
ГАЗЕТА    УРАЛЬСКОГО    ГОСУДАРСТВЕННОГО    ЭКОНОМИЧЕСКОГО    УНИВЕРСИТЕТАSỐ         ĐẶC         BIỆT         DÀNH         CHO         THÍ         SINH

Thí sinh và phụ huynh thân mến!

Tôi xin gửi lời chào mừng 
và mời các em đến học tại Đại 
học tổng hợp kinh tế quốc gia 
Ural.

Đại học tổng hợp kinh tế 
quốc gia Ural (USUE) là trường 
đại học công lập đa ngành 
đào tạo cơ bản tại vùng Ural, 
trong gần 50 năm hình thành 
và phát triển, trường đã giúp 
tạo ra tầng lớp trí thức trong 
nhiều lĩnh vực như kinh tế, 
quản trị, tài chính, thương mại 
và các ngành khác, đã có 120 
000 sinh viên tốt nghiệp trong 
những năm vừa qua.

Hiện nay trường đang đào 

tạo hơn 17000 sinh viên. Đội 
ngũ giảng viên chuyên ngành 
có hơn 550 giảng viên.

USUE là trường Đại học 
đầu tiên phục vụ trong đó 
giới thiệu một điểm-hệ thống 
đánh giá của tri thức đánh giá 
thông và chứng nhận của các 
chất lượng quản lý hệ thống. 
-Nghiên cứu khoa học làm 
việc của sinh viên, cử nhân 
đại học hữu là một phần của 
huấn luyện trong USUE và là 
một trong các mục tiêu chính 
của các trường Đại học. Trong 
USUE thành công hoạt động 
3 của Hội đồng luận án cũng 
xuất bản 4 tạp chí khoa học. 
Thành tựu lớn – 12 nghiên cứu 
dự án nhận được hỗ trợ tài 
chính lên tới hơn 4 triệu rúp. 
Chất giáo dục tiêu chuẩn được 
hỗ trợ bằng cách thực tế, được 
85% của sinh viên tốt nghiệp 
tìm làm việc trong lĩnh vực của 
họ ngay lập tức sau khi tốt 
nghiệp. Họ là những được trả 
lương cao nhất các chuyên gia 
trong các trường đại học của 
st petersburg. Xác nhận các 

cấp cao của dạy là cá nhân, 
tài trợ của camera Tổng thống 
TUYẾN của chính Phủ, thống 
Đốc của các quan chức liên xô 
khu vực và học tập Hội đồng 
của USUE mà có được 24 sinh 
viên. Tại trường Đại học đã 
được trang bị thiết bị hiện đại 
của các chuyên gia phân tích 
và phòng thí nghiệm phức tạp. 
Phương pháp độc đáo mang 
đến cho các người tiêu dùng 
trường cao cấp sản phẩm cho 
điều trị định hướng, cũng như 
em bé thực phẩm.

Đào tạo sinh viên nước 
ngoài là một trong những 
ưu thế của trường. Hiện nay 
công dân của 36 quốc gia 
trên thế giới đang theo học tại 
trường. Năm 2012, chi nhánh 
Hiệp hội sinh viên quốc tế tại 
Yekaterinburg được thành lập 
trong khuôn viên USUE.

Trường hợp tác với các 
trường đại học của Cộng hòa 
Séc, Việt nam, Trung Quốc, Ấn 
Độ, Ý, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Síp, 
Kazakhstan và các nước khác. 

Giáo dục đóng vai trò vô 

cùng quan trọng trong đào 
tạo nguồn nhân lực. Sinh viên 
USUE là những con người trẻ 
tuổi, tài năng, sôi nổi, sống có 
mục đích, lý tưởng, thể hiện 
mình trong nhiều tổ chức và 
hiệp hội sinh viên. Tại trường 
có Hội sinh viên - là một tổ 
chức do sinh viên tự quản lý. 
Để phát triển tiềm năng sáng 
tạo và tài năng thể thao, sinh 
viên có thể tham gia vào nhiều 
sân chơi khác nhau. Trường có 
một Nhà văn hoá và một khu 
liên hợp thể thao tăng cường 
sức khỏe hiện đại.

Học vấn nhận được từ Đại 
học tổng hợp kinh tế quốc gia 
Ural giúp sinh viên phát triển 
sự nghiệp chuyên môn rực rỡ, 
đóng góp thành tích cao trong 
các hoạt động khoa học và sản 
xuất.

Yakov Petrovich Silin, 
Hiệu trưởng USUE, 

TSKH kinh tế 

E C O N O M I S T

USUE - 50 năm
bộ phim



KHOA KINH TẾ DOANH NGHIỆP
Khoa đào tạo các chuyên gia kinh tế có khả năng giải quyết bằng kiến thức 
chuyên môn sâu những nhiệm vụ phát triển kinh doanh phức tạp, quản lý 
có hệ thống các quy trình nghiệp vụ kinh doanh của các tổ chức và doanh 
nghiệp hiện đại.
Trưởng khoa - Giáo sư, TSKH Kinh tế Valery Zhoresovich Dubrovsky, Giám 
đốc Học viện Kinh tế

KHOA QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ ĐÔ THỊ, KHU VỰC
Khoa là đơn vị chuyên đào tạo các chuyên gia cho các cơ quan nhà nước cấp 
khu vực và địa phương. Sinh viên tiếp thu kiến thức hàn lâm tại trường về 
kinh tế khu vực, đồng thời được học hỏi trực tiếp kinh nghiệm thực tế từ các 
chuyên gia trong lĩnh vực này.
Trưởng khoa - Giáo sư, TSKH Địa lý Evgeny Georgievich Animitsa

KHOA KINH TẾ DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Khoa cho ra lò các chuyên gia kinh tế - nhà quản lý định hướng đổi mới, sáng 
tạo, giải quyết các vấn đề thực tiễn cụ thể trong kinh doanh và xây dựng các 
chiến lược kinh doanh. 
Trưởng khoa - Giáo sư, TSKH Kinh tế Irina Nikolaevna Tkachenko

KHOA KINH TẾ THẾ GIỚI 
Khoa đào tạo các nhà kinh tế học - chuyên gia quan hệ quốc tế am hiểu ngôn 
ngữ kinh doanh quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp làm chuyên gia trong lĩnh vực 
ngoại thương, trong các phòng ban chuyên môn của công ty, cũng như làm 
tại các văn phòng đại diện của các công ty nước ngoài.
Trưởng khoa - Giáo sư, TSKH Kinh tế Andrei Aleksandrovich Maltsev

KHOA NGOẠI THƯƠNG
Khoa chuyên đào tạo theo định hướng thực tiễn và đào tạo các chuyên gia 
trong lĩnh vực quan hệ kinh tế quốc tế và quản lý các hoạt động kinh tế ngoại 
thương của các đơn vị kinh tế.
Trưởng khoa - Phó giáo sư, TS Kinh tế, Viktor Evgenyevich Kovalev

KHOA KINH TẾ XÃ HỘI
Khoa đào tạo chuyên gia cho các tổ chức giáo dục, tổ chức văn hoá, nghệ 
thuật, thể dục thể thao, khoa học, an ninh xã hội và chăm sóc sức khoẻ.
Trưởng khoa - Giáo sư, TSKH Sư phạm Lyudmila Petrovna Pachikova

KHOA KINH TẾ NHÀ Ở, CÁC DỊCH VỤ CÔNG ÍCH VÀ NĂNG LƯỢNG
Đào tạo nhân sự trong lĩnh vực kinh tế, quản lý nhà ở và cơ sở hạ tầng chung. 
Văn bằng hai. Sinh viên tốt nghiệp được trang bị kiến thức quản lý các quá 
trình phát triển kinh tế, xã hội của các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ 
công ích, nhà ở.
Trưởng khoa - Giáo sư, TSKH Kinh tế, TS kỹ thuật Galina Vladimirovna As-
tratova

KHOA LOGISTICS
Khoa chuyên đào tạo chuyên gia tổ chức các quy trình tối ưu hóa dòng chảy 
nguyên vật liệu, thông tin và tài chính, cũng như cung ứng hàng hóa và dịch 
vụ từ nhà cung cấp nguyên liệu tới người dùng cuối. 
Trưởng khoa - Giáo sư, TSKH Kinh tế Zinaida Borisovna Khmelnitskaya

KHOA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ ĐÔ THỊ
Chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp kiến thức để làm việc trong các cơ quan 
chính phủ và chính quyền địa phương, các cơ quan nhà nước và thành phố, 
các tổ chức thuộc khu vực công, các tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức tư vấn 
phân tích khác nhau có mối liên hệ với chính quyền.
Trưởng khoa - Dmitry Yuryevich Nozhenko, candidat của Khoa học kinh tế, 
đầu của chính quyền của Leninsky của Stuttgart

Học viện Kinh tế
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Học viện Quản lý và Công 
nghệ thông tin

KHOA KINH TẾ HỌC LAO ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ
Khoa đào tạo sinh viên tốt nghiệp theo chuyên ngành “Quản 
lý nhân sự”. Các chuyên ngành đào tạo: tổ chức và khích lệ 
nhân sự, các vấn đề xã hội và kinh tế liên quan đến nhân sự, 
các vấn đề về thị trường lao động, thiết lập hệ thống quản lý 
nhân sự hiệu quả, các vấn đề xã hội học và tâm lý người lao 
động.
Trưởng khoa - Phó giáo sư, TS kinh tế Ruslan Alekseevich 
Dolzhenko - bác sĩ của Khoa học kinh tế, giáo Sư

KHOA THỐNG KÊ, KINH TẾ LƯỢNG VÀ CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN
Được tiếp thu nền giáo dục cổ điển, có hệ thống tại khoa giúp 
sinh viên nhìn thấy mối tương quan giữa các quá trình sản 
xuất và các vấn đề kinh tế - xã hội, phản ánh chúng trong 
các hệ thống thông tin hiện có. Khoa ứng dụng các phương 
pháp tiếp cận theo dự án để học về công nghệ phần mềm (C 
#, Java và Python), về các công nghệ mạng và Internet, các 
phương pháp phân tích và mô hình hóa các quy trình cũng 
như hệ thống. Trong quá trình đào tạo có các chuyên gia đầu 
ngành trong lĩnh vực công nghệ thông tin tham gia giảng dạy.
Trưởng khoa - Giáo sư, TSKH Kinh tế Nadezhda Matveevna 
Surnina

KHOA QUẢN TRỊ
Sinh viên tốt nghiệp là lãnh đạo các đơn vị phòng ban, trưởng 
các dự án, cấp quản lý trong các tổ chức theo nhiều hình thức 
tổ chức pháp lý và hình thức sở hữu khác nhau, trong đó bao 
gồm là chủ sở hữu và là giám đốc các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ.
Sinh viên tốt nghiệp ngành “Quản trị thể thao” có kiến thức về 
quản lý nhà nước và đô thị trong mảng thể thao, quản lý các 
bộ môn thể thao chuyên nghiệp, marketing thể thao, market-
ing và quản lý trong ngành thể dục thẩm mỹ.
Trưởng khoa - Phó giáo sư, TS Kinh tế Aleksei Yuryevich Ry-
abtsev

KHOA MARKETING VÀ QUẢN TRỊ QUỐC TẾ
Khoa cho ra lò các cán bộ quản lý thông thạo ít nhất hai ngoại 
ngữ. Trong quá trình đào tạo sinh viên, khoa đặc biệt chú 
ý đến các kiến thức về nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh 
tranh và người tiêu dùng bằng công nghệ thông tin hiện đại, 
phát triển các kỹ năng bán hàng trong thị trường cạnh tranh, 
các kiến thức về xúc tiến thương mại hàng hoá và dịch vụ có 
hiệu quả.
Trưởng khoa - Giáo sư, TSKH Kinh tế Larisa Mikhailovna Ka-
pustina

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - THƯƠNG MẠI
Đội ngũ giảng viên của khoa thực hiện công tác giảng dạy, 
nghiên cứu khoa học và hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực 
phân tích kinh doanh, lập các mô hình toán học - kinh tế và 
các hệ thống phân tích - thông tin, bảo mật thông tin. Trong 
quá trình giảng dạy có các chuyên gia đầu ngành của các 
công ty CNTT hàng đầu của Yekaterinburg tham gia. Trưởng 
khoa - Phó giáo sư, 
TS Kinh tế Dmitry Mikhailovich Nazarov

Về các trường Đại học trong 
8 ngôn ngữ



Học viện Tài chính và pháp luật
KHOA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG
Đào tạo chuyên gia cho các hệ thống ngân hàng - tín dụng, các chuyên gia 
trong lĩnh vực đầu tư, chứng khoán, thị trường tiền tệ. Chuyên ngành mới 
- đào tạo chuyên gia tư vấn tài chính, chuyên gia phân tích - tư vấn đầu tư 
cá nhân. Khoa thiết lập quan hệ gần gũi với các tổ chức tín dụng - tài chính 
hàng đầu tại Ural và Liên bang Nga, với các hiệp hội tuyển dụng nhân sự và 
cơ quan chính phủ. 
Trưởng khoa - Giáo sư, TSKH Kinh tế Maksim Sergeevich Maramygin, giám 
đốc học viện Tài chính và pháp luật

KHOA KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN
Bảng cân đối kế toán là tài liệu thông tin không thể thiếu cho hoạt động của 
tất cả các phòng ban trong tổ chức. Khoa đào tạo các nhà quản lý và các 
chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, phân tích kinh tế ứng dụng và kiểm toán 
để có thể làm việc cho các công ty tư vấn, kiểm toán, ngân hàng, các công 
ty đầu tư và bảo hiểm. 
Trưởng khoa -  - Phó giáo sư, TSKH Kinh tế Necheukhina Nadezhda Se-
menovna

KHOA TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ ĐÔ THỊ
Tiểu bang và thành phố tài chính - nền Tảng của các hoạt động của nhà nước, 
đối tượng tình trạng và chính quyền địa phương. Huấn luyện của các chuyên 
gia tại mức độ của các diễn viên và ra quyết định trong các bộ liên Bang, dịch 
vụ và các cơ quan.
Trưởng khoa -  - Giáo sư, TSKH Kinh tế Evelina Vyacheslavovna Peshina

KHOA QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
Các bộ Phận xe lửa chuyên gia theo hoạt động: quản lý tài chính, phát triển 
và thực hiện tài chính sách của các tổ chức kinh tế, thực tế của làm tài chính 
quyết định chiến lược đầu tư tài chính hoạt động có kế hoạch. Các huấn luyện 
của các nhà kinh tế có khả năng giải quyết chuyên nghiệp nhiệm vụ ở mức 
độ biểu diễn và các nhà lãnh đạo trong tổ chức quản lý giải quyết, và kinh tế, 
phân tích, khoa học, và nghiên cứu của lĩnh vực hoạt động được thực hiện bởi 
các doanh nghiệp bất cứ tổ chức pháp lý các hình thức.
Trưởng khoa -  - TS kinh tế, Elina Rafikovna Zakirova , cố vấn nhà nước LB 
Nga cấp độ III

KHOA LUẬT DÂN SỰ
Luật dân sự là lĩnh vực chính trong hệ thống pháp luật của Liên bang Nga. 
Kiến thức nền tảng về luật dân sự và các mảng luật tư nhân khác là điều 
kiện không thể thiếu đối với các luật sư chuyên nghiệp.  Sinh viên tốt nghiệp 
được nhận vào làm trong các phòng ban của Bộ Nội vụ về Phòng chống tội 
phạm kinh tế, Thanh tra liên bang về lao động, các phòng ban thuộc Tòa án 
hòa giải.
Trưởng khoa -  - Phó giáo sư, TSKH luật Gafur Zakirovich Mansurov

KHOA LUẬT CÔNG
Đào tạo luật sư làm việc trong các bộ phận khác nhau của các cơ quan công 
quyền và tổ chức công để đảm bảo hoạt động của các đảng phái chính trị và 
các tổ chức công nhằm bảo vệ quyền con người trong lĩnh vực này. 
Trưởng khoa -  - Phó giáo sư, TS luật Aleksei Nikolaevich Romanov

KHOA LUẬT DOANH NGHIỆP
Khu vực hoạt động của nghiệp của các bộ Phận: công ty luật sư giải quyết 
tranh chấp thương mại, luật sư quốc tế doanh nghiệp và thương mại luật sư 
chuyên về luật pháp hỗ trợ, Ủy viên quản trị trong phá sản, thẩm phán của 
tòa án trọng tài.
Trưởng khoa -  - Phó giáo sư, TS luật Oksana Sergeevna Trotsenko

KHOA LUẬT CẠNH TRANH VÀ CHỐNG ĐỘC QUYỀN
Đào tạo các chuyên gia có khả năng giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn 
trong lĩnh vực kinh tế ở cấp độ người thực hiện cũng như người quản lý trong 
các lĩnh vực hoạt động như: quản lý hoạt động, phân tích, nghiên cứu khoa 
học, giảng dạy cho các doanh nghiệp dưới bất kỳ hình thức tổ chức pháp lý 
nào (thương mại, phi lợi nhuận, cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương).
Quyền trưởng khoa - Phó giáo sư, TS kinh tế Aleksandr Vasilyevich Kurdyu-
mov
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Học viện Thương mại, 
công nghệ thực phẩm và dịch vụ

KHOA THƯƠNG MẠI, LOGISTICS VÀ KINH TẾ THƯƠNG MẠI
Khoa đào tạo các chuyên gia cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán 
buôn và bán lẻ, công nghiệp sản xuất thực phẩm, dịch vụ ăn uống, lĩnh 
vực dịch vụ, các công ty logistics, các phòng ban thương mại trong các 
công ty sản xuất ở quy mô công nghiệp. Khoa có truyền thống lâu đời, có 
uy tín trong lĩnh vực đào tạo các chuyên gia trình độ cao, đưa công nghệ 
tổ chức vào quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động 
ngoại khóa của sinh viên. 
Trưởng khoa - Phó giáo sư, TSKH kỹ thuật Valery Ivanovich Sharyn

KHOA KỸ SƯ THỰC PHẨM
Sinh viên tốt nghiệp thành thục các phương pháp phân tích thành phần, 
tính chất, đặc tính của nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm, có khả năng 
phát triển các sản phẩm thực phẩm mới, các chế phẩm enzyme, thực 
phẩm và các phụ gia có hoạt tính sinh học. Các kỹ sư cơ khí có kiến thức 
về thiết kế, vận hành và bảo trì máy móc, thiết bị trong ngành công nghiệp 
sản xuất thực phẩm, thương mại, dịch vụ ăn uống và lĩnh vực dịch vụ. 
Trưởng khoa - Phó giáo sư, TSKH kỹ thuật Sergey Leonidovich Tikhonov

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Sinh viên tốt nghiệp có thể phát triển các loại sản phẩm mới, đưa ra quy 
trình công nghệ và phương án sản xuất chúng, thực hiện các biện pháp 
kiểm tra kỹ thuật và thử nghiệm sản phẩm, tham gia vào các dự án nghiên 
cứu và các chương trình dinh dưỡng. Chuyên ngành này cho phép sinh 
viên tìm việc trong các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực kinh doanh nhà hàng 
với tư cách là giám đốc, chuyên gia kỹ thuật hoặc nhà quản lý, trong các 
dự án và tổ chức nghiên cứu khoa học, am hiểu các công nghệ tiên tiến.
Trưởng khoa - Giáo sư, TSKH kỹ thuật Olga Viktorovna Chugunova

KHOA THƯƠNG PHẨM HỌC VÀ KIỂM ĐỊNH
Khoa là đơn vị cơ bản cung cấp lực lượng cho Sở hải quan Ural và đào tạo 
các chuyên gia cho các cơ quan hải quan của các tổ chức chính phủ và do-
anh nghiệp thương mại trong lĩnh vực chất lượng, an toàn, xác nhận, kiểm 
định thực phẩm và phi thực phẩm trên lãnh thổ Liên minh kinh tế Á-Âu và 
Tổ chức Thương mại Thế giới 
Trưởng khoa -  - Phó giáo sư, TSKH Kinh tế Olga Nikolaevna Zueva

KHOA KINH DOANH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN
Khoa đào tạo các chuyên gia cho ngành công nghiệp phát triển nhanh 
nhất thế giới: du lịch, kinh doanh khách sạn và dịch vụ quốc tế. Đây là 
một ngành công nghiệp mang lại nhiều cơ hội nghề nghiệp, có triển vọng 
tăng trưởng, là lĩnh vực đòi hỏi rất khắt khe theo các tiêu chuẩn chất lượng 
thế giới. Kinh doanh du lịch và khách sạn luôn cần những chuyên gia mới.
Trưởng khoa -  - Phó giáo sư, TS Kinh tế Elena Vladimirovna Kurilova

KHOA QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Quản lý chất lượng là một mô hình quản lý doanh nghiệp mới dựa trên chất 
lượng nhằm đạt hiệu quả và thành công lâu dài. Đây là một ngành xuyên 
suốt cho chương trình đào tạo cử nhân, bởi vì quản lý chất lượng được sử 
dụng ở khắp nơi, trong cả lĩnh vực sản xuất sản phẩm cũng như cung cấp 
các dịch vụ. Khoa áp dụng các biện pháp quản lý - kỹ thuật tổ hợp để đào 
tạo nhân sự, thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản 
lý chất lượng.
Trưởng khoa - Giáo sư, TSKH kỹ thuật Lyudmila Gennadyevna Protasova

Về các trường Đại học trong 
8 ngôn ngữ



HIỆP HỘI SINH VIÊN 
QUỐC TẾ TÍCH CỰC 

THAM GIA CÁC HOẠT 
ĐỘNG CỦA TRƯỜNG 

CŨNG NHƯ BÊN NGOÀI

NHÀ VĂN HÓA USUE 
HÀNG NĂM CÓ TỔ CHỨC 

FESTIVAL TRUYỀN 
THỐNG MANG TÊN  
#93ДЕНЬЛЕТА (“93 
NGÀY MÙA HÈ”) CHO 

SINH VIÊN NĂM NHẤT. 
VÀO NĂM NAY, SỰ KIỆN 
NÀY ĐƯỢC MỞ MÀN BỞI 
HIỆU TRƯỞNG YAKOV 

PETROVICH SILIN. ĐỘI 
NGŨ NHIỆT HUYẾT 
VÀ SÁNG TẠO CỦA 

TRƯỜNG VÀ THÀNH PHỐ 
ĐÃ CÙNG NHAU LÊN 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 

CHƯƠNG TRÌNH

TẠI PHÒNG DỊCH SONG 
SONG (DỊCH CABIN) 
THƯỜNG DIỄN RA 

CÁC CUỘC HỌP QUAN 
TRỌNG. VÍ DỤ: CUỘC 
GẶP MẶT SINH VIÊN 

TRƯỜNG USUE VỚI CÁC 
ANH HÙNG LIÊN BANG 

NGA

TRƯỜNG ĐẦU TƯ 
VÀ CHUẨN BỊ KINH 

NGHIỆM NGHIÊN CỨU 
KHOA HỌC THỰC TIỄN 
CHO SINH VIÊN, CÁC 

TIẾT HỌC DIỄN RA TẠI 
TRUNG TÂM KHOA HỌC 
SÁNG TẠO CÔNG NGHỆ 
SENSORS VÀ TẠI CÁC 
PHÒNG THÍ NGHIỆM 

HIỆN ĐẠI.
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ĐỂ CHUẨN BỊ CHO 
CÁC LẦN TRÌNH DIỄN 
LỚN CỦA HIỆP HỘI VÀ 
TỔ CHỨC SINH VIÊN, 
TRƯỜNG CHO MỞ HỘI 

TRƯỜNG DIỄN TẬP LỚN

SỰ KIỆN LỚN NHẤT CỦA 
TRƯỜNG LÀ DIỄN ĐÀN 
KINH TẾ Á ÂU DÀNH 
CHO THANH NIÊN. 

HÀNG NĂM DIỄN ĐÀN 
NÀY THU HÚT NHỮNG 
BẠN TRẺ TÀI NĂNG TỪ 
KHẮP CÁC NƯỚC VÀ 

CÁC NHÀ DIỄN THUYẾT 
NỔI TIẾNG THẾ GIỚI 

ĐẾN THAM DỰ

THỂ THAO -
LÀ MỘT PHẦN KHÔNG 

THỂ THIẾU TRONG ĐỜI 
SỐNG CỦA TRƯỜNG, 
TẠI KÝ TÚC XÁ CÓ 

PHÒNG TẬP THỂ DỤC 
RIÊNG.

BỨC TƯỜNG LEO NÚI 
LỚN NHẤT VÀ HIỆN ĐẠI 
NHẤT YEKATERINBURG  

NằM TẠI KHU PHỨC 
HỢP THỂ THAO - CHĂM 

SÓC SỨC KHỎE CỦA 
USUE. TẠI ĐÂY THƯỜNG 

XUYÊN DIỄN RA CÁC 
CUỘC  TRANH TÀI CẤP 
THÀNH PHỐ VÀ TOÀN 

LIÊN BANG NGA



DMITRY ANDREE-
VICH KARKH - 
TRƯỞNG KHOA TẠI 
CHỨC

VALENTINA 
EGOROVNA 
KUCHINSKAYA - 
GIÁM ĐỐC TRUNG 
TÂM ĐÀO TẠO TỪ 
XA

TATYANA 
VIKTOROVNA 
MALTSEVA - 
GIÁM ĐốC TRƯờNG 
CAO ĐẳNG

EKATERINA 
NIKOLAEVNA 
YALUNINA - 
GIÁM ĐỐC VIỆN 
ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

HÌNH THỨC HỌC TẠI CHỨC CỔ ĐIỂN
Đào tạo chuyên gia theo hình thức học cổ điển truyền thống: hai học kỳ mỗi 
năm, có đến tham gia học các tiết lý thuyết và thực hành (học trong lớp). 
Làm bài tập ở nhà trong thời gian rảnh kèm sử dụng các công nghệ tương 

tác sáng tạo - cổng thông tin giáo dục.
Hình thức đào tạo này có giao tiếp “trực tiếp” với giáo viên. Thu nhận kiến 
thức chuyên môn sau 4,5 năm học, chất lượng đào tạo cao. Kết hợp các kỹ 
năng thực tiễn của người học với kiến thức lý thuyết thu nhận được trong 
quá trình đào tạo giúp mở ra cơ hội phát triển sự nghiệp nhanh chóng. 

Tuyển sinh theo số lượng chỗ ngân sách quy định.
Điện thoại: 8 (343) 221-27-27

Đây là đơn vị thuộc trường USUE, chuyên đào tạo sinh viên trình độ cao 
đẳng.

Các chuyên ngành đào tạo:• Ngân hàng• Dịch vụ khách sạn• Quan hệ đất đai và bất động sản• Thương mại• Du lịch• Kinh tế và Kế toán

                                        Điện thoại: 8 (343) 210-35-47

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CẤP TỐC
Đào tạo các chuyên gia trình độ đại học trên cơ sở bậc giáo dục trung học 

chuyên nghiệp (trường kỹ thuật, cao đẳng).
Trong quá trình đào tạo có tính điểm các môn học và kiến thức sinh viên đã 
thu nhận được trong quá trình học tại các cơ sở giáo dục trung học chuyên 
nghiệp. Chương trình đào tạo và kế hoạch học tập do khoa phát triển giúp 

cung cấp đầy đủ kiến thức chuyên môn sâu theo chuyên ngành đã định, phù 
hợp với khuôn khổ đào tạo theo chuyên ngành.

Được phát triển bởi các cơ quan của chương trình giáo dục và chương trình 
hàm ý cho chuyên ngành kỹ năng trong lĩnh vực của học. Giáo dục toàn thời 
gian mà không mất chất. Đưa vào tài khoản các đối tượng nghiên cứu của 

sinh viên trong chuyên nghiệp trước đây giáo dục.
Điện thoại: 8 (343) 221-26-41

ĐÀO TẠO TỪ XA
Đào tạo theo khung chương trình đầy đủ có kèm ứng dụng công nghệ giáo 
dục từ xa. Để có bằng đại học theo hình thức đào tạo từ xa, trường đã mở 
các trung tâm hỗ trợ kỹ thuật từ xa để giúp sinh viên và giáo viên trao đổi 
với nhau. Hiện nay các trung tâm như vậy được tổ chức tại các thành phố 

thuộc tỉnh Sverdlovsk, Tyumen, Kurgan, Chelyabinsk, Omsk, Khu vực Perm, 
Cộng hòa Udmurt, Cộng hòa Tuva.

Hình thức đào tạo này cho phép sinh viên giảm thiểu chi phí tài chính cho 
việc học, quá trình học diễn ra song song cùng lúc với công việc hiện tại của 
sinh viên, giúp sinh viên học mà không cần xin nghỉ phép. Sinh viên được 
truy cập từ xa vào cổng giáo dục, tại đây có tất cả các thông tin cần thiết 

để tham gia học tập (chương trình giảng dạy, phương pháp hỗ trợ cho từng 
môn học). Thông qua cổng thông tin giáo dục, sinh viên có thể liên lạc liên 
tục với người phụ trách bộ môn, những người giám sát quá trình học của 

sinh viên.
Điện thoại: 8 (343) 221-26-23

Cao đẳng

Chương trình tại chức 
cho sinh viên tốt nghiệp các trường phổ thông, 

kỹ thuật, cao đẳng và đại học
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Chương trình thạc sĩ

Hình thức và thời gian đào tạo:
Chính quy - 2 năm 
Bán chính quy - 2,4 năm 
Tại chức - 2,5 năm 
Kiểm tra đầu vào dạng thi viết.

KINH TẾ

•Hoạt động kinh tế ngoại thương 
doanh nghiệp

•Thăm dò đối thủ cạnh tranh trong 
kinh doanh quốc tế

•Kinh tế doanh nghiệp và quản trị 
kinh doanh

•Quan hệ kinh tế quốc tế

•Logistics khu vực trong quản lý 
chuỗi cung ứng

•Quản lý bất động sản làm nhà ở

•Quản trị tài chính và ngân hàng

•Kế toán, phân tích và kiểm toán 
thuế, quản trị và tài chính 

•Kinh tế trong lĩnh vực chăm sóc 
sức khỏe

•Kinh tế và tổ chức hoạt động do-
anh nghiệp

•Kinh tế và luật hoạt động của các 

MARINA 
VALERYEVNA 
RUSAKOVA – 
TRƯỞNG PHÒNG 
THẠC SĨ

tổ chức thương mại và phi thương mại

•Kinh tế các tổ chức giáo dục

•Kinh tế công ty 

•An ninh kinh tế và pháp lý

TÀI CHÍNH VÀ TÍN DỤNG

•Thuế và tài chính nhà nước, đô thị

•Thị trường tài chính: người tham 
gia, công nghệ và công cụ

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

•Quản lý và kinh tế nhân sự
QUẢN LÝ

•Marketing và xây dựng thương hiệu

•Quản trị trong lĩnh vực kinh doanh 
du lịch và khách sạn

•Quản trị chiến lược

•Quản trị dự án và chương trình 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ ĐÔ THỊ

•Quản lý nhà nước và chính quyền 
địa phương

•Lập kế hoạch chiến lược trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước

•Công nghệ quản lý nhà nước
THƯƠNG MẠI

•Tư vấn và kiểm định hàng hóa 
trong lĩnh vực ngoại thương và kinh 
doanh trong nước

•Quản lý trong các hệ thống logistics
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ TỔ CHỨC 

PHỤC VỤ ĂN UỐNG

•Tổ chức sản xuất và cung cấp dịch 

vụ tại các doanh nghiệp kinh doanh ăn 
uống

TIN HỌC ỨNG DỤNG

•Hệ thống thông tin doanh nghiệp
Các thí sinh được tính thêm điểm 

cộng (không quá 10 điểm) cho các thành 
tích cá nhân sau:

•Đoạt giải Olympic Sinh viên Toàn 
Nga được tổ chức theo quy định của Bộ 
Giáo dục và Khoa học Nga - 10 điểm;

•Đoạt giải (giải nhất) trong các cuộc 
thi Olympic dành cho sinh viên quốc tế 
và các cuộc thi khoa học, đoạt giải trong 
diễn đàn Kinh tế Á Âu dành cho thanh 
niên (trong vòng 02 năm trở lại đây) - 4 
điểm;

•Sinh viên tốt nghiệp các trường đại 
học được nhận học bổng của Tổng thống 
và/ hoặc Chính phủ Liên bang Nga và 
được nhận học bổng Thống đốc các bang 
tại Liên bang Nga - 10 điểm;

•Sinh viên tốt nghiệp đại học loại 
xuất sắc - 5 điểm.

Điện thoại: 8 (343) 221-26-08

Chương trình tiến sĩ
OLGA 
VLADIMIROVNA 
FEOFILAKTOVA - 
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN 
LÝ NGHIÊN CỨU SINH, 
NGHIÊN CỨU SINH 
SAU TIẾN SĨ VÀ NÂNG 
CAO TRÌNH ĐỘ CHO 
ĐỘI NGŨ KHOA HỌC

Đào tạo nghiên cứu sinh theo các 
chuyên ngành sau:

KHOA HỌC HÓA HỌC

•Hóa học phân tích
SINH THÁI CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG 

NGHỆ SINH HỌC

•Máy móc và thiết bị công nghiệp 
sản xuất thực phẩm

•Công nghệ và hàng hóa thực phẩm, 
thực phẩm chức năng, thực phẩm đặc 
biệt và dịch vụ ăn uống

KINH TẾ

•Kế toán, thống kê

•Các phương tiện và phương pháp 

toán học dùng trong kinh tế

•Kinh tế thế giới

•Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín 
dụng Kinh tế và quản lý nền kinh tế quốc 
dân (theo ngành và lĩnh vực hoạt động)

•Lý thuyết kinh tế

KHOA HỌC XÃ HỘI 

•Cấu trúc xã hội, các thể chế và quy 
trình xã hội

•Xã hội học và nhân khẩu học kinh tế

USUE cung cấp đính cho việc chuẩn 
bị của luận án trên thi của một độ khoa 
học của các ứng cử viên của Khoa học mà 
không làm chủ chương trình, một đính 
cho kỳ thi đại học.

•Công nghệ và hàng hóa thực phẩm, 
thực phẩm chức năng, thực phẩm đặc biệt 
và phục vụ ăn uống (khoa học kỹ thuật)

•Kinh tế và quản lý nền kinh tế quốc 
dân (logistics) (khoa học kinh tế)

•Kinh tế và quản lý nền kinh tế quốc 
dân (kinh tế khu vực) (khoa học kinh tế)

•Kinh tế và quản lý nền kinh tế quốc 
dân (kinh tế, tổ chức và quản lý doanh 
nghiệp, theo ngành, theo cụm công 
nghiệp) (khoa học kinh tế)

Tại trường có các hội đồng bảo vệ 
luận văn sau:

Kinh tế và quản lý nền kinh tế quốc 
dân

•Kinh tế, tổ chức và quản lý doanh 
nghiệp, theo ngành, theo cụm công 
nghiệp

•Kinh tế khu vực

•Logistics
Công nghệ và hàng hóa thực phẩm, 

thực phẩm chức năng, thực phẩm đặc 
biệt và dịch vụ ăn uống.

Điện thoại: 8 (343) 221-27-03 



8 (343) 221-17-52

KHOA DỰ BỊ ĐẠI HỌC
DÀNH CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ

•CHUẨN BỊ CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ NHẬP HỌC VÀO ĐẠI HỌC NGA
(Học tiếng Nga, văn hóa Nga căn bản)
•CÁC MÔN HỌC BỔ SUNG:
- MÔN CƠ BẢN KHỐI KINH TẾ 
(toán, môn nghiên cứu xã hội, lịch sử)
- MÔN CƠ BẢN KHỐI Y SINH 
(toán, công nghệ thông tin, vật lý, hóa học, sinh học)
•LÀM QUEN VỚI PHONG TỤC TẬP QUÁN VÀ CON NGƯỜI NGA

Thời gian đào tạo - 10 tháng
Học phí (đóng theo đợt) - 125 000 rúp
Điều kiện tuyển sinh - www.usue.ru

Tp. Yekaterinburg, đường 8 Marta, số 62
Metro “Geologicheskaya”

(343) 221-17-90
soboleva_aa@usue.ru



Các chương trình dành cho thí sinh 
Phòng tuyển sinh và dự bị đại học tạo điều kiện cho các 
thí sinh và phụ huynh xác định chuyên ngành đào tạo, 
hình thức học cũng như được làm quen với các giảng 
viên - giáo sư đang làm việc tại các khoa, viện. 

IRINA 
EVGENYEVNA 
MARTYANOVA -
TRƯỞNG PHÒNG 
TUYỂN SINH VÀ DỰ 
BỊ ĐẠI HỌC 

Việc phối hợp với các đơn vị, phòng 
ban, trường của thành phố Yekaterinburg, 
tỉnh Sverdlovsk, Kurgan, Chelyabinsk, 
khu vực Perm, Khu tự trị Khanty-Mansi, 
khu tự trị Yamalo-Nenets, Kazakhstan, 
Uzbekistan và Kyrgyzstan giúp đảm bảo 
tính liên thông giữa giáo dục trung học cơ 
sở, trung học phổ thông và đại học.

Phòng cung cấp nhiều hình thức hoạt 
động nghiên cứu khoa học, đào tạo cũng 
như hướng nghiệp:

CÁC NGÀY MỞ CỬA TRƯỜNG HỌC 
THEO CHỦ ĐỀ:

•“Khám phá thế giới USUE!”

•“Một giờ hỏi và trả lời” trực tuyến

•“USUE - lãnh thổ thành công!”

•“Bước chân vào nghề: quy mô-
thành phố”

•“Ngày đại học trong trường phổ 
thông”

•“Nghề nghiệp tương lai của tôi” - 
những chuyến tham quan trường kết hợp 
nghe thuyết trình về các chuyên ngành 
đào tạo

TRUNG TÂM KỸ THUẬT USUE*

•“Kỹ thuật Thực phẩm”

•“Công nghệ chế biến thực phẩm”

•“Công nghệ thông tin” Các lớp 
học định hướng thực tiễn, làm quen với 
chuyên ngành: Kỹ sư thực phẩm, Kỹ sư 
công nghệ sinh học, chuyên gia CNTT, 
Chuyên gia thiết kế CAD, Kỹ sư sản xuất

*Tham gia vào các chương trình này 

cũng được tính là thành tích cá nhân

TRUNG TÂM THÔNG TIN VỀ NĂNG 
LƯỢNG NGUYÊN TỬ (ITSAE)

Nền tảng truyền thông độc đáo dành 
cho học sinh, phụ huynh, sinh viên và 
giáo viên các trường do “ROSATOM” xây 
dựng.

•Rạp chiếu phim đa phương tiện hiện 
đại: các chương trình tương tác 

Theo định dạng các dự án 3D toàn 
cảnh.

•Đối với lứa tuổi mẫu giáo và trẻ học 
tiểu học có dự án “FIX trải nghiệm”. Gia 
đình có thể đến vào ngày khám phá thiên 
văn học và ngày thế giới vi mô.

CÁC KHÓA LUYỆN THI EGE VÀ GIA:

•Các bài giảng riêng cho từng em 
theo chủ đề

•Các nhóm dạy kèm

•Học kỳ tư vấn và học tập “Học cùng 
USUE”

•Các khóa học dự bị hè cho chương 
trình cử nhân và thạc sỹ.

HỘI NGHỊ HỌC SINH TRONG 
KHUÔN KHỔ DIỄN ĐÀN KINH TẾ Á ÂU 
DÀNH CHO THANH NIÊN

•Cuộc thi quốc tế cho các công trình 
nghiên cứu và dự án của học sinh “Bước 
chân vào khoa học”

•Trò chơi quốc tế “Intellekt Evrazii”

•Các sự kiện cho học sinh từ lớp 
1-11, sinh viên các trường cao đẳng.

Các nước thành viên:Nga, Cộng hòa 
Séc, Hy Lạp, Bungari, Thổ Nhĩ Kỳ, Ka-
zakhstan, Belarus, Kyrgyzstan, Tajiki-
stan.

HỘI NHẬP Á ÂU CHO HỌC SINH 
CUỐI CẤP

Tổ chức thanh niên dành cho học sinh 

được sáng lập và hoạt động tại USUE. 
Tạo cơ hội cho học sinh trong thành phố 
tự hoàn thiện, có thêm kinh nghiệm sáng 
tạo, làm việc chuyên nghiệp, được làm 
tình nguyện viên, người hướng dẫn và 
làm quen với cuộc sống sinh viên.

CÁC BÀI GIẢNG VIDEO TRỰC 
TUYẾN (WEBINARS)

•Các chủ đề giáo dục chung

•Chuẩn bị thi olympiads

•Cách tổ chức và trình bày một dự án 
nghiên cứu khoa học. 



usue.ru
Azerbaijan, Armenia, Afghanistan Tại Macau, Việt nam, 

Guinea, Zimbabwe, Georgia, các mẫu cộng Hòa, 
Ai cập, Iraq, Kazakhstan, Cameroon, Kyrgyzstan, 

Trung quốc, công Gô, Mauritius, bờ biển ngà A, 
Libya Lithuania, Moldova Mông cổ, ba Lan Li Nigeria, 

Peru, Senegal, Uzbekistan, Kazakhstan, 
Uzbekistan, Sri Lanka 


