Ako sa dostať na štúdium do Ruska?

Ruskej federácie každý rok vydeľuje finančné
prostriedky na štátne ŠTIPENDIÁ pre zahraničných
študentov,
chcúfederácie
študovať na
ruských
Vládaktorí
Ruskej
každý
rokvysokých
vydeľuje finančné prostriedky
školách.
Bezplatné
štúdium vybraného
odboru študentov, ktorí chcú
na štátne
ŠTIPENDIÁ
pre zahraničných
počas celej
dĺžky na
jeho
trvania vvysokých
prípade potreby
študovať
ruských
školách. Bezplatné štúdium
bezplatné
štúdium na
fakultepočas
jazykovej
vybraného
odboru
celejprípravy
dĺžky jeho trvania v prípade

potreby bezplatné štúdium na fakulte jazykovej prípravy.

Podrobné informácie o možnostiach štádia
a štipendiách nájdete na webových stránkach
Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave
www.rcvkba.sk
+421 2 52 62 59 81
a Slovenskej akademickej informačnej agentúry
www.saia.sk
+421 2 59 30 47 00

Vláda Slovenskej
republiky poskytuje
svojim občanom, ktorí
chcú študovať
v zahraničí
(vrátane Ruska) na
platenom štúdiu na
základe zmluvy,
štipendium na pokrytie
životných nákladov a
cestovné granty na
pokrytie cestovných
nákladov.
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Zájdite na portál https://еducation-in-russia.com/,
zaregistrujte sa a vyberte si študijný program (v sekcii Programy)
Vyplňte prihlášku vo Vašom účte na portáli
https://education-in-russia.com/

K prihláške priložte kópie potrebných dokumentov:
• Dôsledne vyplnený dotazník s fotografiou (fotografia je
nevyhnutná!)
• Cestovný pas (sken musí byť zreteľný a musí obsahovať všetky
detaily strany pasu s fotografiou)
• Dokument o vzdelaní (diplom) a jeho úradný preklad do ruštiny.
V prípade, že v čase vyplnenia žiadosti diplom ešte nemáte,
priložte potvrdenie o výsledku poslednej atestácie/skúšky
vydané organizáciou, v ktorej študujete a jeho úradný preklad
do ruštiny.
• Diplomy víťazov medzinárodných, národných, mestských súťaží
a olympiád, certifikáty potvrdzujúce znalosť ruského jazyka
a pod. (podľa Vášho uváženia)
• Potrebné zdravotné dokumenty
• Po vyplnení žiadosti a priložení všetkých kópií a potrebných
dokumentov nezabudnite kliknúť na „Odoslať žiadosť“
Zúčastnite sa konkurzného výberu (Na Vaše osobné
používateľské konto dostanete správu o mieste a čase jeho
konania)
Čakajte na informáciu na akú vysokú školu ste prijatí na štúdium,
stáž alebo Letnú školu (táto informácia Vám príde na Vaše
osobné používateľské konta)
Na Vaše používateľské konto dostanete pozývací list, na základe
ktorého Vám budú udelené víza Ministerstvom školstva Ruskej
federácie. Vydanie svojho pozvania si môžete overiť na stránke
russia-edu.ru. Vízum si vybavte v Ruskom vízovom centre
v Bratislave (www.slovakia-vhs.com) a príďte študovať do Ruska

V prípade akýchkoľvek otázok nám napíšte na e-mail slovakia@rs.gov.ru

