
Đại học Tổng hợp Quốc gia Ivanovo – một cơ hội tuyệt vời để học tập 

tại Liên bang Nga. 
Ivanovo là thành phố yên bình nằm ở khu vực trung tâm

nước Nga (cách Moskva 254 km về phía đông). Đây là một

trong những thành phố nằm trên Vành Đai Vàng – gồm các

thành phố “bảo tàng ngoài trời”, nơi lưu giữ hồi ức về những

sự kiện quan trọng và ý nghĩa nhất trong lịch sử nước Nga

cũng như bảo tồn các công trình kiến trúc độc đáo nhất từ

thế kỉ XII – XVIII, như pháo đài, tu viện và nhà thờ.

Đại học Tổng hợp Quốc gia Ivanovo có nhiều thành tựu trong lĩnh vực đào tạo 

các chuyên gia nước ngoài. Trường có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm 

(80% số lượng giảng viên là các giáo sư và tiến sĩ khoa học) và sở hữu cơ sở 

vật chất đầy đủ giúp nâng cao chất lượng học tập cho sinh viên: 
 Giáo dục: 9 tòa nhà phục vụ công việc giảng dạy, 3 kí 

túc xá tiện nghi, thư viện cũng như các phòng học khác 

nhau phục vụ sinh viên, trung tâm kĩ thuật mạng, phòng 

học đa phương tiện, phòng thí nghiệm, các loại bảo tàng 

khác nhau (sinh vật học, khảo cổ học, các nhà văn nổi 

tiếng trong khu vực, vườn thực vật, thảo cầm viên…).

 Đời sống sinh viên: trung

tâm thể thao, trại hè “hồ

Rubski” (gồm các hoạt động

thể thao và giải trí khác

nhau), bệnh xá, Hiệp hội

Sinh viên Quốc tế của Nga

tại Ivanovo, Hội Hữu nghị

Việt – Nga tại Ivanovo.

Đại học Ivanovo đã có

thời gian dài hợp tác

với Việt Nam trong lĩnh

vực đào tạo và giảng

dạy cho sinh viên

nước ngoài. Hoạt động

đào tạo của trường

được công nhận bởi

các cơ quan cấp cao

của Việt Nam

Hiệu trưởng trường ĐH Ivanovo – giáo sư Vladimir 

Egorov và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc 

tại Moskva, Nga – tháng 5/2016

Đoàn đại diện ĐH Ivanovo tại Bộ Giáo dục, Hà Nội, 

Việt Nam – tháng 4/2016

Sinh viên tốt nghiệp 

của chúng tôi từ Việt 

Nam có nhiều cơ hội 

việc làm trong lĩnh vực 

chuyên môn của mình 

và luôn giữ liên lạc với 

trường.
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E-mail: nadezhda_usoltseva@mail.ru, 
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Thời gian học tập trong một năm học - 10 tháng. Khóa học dự bị một năm cho sinh viên nước ngoài bao 

gồm tiếng Nga thực hành và các môn học phù hợp với chuyên ngành của sinh viên khi vào đại học: lịch 

sử nước Nga, văn học, xã hội học, toán học và các môn học khác.

Đại học Tổng hợp Quốc gia Ivanovo gồm 10 khoa, chuyên đào tạo các chuyên ngành khác nhau ở các 

bậc Đại học (4 năm), Thạc sĩ (2 năm), Tiến sĩ (3-4 năm).

Bậc Đại học

•Toán học

•Toánhọcvà Khoahọcmáytính

•Nềntảngthôngtinvà Côngnghệthôngtin

•Vật lí

•Côngnghệnanovà microsystem

•Hóa học

•Sinh học

•Kinhtế (“Tàichínhtíndụng”, “Kếtoánphântíchvà kiểmtoán”, 

“Kinhtếcácdoanhnghiệpvà tổchức”)

•Quản trị

•Tin học ứng dụng

•Công tác xã hội 

•Xã hội học

•Tâm lí học

•Quản lí nhân lực

•Tâm lí giáo dục

•Luật 

•Lịch sử

•Quan hệ quốc tế

•Ngữvăn(“NgônngữNgavà vănhọc”)

•Báo chí

•Quảngcáovà quanhệcôngchúng

•Ngữvănnướcngoài (“NgônngữAnhvà vănhọc”, “Ngônngữ Đứcvà 

vănhọc”)

•Huấn luyện thể thao Bậc Thạc sĩ

•Toán học 

•Toánhọcvà khoahọcmáytính

•Vậtlí vậtchấtngưngtụ

•Công nghệ giáo dục trong vật lí

•Hóa học thực nghiệm và lí thuyết

•Sinh học

•Ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh tế

•Kế toán phân tích và kiểm toán

•Kinh tế doanh nghiệp và thị trường công nghiệp

•Quản trị và quản trị chiến lược

•Tâm lí học xã hội

•Tâm lí học phát triển 

•Bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và pháp nhân trong các quan hệ dân sự

•Nhà nước xã hội: lí thuyết và các vấn đề liên quan tới thực tiễn pháp luật

•Nước Nga trong quan hệ quốc tế

•Các vấn đề chính trị - văn hóa - xã hội trong lịch sử.

•Ngữ văn Nga

•Ngữ văn nước ngoài

•Tiếng Nga và các vấn đề văn hóa trong thế giới hiện đại

Bậc Tiến sĩ

•Lô-gic toán, đại số và lý thuyết  số (4 năm)

•Hóahọchữucơ (4 năm)

•Vật lí hóa học (4 năm)

•Côngnghệvà thiếtbịtrong gia công cơ khí và vật lý kĩ thuật 

(3 năm)

•Tâmlýhọcxã hội (3 năm)

•Kinhtếvà quảnlý nềnkinhtếquốcdân(3 года)

•Lýthuyếtkinhtế (3 năm)

•Cơ cấu, thiết chế và các quá trình xã hội (3 năm)

•Lý thuyết và các phương pháp trong giáo dục – đào tạo (3 

năm)

•Văn học Nga (3 năm)

•NgônngữNga (3 năm)

•Ngôn ngữ Đức (3 năm)

•Vănhọcnướcngoài (3 năm)

•LịchsửNga (3 năm) 

•Lịch sử (3 năm) 

•Bảnthểhọcvà nhậnthứcluận (3 năm)
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