Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Русия

Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова

М

осковският държавен университет „М. В. Ломоносов”
(МГУ) е най-престижното и най-голямото висше учебно заведение в
Русия, който се приема за обект на културното наследство на
цялата държава.
Университетът има 39 факултета и предлага обучение по
128 направления и специалности, които обхващат всички съвременни академични програми на висшето образование.
Самото учебно заведение разполага с повече от 600 сгради
и съоръжения, сред които освен отделните факултети, съществуват 15 научно-изследователски институти, 4 музея, 6
филиала, около 300 катедри, научен парк, ботаническа градина, научна библиотека с фонд над 9 млн. тома, издателство,
културен център, интернет център и др. Общата квадратура

на целия университет надхвърля 1 милион квадратни метра,
а само централният кампус в Москва над 205.7 хектара. Показателен е фактът, че 11 от общо 18 руски нобелови лауреати
са възпитаници на Московския държавен университет.
От 1992 г. МГУ има статут на самоуправляващо се висше учебно заведение, което дава възможност на ръководството да работи за неговия просперитет. През последните години МГУ осъществява над 30 нови междудисциплинарни програми чрез откриването на факултети, катедри, лаборатории, центрове. В 26
подразделения се предлагат над 140 дистанционни образователни програми. Освен това МГУ се установява като най-големият иновационен център със създаването на научен парк, в който
научните постижения се превръщат в практически технологии.
Благодарение на тази дейност за последните 3 години са създадени около 70 малки фирми, предимно в областта на химията и
новите материали, биотехнологии, фармацевтичните продукти,
околната среда и управлението на природните ресурси,
производството на научно
оборудване. В иновационната дейност на МГУ участват
повече от 2 000 учени, които
работят успешно с водещите
организации в страната.
ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Бакалавърска степен (BSc/BA)

Около € 4 500 - 5 500 на година

Specialist with Diploma

Около € 4 500 - 5 500 на година

Магистърска степен (MSc/MA)

Около € 4 600 - 5 500 на година

Докторска степен (PhD)

Около € 5 000 - 5 400 на година
*Всеки факултет има различни такси за обучение

Официален представител Родина България, тел. 02/ 988 86 04
Обща информация
Разположение: град Москва,
Русия
Година на основаване: 1755 г.
Брой факултети: 39
Брой студенти: над 52 000
Език на обучение: руски език
Такси на обучение:
Около € 4 500 - 5 500 на година
Допълнително се заплаща: общежитие - $75 на месец, медицинско свидетелство (вкл. AIDS
test) - $75, здравна застраховка
- $200 за година, тест по руски
език - $40 – 50, превод на академични документи - $20, административна такса - $80.
Месечна издръжка:
около $500 – 700
84

Изисквания за владеене на език:
Сертификат за владеене на
руски език: ТРКИ-ТРЕЧ-TORFL
Акредитация: Ministry of
Education and Science, Russia
Кандидатстване:
формуляр по образец на университета, диплома за средно/
висше образование (преведена
на руски език и легализирана),
сертификат за владеене на руски
език, медицинско свидетелство
(вкл. AIDS test), копие на паспорта и миграционна карта, 6 снимки (размер 3 х 4 см). Срокът за
подаване на документите е 20
септември.

Факултети (имат всички степени):
Факултет по механика и математика
Изчислителна математика и
кибернетика
Факултет по физика
Факултет по химия
Факултет материалознание
Биологически факултет
Медицина
Почвознание
Биоинженеринг и биоинформатика
Физико-химичен факултет
Геология
География
История
Филологически факултет
Философски факултет

Икономически факултет
Юридически факултет
Институт на държави от
Азия и Африка
Чуждестранни езици
Психология
Социология
Държавно управление
Дирекция Магистърска степен
Изкуства
Световна политика
Глобални процеси
Държавна администрация
Иновационен бизнес
Телевизия и масмедии
Съвременни социални науки
Управление и иновации
Политология
Педагогика и др.

