Mišljenja studenata
“Svijet knjižničarstva za 5- 10 godina vidim u
uzlaznoj putanji u smislu sve većeg interesa za
korištenjem usluga koje knjižnice nude. Zasigurno
će se dogoditi porast količine digitalizirane građe što
će povećati interes korisnika.”
Martina Bacelj
“Najljepše mi je bilo u Gradskoj knjižnici u Zadru
gdje sam obavljala praksu. To je knjižnica uz koju
sam odrastala i uz koju sam od prvog dana otkad je
otvorila svoja vrata u sadašnjem prostoru. Bilo mi
je jako zanimljivo vidjeti drugu stranu priče, osjetiti
atmosferu iz percepcije knjižničara. Moram priznati
da mi se jako dopalo što su me knjižničari, koji su
mi još kao curici odgovarali
na sva moja brojna pitanja,
sada nazivali kolegicom.”
Marijana Mohoti
“Na studiju me najviše zanima sve što je orijentirano
na tehničke stvari i multimediju, kao i elementi sociologije te sami sociološki
aspekti unutar nekih predmeta.”
Roko Mičić

“Jako sam sretna što sam odabrala ovaj studij.
Smatram da je upravo to ono što želim raditi jer
knjižnica je ustanova koja pomaže zajednici i osigurava da svi imaju pristup znanju, učenju i druženju.”
Josipa Vukančić
“Studij pokriva različita područja te bih mogla
izdvojiti nakladništvo kao područje koje me najv
iše
zainteresiralo.”
Jelena Batur
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Studij informacijskih znanosti
osigurat će vam dinamičan i
zanimljiv posao u području
koje se ubrzano mijenja!

Mislite li da su u doba Googlea potrebne informacije
uvijek na raspolaganju? Vjerujete da studij informacijskih znanosti obrazuje uglavnom knjižničare, a da
oni uglavnom slažu knjige na police? E, pa nije tako!
U vrijeme kada smo sa svih strana preplavljeni velikom količinom najrazličitijih informacija,
posao informacijskih
stručnjaka sve je više na
cijeni. Studij informacijskih znanosti obrazuje stručnjake koji će
povezivati djecu, mlade
i odrasle s obogaćenim
informacijama, koristeći
jedinstvenu perspektivu
stvaranja, organizacije, pristupa, pohrane i korištenja
informacija, kao i njihovoj transformaciji u znanje.
Preddiplomski studij
Informacijske znanosti 		

6 semestara

Diplomski studij
Informacijske znanosti 		

4 semestra

Doktorski studij
Društvo znanja i prijenos informacija

6 semestara

Po završenom preddiplomskom studiju studenti će:
• razumjeti utjecaj računala i informacijsko-komunikacijskih sustava na pojedince,organizacije
i društvo i primijeniti znanja i vještine u korištenju suvremenih tehnologija i alata pri odabiru i
stvaranju na računalu temeljenih informacijskih
sustava;
• razumjeti teorijske misli i demonstrirati stečena
znanja i vještine u području selekcije, organizacije,
pretraživanja i dohvata informacija, te oblikovanja
informacijskih sustava;
• razumjeti i tumačiti važnost, ciljeve i zadaće informacijskih i baštinskih ustanova u društvu;
• sudjelovati u dizajniranju informacijskih i obrazovnih materijala, pomagala i usluga;
• vješto komunicirati s javnostima, korisnicima i
profesionalnom zajednicom, i dr.
Po završenom diplomskom studiju studenti će:
• integrirati znanja i sposobnost upravljanja složenim procesima u rukovanju informacijama, informacijskim sustavima, ustanovama i mrežama;
• koristiti suvremene tehnologije i alate pri odabiru,
stvaranju i/ili administriranju na računalu temeljenih informacijskih sustava i mreža;
• razvijati i upravljati informacijskim uslugama i
dizajnirati inovativne informacijske i obrazovne
materijale;
• demonstrirati visoku razinu pismene i govorne
komunikacije i provoditi marketinške strategije u
djelovanju ustanova i mreža;
• primijeniti vještine timskog rada i upravljanja
projektom
• unaprjeđivati vještine samostalnog i cjeloživotnog
učenja, i dr.

Rukujući s lakoćom najrazličitijim vrstama građe u
tiskanom ili digitalnom obliku, grafičkom, audio ili video mediju, informacijski stručnjaci potrebni su kako
u visokoškolskim, narodnim i školskim knjižnicama,
tako i u drugim ustanovama kao što su arhivi, bolnice,
muzeji, nakladničke ili novinske kuće i dr. Obrazovanjem stečene informacijske i tehničke vještine diplomirani studenti nerijetko
primjenjuju u atraktivnim područjima
kao što su upravljanje
digitalnim knjižnicama, informacijsko
savjetovalište, mrežna administracija,
online pretraživanje,
korisnička podrška ili
razvoj web sjedišta i
aplikacija.
“Svakako bih pohvalila sve profesore na Odjelu jer
su vrlo fleksibilni, dostupni i imaju razumijevanja
te su spremni na suradnju. Također bih pohvalila
tajnicu na Odjelu. Sviđa mi se što svi djelatnici
Odjela u prvome planu imaju dobrobit i zadovoljstvo studenata te njihov napredak.”
Ivana Raljević

“Najljepša iskustva vezana uz studij su svakako
prijateljstva i putovanja! Studij mi je omogućio
sudjelovanje na različitim međunarodnim konferencijama – BOBCATSSS konferencije u Pragu i Portu,
LIDA konferencije u Dubrovniku, itd. Konferencije
su idealna prilika za upoznavanje ljudi iz područja
knjižničarstva te timski rad s kolegama i profesorima.
Također, u sklopu studija sam provela jedan semestar
na Sveučilištu Karl Franzens u Grazu. Ne trebam ni
govoriti da mi je to bilo najljepše razdoblje u životu!”
Dora Rubinić

