
Інавацыі ў лічбах

//  А дкрыццё спецыяльнас- 
/ \  ці звязана з сучаснымі 

і  Жтэндэнцыямі, у першую 
чаргу з развіццём лічбавай эка- 
номікі, — пацвярджае загадчык 
кафедры эканомікі і ўпраўлення 
факультэта эканомікі і права МДУ 
імя А.А.Куляшова Наталля Асіпен- 
ка. — Сёння ўкараняецца шмат 
розных працэсаў і тэхналогій, для 
якіх патрэбны кадры, што будуць 
валодаць навыкамі ўкаранення 
і выкарыстання інфармацыйных 
сістэм, праграмнага забеспячэн- 
ня. Паколькі ў кожнай арганіза- 
ц ь іі свая спецыфіка, то і задачы, 
што будуць стаяць перад спецыя- 
лістам, які займаецца інфарма-

|̂ Р Спецыяльнасць: "Кіраеанне інфармацыйнымі рэсурсамі". 
Кваліфікацыя: “менеджар-эканаміст інфармацыйных 
сістэм".
Тэрмін навучання: 4 гады.
Сертыфікаты ЦТ: беларуская (руская) мова, замежная 
мава, матэматыка.

цыйнымі тэхналогіямі, таксама 
будуць адрознівацца. Напрыклад, 
гэта вырашэнне пэўных марке- 
тынгавых задач, фінансавых пы- 
танняў, аўтаматызацыя працы,

а таксама дасягненне іншых мэт. 
Каб праграмнае забеспячэнне 
было эфектыўным і знайшло сваё 
прымяненне, яно павінна адпа- 
вядаць пэўным патрабаванням.

Яны, у сваю чаргу, фармулююц- 
ца зыходзячы з задач, якія трэ- 
ба вырашыць. Акрамя навыкаў 
праграмавання і распрацоўкі ін- 
фармацыйных сістэм, будучым 
спецыялістам неабходны веды ў 
галіне фінансаў, маркетынгу і г.д. 
Наша новая спецыяльнасць, якая 
называецца "Кіраванне інфар- 
мацыйнымі рэсурсамі", дапамо- 
жа авалодаць гэтымі кампетэн- 
цыямі".

Падчас навучання студэнты 
будуць вывучаць прадметы тэх-

ІІЛ Прафесійная дз°йнасць спецыяліста 
па кіраеанні інфармацыйнымі 
рэсурсамі знаходз'цца на скрыжаванні 
сучасных інфармацыйных тэхналогій, 
электроннага менеджменту, маркетынгу 
і лічбавай эканомікі.Магілёўскі дзяржаўны 

ўніверсітэт імя 
А.А.Куляш ова будзе 
набіраць абітурыентаў 
на новую спецыяльнасць 
“Кіраванне 
інфармацыйнымі 
рэсурсамі” .

нічнага профілю: праграмаван- 
не, распрацоўка і ўкараненне ін- 
фармацыйных сістэм, рэсурсаў і 
тэхналогій, іх эксплуатацыя. Безу- 
моўна, дысцыпліны, што звязаны 
з сістэмай кіравання, таксама бу
дуць у раскладзе.

Пасля заканчэння факультэта 
эканомікі і права па спецыяльна- 
сці "Кіраванне інфармацыйнымі 
рэсурсамі" выпускнікі змогуць 
працаваць бізнес-аналітыкамі, 
сістэмнымі і фінансавымі аналіты- 
камі, спецыялістамі ў інфарма-

цыйна-вылічальных цэнтрах ці ў 
аддзелах па інфармацыйных тэх- 
налогіях.

"Таксама яны змогуць знайсці 
сябе ў галіне маркетынгу, фінан- 
саў, страхавой работы. Працую- 
чы ў гэтых кірунках, яны змогуць 
займацца і кіраваннем інфарма- 
цыйнымі сістэмамі", — адзначае 
загадчык кафедры.

Аналізуючы функцыянал, які 
будуць выконваць выпускнікі но- 
вай спецыяльнасці, можна гава- 
рыць пра магчымыя месцы для 
працаўладкавання. Гэта прадпры- 
емствы і арганізацыі розных сфер 
і кірункаў, дзе ёсць адпаведныя 
падраздзяленні, якія займаюцца 
забеспячэннем інфармацыйнага 
ўзаемадзеяння, а таксама ІТ-кам- 
паніі.

"Безумоўна, падрыхтоўка 
такіх спецыялістаў — гэта наша 
асаблівасць, — сцвярджае Натал
ля Асіпенка. — Акрамя таго, пад
час навучання студэнты будуць 
мець магчымасць прымаць удзел 
у рабоце навукова-даследчага 
аб'яднання, дзе змогуць дадат- 
кова вывучыць аспекты вядзення 
ўласнага бізнесу І зразумець, як 
стаць самазанятымі. Новая спе
цыяльнасць, і гэта відавочна, бу
дзе прывабнай для- абітурыен- 
таў. У краіне не многа УВА, якія 
рыхтуюць такія кадры. Але ў тых 
універсітэтах, дзе вядзецца наву- 
чанне па аналагічным кірунку, ён 
быў у топе".
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