DI MANA?
Southern Federal University adalah pusat pendidikan dan riset/penelitian terbesar di wilayah selatan Rusia.
Universitas ini memiliki sejarah seratus tahun dan telah meluluskan banyak ilmuwan terkemuka.
Saat ini SFU menggabungkan tradisi universitas klasik dan kompleks infrastruktur yang inovatif dan modern, termasuk
penggabungan penelitian yang fundamental dan terapan. Universitas ini termasuk dalam jaringan pendidikan dan
riset/penelitian internasional, memiliki peralatan ilmiah yang khusus, serta mendidik para ahli dan peneliti yang sangat
berkualitas. SFedU dengan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berpendidikan dan terlatih menjadikannya
pantas diperhitungkan sebagai salah satu universitas terbaik di Rusia.
SFedU berinteraksi secara aktif dengan perusahaan-perusahaan teknologi tinggi. Inti sistem inovasi dari Distrik Federal
Selatan dibuat berbasis dari universitas ini.
• 87 Program Gelar Sarjana
• 133 Program Gelar Magister
• 26 Program Gelar Doktor

Hubungan Internasional
• 247 perjanjian kerja sama dengan organisasi mitra dari 59 negara
• 58 perjanjian pertukaran pelajar
• 28 Perjanjian Erasmus+
• 2773 artikel bersama dengan 1222 mitra internasional dalam jurnal rujukan
• sekitar 2545 mahasiswa internasional dari 76 negara
• 11 program gelar ganda

MENGAPA?
• Berbagai program pendidikan
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA): Matematika, Ilmu Komputer, Fisika, Kimia, Biologi, Ekologi,
Geologi, Geografi
Teknik: Teknologi Nano , Teknologi Informasi, Robotika, Teknik Radio
Kemanusiaan dan Ekonomi-Sosial: Hubungan Internasional, Sosiologi, Ilmu Politik, Filologi, Jurnalistik, Ekonomi,
Manajemen, Pariwisata, Hukum
Psikologi dan Pedagogi: Pendidikan Pedagogis, Psikologi
Arsitektur dan Seni: Arsitektur, Desain, Perencanaan Kota, Seni Lukis, Seni Pahat
Pelajari lebih lanjut tentang program-program pendidikan di
Russian website
English website
• Bagian pendidikan untuk mahasiswa luar negeri -pelatihan Bahasa Rusia dan persiapan mata

pelajaran yang bersifat akademis kepada warga negara asing untuk melanjutkan studi pada program tingkat
Sarjana, Magister, Doktor
• Infrastruktur modern untuk hidup, belajar, rekreasi, olahraga, dan kesinambungan bakat artistik
(asrama yang nyaman, perpustakaan elektronik, pusat teknis, inkubator bisnis, pusat kebugaran, kapal pesiar,
klub mahasiswa, inter kampus), peralatan terbaru dan peluang khusus bagi para peneliti muda Biaya
pendidikan terjangkau , sistem pembayaran yang fleksibel
Russian website
English website
• Magang di perusahaan besar Rusia dan internasional, berbagai peluang karir
• Pengenalan pendidikan luar negeri, ujian gratis
• Studi semester di luar negri (50 universitas mitra di Eropa dan Asia)
• Sistem Ijazah Eropa

BAGAIMANA?
Penerimaan mahasiswa baru secara online http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ABF/main/M

PERTANYAAN?
Silahkan hubungi Pusat Proyek dan Program Internasional untuk memperoleh informasi detail tentang penerimaan
mahasiswa baru : 105/42 Bolshaya Sadovaya st., Rostov-on-Don, www.sfedu.ru
E-mail: gor@sfedu.ru; kri@sfedu.ru
Telp.: +7 (863) 218-40-57

