
Marzysz o pracy jako projektant lub administrator 
serwisów informacyjnych, redaktor nowych 
mediów, project manager, bloger, influencer? 

Świetnie! Te studia są dla Ciebie!

Dlaczego  
właśnie  
z nami?

Ponieważ dzięki nam zyskasz dobrą 
orientację we współczesnych przemia-
nach społecznych i gospodarczych oraz 
umiejętności związane z odpowiednim 
przetwarzaniem, analizą oraz prezenta-
cją informacji.  
My wiemy, jak zarządzać informacją.

Ucząc się z nami projektowania systemów 
i usług informacyjnych, analizy ich 
funkcjonalności, badania potrzeb, 
kompetencji i zachowań informacyjnych 
użytkowników oraz projektowania 

i analizy działalności informacyjnej 
w różnego rodzaju instytucjach 

i organizacjach.

Jak zostać 
architektem 
informacji?

Architektura przestrzeni informacyjnych 
to nowoczesny kierunek studiów 
skierowany do osób, które planują 
związać swoją karierę zawodową 
z procesami zarządzania informacją 

(jej tworzeniem, udostępnianiem, 
przetwarzaniem, gromadzeniem, ochroną, 

wyszukiwaniem, oceną i selekcją). 
Zdobędziesz nie tylko profesjonalną wiedzę 
i umiejętności, lecz także kompetencje miękkie, które 
zwiększą Twoje szanse na rynku pracy.

Co  
oferujemy?
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Kreuj przestrzeń informacyjną
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Pomożemy Ci ukształtować kompetencje 
niezbędne w prowadzeniu działalności 
naukowej, kulturalnej i gospodarczej. 
Zapoznasz się z trzema kluczowymi 
aspektami architektury przestrzeni 
informacyjnych, tj. systemami 

i zasobami informacji, użytkownikami (ich 
kompetencjami, potrzebami i zachowaniami 

informacyjnymi) i kontekstem, w jakim realizowane są 
usługi informacyjne.
Kluczowe przedmioty w programie naszych studiów:

–– Architektura sieci komputerowych
–– Architektura systemów informacyjnych
–– Informacja specjalistyczna w zakresie nauki, kultury 

i biznesu, edukacji, zdrowia oraz Unii Europejskiej
–– Psychologia zachowań informacyjnych
–– Strategie i metody wyszukiwania informacji
–– Systemy organizacji wiedzy
–– Zarządzanie informacją

Projektowanie systemów i usług informacyjnych 
stanie się Twoim hobby, a współpraca w ramach 
interdyscyplinarnych zespołów projektów będzie 
przyjemnością.

Czego Cię 
nauczymy?

Gdzie 
znajdziesz 

pracę?

Wszędzie tam, gdzie potrzebni są  
specjaliści zajmujący się przetwarzaniem, 
prezentacją i zarządzaniem 
obiegiem informacji: w instytucjach 
kultury, mediach komercyjnych 
i społecznościowych, instytucjach 
i organizacjach publicznych (samorządy, 
urzędy, fundacje, NGO), centrach informacji oraz 
w organizacjach o profilu biznesowym.
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