Állami ösztöndíjas képzések Oroszországban
Az Oroszországi Föderáció ösztöndíjas képzéseket hirdet a 2018/2019-es
tanévre magyar állampolgárok és a Magyarországon élő orosz honfitársak részére.
Az oroszországi képzésen résztvevők állami ösztöndíjat kapnak (a képzés
teljes idejére, tanulmányi eredményeiktől függetlenül), továbbá kollégiumi szállás
illeti meg őket ugyanolyan feltételek mellett, mint az Oroszországi Föderáció azon
állampolgárait, akik ingyenes képzésen vesznek részt.
Azok a külföldi hallgatók, akik nem rendelkeznek megfelelő szintű orosz
nyelvtudással, állami finanszírozású nyelvi előkészítő képzésen vehetnek részt,
melynek időtartama egy tanév, és amely nem része a szakirányú képzés
időtartamának. A nyelvi előkészítő képzésen tanulók szintén részesülnek
ösztöndíjban.
Az oroszországi ösztöndíjas képzésen való részvétel alapfeltétele, hogy a
hallgató a profiltárgyakból jó (4-esnél nem rosszabb) osztályzatokkal
rendelkezzen.
A felvételi eljárás két szakaszból áll:
Az első szakaszra a budapesti Orosz Kulturális Központban kerül sor;
A második szakaszra az oroszországi felsőoktatási intézményekben kerül
sor, melyek az első szakaszban kiválogatott jelentkezők közül készek felvenni
hallgatókat (azok jelentkezési anyaga alapján).

A jelentkezők kiválasztásának első szakaszában (2018. március 7-ig)
kerül sor:
а) az orosz felsőoktatási intézményekben tanulni kívánó külföldi jelentkezők
adatainak összegyűjtésére;
b) a felvételi elbeszélgetésre.

A felvételi első, magyarországi szakaszában a jelentkezőknek az alábbi
dokumentumokat kell benyújtaniuk:
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1. Kitöltött jelentkezési lap a hozzá csatolt színes igazolványképpel (a
jelentkezési lap letölthető az alábbi honlapról: http://russia.study/).
A külföldi jelentkezők maximum 6 felsőoktatási intézményt jelölhetnek meg
fontossági sorrendben, ahol tanulmányaikat folytatni szeretnék; ezek közül
legfeljebb hármat egyazon szövetségi körzetből és legfeljebb kettőt a szövetségi
jogú városokban (Moszkvában és Szentpéterváron).
Az oktatási intézmény és a szakirány kiválasztásának megkönnyítése
érdekében javasoljuk a http://www.russia-edu.ru rendszer használatát (regisztrálás
nélkül is elérhető). A szakirányok kódjainak és megnevezéseinek, melyeket a
hallgató a jelentkezési lapon feltüntet, szigorúan meg kell egyezniük az orosz
Oktatási és Tudományos Minisztérium honlapján és a http://www.russia-edu.ru
rendszerben feltüntetett kódokkal és megnevezésekkel.
Abban az esetben, ha a kötelezően kitöltendő mezők nincsenek kitöltve, az
orosz Oktatási és Tudományos Minisztérium nem fogadja be a jelentkező
dokumentumait.
2. Az útlevél fényképes oldalának fénymásolata (és annak hiteles orosz
fordítása). Az útlevélnek az Oroszországba érkezés tervezett időpontjától számítva
még legalább 18 hónapig érvényesnek kell lennie.
Kettős állampolgárság esetén mindkét útlevelet, továbbá az állandó
magyarországi tartózkodást igazoló dokumentumokat is mellékelni kell. Azon
magyar állampolgárok, akik az Oroszországi Föderáció által kiadott útlevéllel is
rendelkeznek (amely állandó oroszországi tartózkodásra jogosítja fel őket), nem
jelentkezhetnek oroszországi állami ösztöndíjas képzésre. Az állandó jelleggel
Magyarországon élő orosz állampolgároknak az állandó magyarországi lakhatási
jogukat igazoló dokumentumuk hitelesített orosz nyelvű fordítását is mellékelniük
kell.
3. A végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata (és annak hiteles orosz
fordítása).
Abban az esetben, ha a dokumentumok benyújtásának határidejekor a
jelentkező még nem rendelkezik a végzettséget igazoló dokumentummal, az
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aktuális oktatási intézményében az utolsó szemeszterben szerzett osztályzatait kell
csatolnia.
4. A jelentkező országában kiállított orvosi igazolás arról, hogy nincs
akadálya annak, hogy a jelentkező huzamosabb ideig az Oroszországi
Föderációban végezze tanulmányait (és annak hiteles orosz fordítása).
5. A jelentkező országában kiállított orvosi igazolás (fénymásolata) arról,
hogy a jelentkező nem HIV-fertőzött és nem AIDS-beteg (és annak hiteles orosz
fordítása). Az igazolás szövegében mindkét rövidítésnek szerepelnie kell.
A jelentkezési folyamatról és a felvételi eljárásról, valamint az egyéb, az
oroszországi állami ösztöndíjas képzésre vonatkozó javaslatokról az orosz Oktatási
és

Tudományos

Minisztérium

honlapjain:

http://russia.edu.ru/edu/,

http://russiaedu.ru, valamint a Roszobrnadzor honlapján: http://obrnadzor.gov.ru (a
külföldi jelentkezők végzettséget igazoló dokumentumainak elfogadásával
kapcsolatos kérdésekben) tájékozódhatnak.
A jelentkezők kötelesek önállóan regisztrálni a külföldi hallgatók részére
létrehozott egységes információs rendszerben http://russia.study/ és feltölteni oda a
fent felsorolt dokumentumokat. A jelentkezési lapot és a fent felsorolt
dokumentumokat papíralapon az Orosz Kulturális Központ munkatársainak kell
személyesen leadni – Alina Urazbekovának, vagy Dmitrij Hudorenkónak (tel.: 061-332-21-54).
Az oroszul nem beszélő jelentkezők Fazekas Eszterhez fordulhatnak
tájékoztatásért (tel.: 06-1-332-21-54).

A felvételi eljárás menete:
A RUSSIA.STUDY (http://russia.study/) rendszerbe regisztrált magyar
állampolgároknak ahhoz, hogy az Orosz Kulturális Központ behívja őket felvételi
elbeszélgetésre, 2018. március 7-ig megfelelően ki kell tölteniük a rendszerben a
jelentkezési lapot, csatolniuk kell hozzá a fent felsorolt dokumentumok szkennelt
változatát, a kitöltött jelentkezési lapot pedig be kell küldeniük az Orosz Kulturális
Központba ellenőrzésre.
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Ezt követően az Orosz Kulturális Központ (OKK) a RUSSIA.STUDY-n
keresztül tájékoztatja a magyar jelentkezőket a felvételi elbeszélgetés napjáról,
idejéről, helyszínéről és feltételeiről.
Azoknak a külföldi jelentkezőknek, akik olyan szakirányon szeretnének
tanulni, amelyeken bizonyos művészi készségek megléte szüksége, gyakorlati
művészeti, vagy szakmai felvételi vizsgát kell tenniük, melyekre oroszországi
felsőoktatási intézményekben kerül sor.
Az OKK a felvételi elbeszélgetés eredményét beviszi a RUSSIA.STUDY
rendszerbe, és ugyanezen a rendszeren keresztük tájékoztatja a jelentkezőket
ezekről az eredményekről.
A jelentkezők listáján szereplő magyar állampolgárok a RUSSIA.STUDY-n
jelentkezői dossziét állítanak össze és azt ellenőrzésre elküldik az OKK-nak.
Az

OKK

ugyanezen

rendszeren

keresztül

tájékoztatja

a

magyar

állampolgárokat a felvételi eljárás 1. szakaszának eredményeiről.
Miután 2018. áprilisa és augusztusa között Moszkvából megérkezik az
információ a felvételi eljárás 2. szakaszának eredményeiről, az OKK a
RUSSIA.STUDY-n keresztül értesíti az oroszországi felsőoktatási intézményekbe
felvételt nyert hallgatókat a jelentkezésükkel kapcsolatos végső döntésről. Az
Oroszországba utazó hallgatók az OKK segítségével jutnak hozzá az Oroszországi
Föderáció területére történő beutazáshoz szükséges vízumhoz.
Az Oroszországba történő megérkezés határidejéről a jelentkezők saját
maguk egyeztetnek közvetlenül a felsőoktatási intézménnyel, ahova felvételt
nyertek.
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