
Московский государственный техниче-
ский университет гражданской авиа-

ции (МГТУ ГА) е водещото висше учебно за-
ведение в Русия за подготовка на специали-
сти в авиационния отрасъл.

МГТУ ГА – един от най-големите научноиз-
следователски центрове в страната. В него 
се провеждат научни изследвания, развойна 

дейност и експериментални опити в областта на авиацион-
ния и други отрасли, които включват безопасност на полети, 
техническо обслужване и ремонт на авиационна техника, 
търговска експлоатация на въздушен транспорт, управление 
на въздушния транспорт. 

Учебните и научните лаборатории са снабдени с най-но-
ва и модерна апаратура, съвременни компютри, модели и 
действащи симулатори на самолети и авиационно оборудва-
не, тренажори, технически средства за обучение и контрол. 

Освен това университетът разполага със специално учеб-
но авиационно-техническо летище, което е оборудвано с 
всички основни видове самолети и хеликоптери на руското 
гражданско въздухоплаване.

В МГТУ ГА всяка година 
се обучават над 150 чуждес-
транни студенти от 35 държа-
ви от цял свят. Университетът 
активно се развива и в облас-
тта на международно сътруд-
ничество. Към момента са ус-

тановени много международни отношения с чуждестранни 
университети и водещи организации в областта на граждан-
ското въздухоплаване.

След като завършат своето образование в МГТУ ГА, студен-
тите могат да работят не само в системата на гражданската 
авиация и транспорт, но и в други индустрии. Те имат възмож-
ност да получат и следдипломна квалификация.

www.mstuca.ru

ОБщА иНфОрмАция
разположение: Москва, Русия
Година на основаване: 1971 г.
Брой факултети: 5
Брой студенти: 6 000 
Език на обучение: руски език
Такси за обучение: € 1 875 - 2 125 
на година
Допълнително се заплаща: ад-
министративна такса (при прие-
мане) - € 50, такса за виза - € 25 
на година, настаняване - € 700 на 
година, учебни материали – без-
платни, храна - € 350 на месец, 
здравна застраховка – за сметка 
на университета, транспорт – 
€ 25 на месец.
Обща месечна издръжка: 
около € 450

изисквания за владеене на език:
 Всички кандидати преминават 

изпит за владеене на руски език за 
допускане

НАпрАВлЕНия – БАКАлАВърСКА 
СТЕпЕН:
 Техническа експлоатация на 

летателни апарати и двигатели (4 
години и половина)
 Техническа експлоатация на 

авиационни електросистеми и 
навигационни системи (4 години и 
половина)
 Технология на транспортни 

процеси (4 години)
 Информатика и компютърни 

науки (4 години)
 Приложна математика (4 годи-

ни)
 Аеронавигация (4 години)
 Техносферна безопасност (4 

години)
 Мениджмънт (4 години)

НАпрАВлЕНия – мАГиСТърСКА 
СТЕпЕН:
 Техническа експлоатация на 

летателни апарати и двигатели (1 

 Чуждестранните граждани, 
които не владеят руски език, пре-
минават едногодишно обучение в 
Подготвителен факултет

Акредитация: Министерство об-
разования и науки РФ, Федеральная 
служба по надзору в сфере образо-
вания и науки.

Кандидатстване: 1. Паспорт, 2. 
Акт за раждане, 3. Диплома за за-
вършено средно образование, дава-
ща достъп до висше образование в 
страната на издаване (легализира-
на), 4. Медицинско свидетелство; 
удостоверение за липса на СПИН и 
хепатит С, 5. Оригинална офици-
ално заверена финансова гаранция 
за наличие на финансови средства 
за периода на обучение и престой в 
Русия, 6. 15 снимки с размер 3 х 4 
см (чернобели, матови).

година и половина)
 Техническа експлоатация на 

авиационни електросистеми и 
навигационни системи (1 година и 
половина)
 Технология на транспортни 

процеси (2 години)
 Информатика и компютърни 

науки (2 години)
 Приложна математика (2 години)
 Аеронавигация (2 години)
 Техносферна безопасност (2 

години)
 Мениджмънт (2 години)

иНжЕНЕр:
 Техническа експлоатация на 

транспортно радиооборудване (5 
години и половина)

СлЕДДиплОмА КВАлифиКАция 
(pOst graduate eduCatION):
 Управление на организацията (3 

години)

ПРОГРАМИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАлАвърсКА стеПеН € 1 875 – 2 125 на година

МАгистърсКА стеПеН € 2 125 на година

сПеЦиАлисти € 1 875 – 2 125 на година

ДОКтОрсКА стеПеН € 3 200 на година

РусияВисше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми
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