potem znaleźć zatrudnienie    nowoczesny, w pełni dostępny dla osób 
niepełnosprawnych budynek    przyjazna kadra    piękne miasto    bogata 
oferta kulturalna i rozrywkowa 
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