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Галузь знань – 02 Культура і мистецтво
Термін навчання -3 роки 10 місяців на базі
повної загальної середньої освіти
Форма навчання: денна
Фінансування: бюджетне, контрактне.

www.idgu.edu.ua
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Термін навчання - 3 роки 10 місяців на базі повної
загальної середньої освіти
Кваліфікація – бакалавр з документознавства
та інформаційної діяльності
Конкурсні предмети:
1. Українська мова і література
2. Історія України
3. Математика або іноземна мова
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Органи державної влади та місцевого самоврядування;
інформаційні центри; бібліотеки; відділи/служби діловодства,
документаційного забезпечення управління, секретаріати,
канцелярії; управління справами; інформаційно-аналітичні
відділи (органів державного управління); відділи науковотехнічної інформації, патентні відділи підприємств,
організацій; інформаційні, рекламні фірми та агентства;
архівні установи; кадрові служби та інше.
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Випускники можуть працювати:
 документознавцем-аналітиком інформаційних служб,
центрів, фірм;
 інформаційним консультантом та аналітиком
інформаційних ресурсів;
 керівником/спеціалістом служби
документаційного забезпечення
управління (в державних установах,
системі судочинства та ін.);
 адміністратором бази даних;
 референтом/помічником
керівника, офіс-менеджером;
 менеджером з персоналу;
 архівістом тощо

Діапазон конкурсних балів
від 100 до 200
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
Приймальна комісія ІДГУ:
(04841) 97-607
0949989607
vstupidgu@gmail.ru
Адреса факультету: м. Ізмаїл, пр-т. Миру, 9
Тел.: (04841) 5-94-52
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