
TRƯỜNG NẰM Ở ĐÂU?    
Đại học Nam Liên bang (SFedU) là trung tâm nghiên cứu và giáo dục lớn nhất ở miền nam nước Nga. Trường đại học có lịch sử hàng trăm 

năm tuổi với các hoạt động của nhiều nhà khoa học xuất sắc gắn liền với tên tuổi của ngôi trường nổi tiếng này.  Ngày nay, trường SFedU kết 

hợp những đặc điểm truyền thống của trường đại học cổ điển và cơ sở hạ tầng đổi mới hiện đại, phát triển các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng.  

Trường đại học nằm trong mạng lưới nghiên cứu và giáo dục quốc tế, sở hữu thiết bị khoa học độc đáo và đào tạo các chuyên gia và nhà nghiên 

cứu có trình độ cao. Với tiềm năng giáo dục và khoa học của trường SFedU đã giúp nó trở thành một trong những trường đại học tốt nhất ở Nga.   

SFedU cũng chủ động liên kết với các công ty công nghệ cao. Trọng tâm hệ thống đổi mới của Quận Nam Liên bang được hình thành trên cơ sở 

của ngôi trường đại học này.   

• 87 Chương trình Cử nhân      

• 133 Chương trình Thạc sĩ   

• 26 Chương trình Tiến sĩ Quan hệ Quốc tế   

• 247 thỏa thuận hợp tác với các tổ chức đối tác từ 59 quốc gia   

• 58 thỏa thuận trao đổi sinh viên   

• 28 thỏa thuận Erasmus+   

• 2773 bài báo chung với 1222 đối tác quốc tế trong các tạp chí thẩm định quốc tế   

• khoảng 2545 sinh viên quốc tế đến từ 76 quốc gia   

• 11 chương trình bằng kép   

TẠI SAO NÊN CHỌN?     
• Trường có một loạt các chương trình đào tạo   

Lĩnh vực khoa học tự nhiên và toán học: Toán học, Khoa học máy tính, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Sinh thái học, Địa chất, Địa lý   

Lĩnh vực kỹ thuật: Công nghệ nano, Công nghệ thông tin, Robotics, Kỹ thuật vô tuyến   

Lĩnh vực kinh tế xã hội và nhân văn: Quan hệ quốc tế, Xã hội học, Khoa học chính trị, Triết học, Báo chí, Kinh tế, Quản lý, Du lịch, Luật   

Lĩnh vực tâm lý và sư phạm: Giáo dục sư phạm, Tâm lý học   

Lĩnh vực kiến trúc và nghệ thuật: Kiến trúc, Thiết kế, Quy hoạch đô thị, Vẽ tranh, Điêu khắc   

   

Tìm hiểu thêm về các chương trình đào tạo tại   

   

Russian website    

English website  

• Bộ phận đào tạo cho sinh viên nước ngoài - Đào tạo ngôn ngữ và học thuật tiếng Nga cho các công dân nước ngoài để học 

tiếp trong các chương trình Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ   

• Cơ sở hạ tầng hiện đại cho cuộc sống, học tập, giải trí, thể thao và tài năng nghệ thuật bền vững (ký túc xá thoải mái, thư 

viện điện tử, trung tâm kỹ thuật, vườn ươm doanh nghiệp, trung tâm thể dục, du thuyền, câu lạc bộ sinh viên, câu lạc bộ), thiết bị mới 

nhất và cơ hội duy nhất cho các nhà nghiên cứu trẻ   

   

Học phí đào tạo phải chăng, hệ thống thanh toán linh hoạt   

Russian website  

English website  

 

• Thực tập tại các công ty lớn của Nga và quốc tế, nhiều cơ hội nghề nghiệp   

• Công nhận giáo dục nước ngoài, kiểm tra miễn phí   

• Học kỳ giáo dục nước ngoài (50 trường đại học đối tác châu Âu và châu Á)    Phụ lục văn bằng châu  

Âu   

CÁCH ĐĂNG KÝ?    
Đăng ký các tài liệu xét tuyển trực tuyến   http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ABF/main/M      

   

CÂU HỎI?    
Vui lòng liên hệ với Trung tâm Dự án và Chương trình Quốc tế để nhận được thông tin xét tuyển chi tiết:   

105/42 Đường Bolshaya Sadovaya, Rostov-on-Don, www.sfedu.ru  E-mail: 

gor@sfedu.ru;  kri@sfedu.ru   

Điện thoại: +7 (863) 218-40-57    
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