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ОБУЧЕНИЕ В СПбГУ: ОТ ЗАМЫСЛА ДО ВОПЛОЩЕНИЯ 

 
Дорогие друзья! 

 
08.06.2018, единая комиссия по приему 
иностранных граждан Санкт-Петербургского 
государственного университета завершила прием 

документов абитуриентов, претендующих на 
места для обучения за счет бюджета РФ. 

 

Международный русский институт СПбГУ на базе 
центра русского языка и культуры Russian Word, куда 
с начала 2018 года поступило 5 заявок, оказал полную 

консультационную поддержку и прямое содействие в 
подготовке сопутствующих поступлению документов. 
Полученное нами официальное подтверждение 
приемной комиссии о своевременности и полноте 
предоставленных документов свидетельствовало о 
возможности всех заявленных кандидатов 
участвовать в конкурсе. 

Все без исключения соискатели – обладатели 
сертификатов РКИ по итогам аттестационных сессий, 
проведѐнных экзаменационной комиссией СПбГУ в 
Афинах и Салониках. 

Стоит отметить перспективу развития такого 
направления в Греции, как получение образования в 
России, что доказывается расширением географии 
партнѐров центра Russian Word: среди обратившихся 
в Отдел международного сотрудничества - афинские 

кандидаты (грекоязычные студенты) Всеславянского 
союза Греции (г.Афины), руководителем которого 
является Сапарова Наталья. 

В этом году, благодаря эффективной презентации 
СПбГУ в рамках прошедшей 11 марта 2018г. в 

Салониках Международной выставки «35TH 
International Publishers Exhibition», под названием 
«Международный русский институт и обучение в 
СПбГУ», интерес к возможности пройти обучение в 
российском вузе значительно возрос. С презентацией о 
преимуществах обучения в СПбГУ, а также о 
стипендиях для желающих получить высшее 

образование на базе ведущего вуза страны, выступили 
заместитель директора ЦЯТ СПбГУ Д.В.Птюшкин и 
заместитель начальника Управления образовательных 
программ СПбГУ Архипова Е.В. 

Считаем целесообразным подчеркнуть уникальность 
положения самого вуза, Санкт-Петербургского 
государственного университета, и обучения в нѐм. 
Заслуживает внимания тот факт, что в ноябре 2009 
года президент РФ подписал закон, который присвоил 

СПбГУ и МГУ особый статус. 

«Особый статус Университета подразумевает: 
отдельную строку в бюджете РФ, право проводить 
дополнительные испытания по всем основным 

образовательным программам, право самостоятельно 
устанавливать собственные образовательные 
стандарты, право присваивать собственные ученые 
степени, право определять собственные правила 
проведения конкурсов на должности научно-
педагогических работников, право выдавать дипломы 
собственного образца, назначение ректора СПбГУ 

Президентом РФ» (https://spbu.ru/history/zakon-ob-
osobom-statuse).  

Обращаем внимание на то, что в конце ноября 2018г. 
состоится онлайн-презентация СПбГУ для всех 
желающих обучаться в университетете с 

возможностью задать интересующие вопросы 
представителям вуза, а уже с февраля 2019 года отдел 
международного сотрудничества RW начнет прием 
заявок на право участвовать в конкурсе.  

Отдел международного сотрудничества «EDU-
RUSSIA-RW» окажет содействие по следующим 
вопросам: 

 подбор учебного заведения и взаимодействие 

с приѐмной комиссией вуза; 

 легализация и признание квалификаций 

(документов о международном образовании); 

 подготовка сопутствующих поступлению 
документов, таких как мотивационное 
письмо/эссе; 

 помощь в освоении языка специальности, 
базовых предметов экономического и 
гуманитарного профилей; 

 оформление визовой поддержки и других 

документов для проживания на территории 
РФ; 

 курирование студента в течение первого 

семестра, оказание поддержки в 
адаптационном процессе. 

Подробную информацию о процедуре подачи 
документов на обучение можно будет получить с 
октября 2018г. в секретариате RW. 

Russian Word – на шаг ближе к мечте! 
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Διεθνές Ρωσικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου της Αγ. Πετρούπολης 

Σμήμα Διεθνούς υνεργασίας του Russian Word 

 

ΠΟΤΔΕ ΣΟ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΣΗ ΑΓΙΑ 

ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΗ: ΑΠΟ ΣΗ ΚΕΨΗ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

 

Αγαπητοί φίλοι! 

τις 08.06.2018 η ενιαία επιτροπή του Κρατικού Πανεπιστημίου 

της Αγίας Πετρούπολης που είναι αρμόδια για την επιλογή 

αλλοδαπών σπουδαστών, ολοκλήρωσε τη διαδικασία παραλαβής 

των δικαιολογητικών όλων, όσοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον να 
εισαχθούν στο εν λόγω πανεπιστήμιο για να πραγματοποιήσουν 

εκεί τις σπουδές τους, επωφελούμενοι ειδικών κονδυλίων του 
προϋπολογισμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας.  
 

το Διεθνές Ρωσικό Ινστιτούτο, που ξεκίνησε να λειτουργεί στην έδρα του 
Russian Word, στο οποίο από την αρχή του 2018 κατατέθηκαν 5 

αιτήσεις, παρείχε στους ισάριθμους υποψήφιους πλήρη συμβουλευτική 
υποστήριξη και άμεση συνδρομή στην προετοιμασία του συνόλου των 

δικαιολογητικών που απαιτούνταν να συνοδεύουν την υποβολή της 
σχετικής αίτησης. Η επίσημη διαβεβαίωση που μας παρείχε η επιτροπή 

για την έγκαιρη διεκπεραίωση του συνόλου των ενεργειών καθώς και για 
την αρτιότητα των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, πιστοποιεί τις 

πιθανότητες που έχουν όσοι δήλωσαν τη συμμετοχή τους στο 
διαγωνισμό. 

Όλοι ανεξαιρέτως οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι τίτλων γλωσσομάθειας της 
ρωσικής ως ξένης γλώσσας βάσει αποτελεσμάτων εξετάσεων 

πιστοποίησης που έχουν διενεργηθεί στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη 
από την εξεταστική επιτροπή του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας 

Πετρούπολης.  
Αξίζει να επισημάνουμε την ανοδική τάση που γνωρίζει στην Ελλάδα η 

προοπτική της πραγματοποίησης σπουδών στη Ρωσία, όπως αυτή 
εκφράζεται μέσα από τη γεωγραφική διεύρυνση του κύκλου των 

συνεργατών του Κέντρου Russian Word. υγκεκριμένα, ανάμεσα σε 
εκείνους που απευθύνθηκαν στο Σμήμα Διεθνούς υνεργασίας 

συμπεριλαμβάνονται υποψήφιοι - ελληνόγλωσσοι σπουδαστές της 
Πανσλαβικής Ένωσης Ελλάδας που εδρεύει στην Αθήνα, της οποίας 
προΐσταται η κα απάροβα Νατάλια. 

Σούτη τη χρονιά, χάρη και στην εντυπωσιακή παρουσίαση του Κρατικού 
Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης με τον τίτλο «Διεθνές Ρωσικό 

Ινστιτούτο και πουδές στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας 
Πετρούπολης», η οποία έλαβε χώρα στις 11 Μαρτίου 2018, στη 

Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της «35ης Διεθνούς Έκθεσης Εκδοτών», το 
ενδιαφέρον για τις ευκαιρίες λήψης ανώτατης εκπαίδευσης στο 

συγκεκριμένο ρωσικό Α.Ε.Ι. αυξήθηκε σημαντικά. τις σχετικές 
εισηγήσεις τους, ο Αναπληρωτής Διευθυντής του αρμόδιου για τις 

εξετάσεις στη γλώσσα Εξεταστικού Κέντρου του Κρατικού Πανεπιστημίου 
της Αγίας Πετρούπολης κος Ν.Β. Πτιούσκιν και η Αναπληρώτρια 

Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του εν 
λόγω Πανεπιστημίου κα Ε.Β. Αρχίποβα έκαναν εκτενή αναφορά στα 

πλεονεκτήματα της πραγματοποίησης σπουδών στην έδρα του περίοπτου 
αυτού ρωσικού Α.Ε.Ι. καθώς και στις δυνατότητες για υποτροφία για 

εκείνους που θα λάβουν εντέλει την απόφαση να φοιτήσουν σε αυτό. 
 

 
 

Θεωρούμε σκόπιμο, εν προκειμένω, να επισημάνουμε τη μοναδικότητα 
της θέσης του συγκεκριμένου Πανεπιστημίου και της παρακολούθησης 

εκεί κάποιου εκπαιδευτικού προγράμματός του. Ιδιαίτερης μνείας 

χρήζει το γεγονός, ότι το 2009 ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας 

υπέγραψε νόμο, ο οποίος υπήγαγε το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας 
Πετρούπολης και το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας σε ειδικό 

καθεστώς.  
το πλαίσιο του εν λόγω “status” που το διαφοροποιεί από τα λοιπά 

ρωσικά Α.Ε.Ι., στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης 
αναγνωρίζεται: διακριτή για αυτό πρόβλεψη στον προϋπολογισμό της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας, το δικαίωμα να διεξάγει συμπληρωματικές 

εξετάσεις σε όλα τα βασικά εκπαιδευτικά προγράμματα, το δικαίωμα να 
καθορίζει αυτόνομα ίδια εκπαιδευτικά πρότυπα και κανόνες-μέτρα 

αξιολόγησης, το δικαίωμα να απονέμει ίδιες επιστημονικές βαθμίδες, το 
δικαίωμα να ορίζει ίδιους κανόνες διεξαγωγής διαγωνισμών για θέσεις 

επιστημονικού – παιδαγωγικού προσωπικού, το δικαίωμα να χορηγεί 
πτυχία δικού του τύπου και μορφής, ενώ ο ορισμός του Πρυτάνεώς του 

εισέρχεται στις αρμοδιότητες του ίδιου του Προέδρου της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας» (https://spbu.ru/history/zakon-ob-osobom-statuse). 

ας πληροφορούμε, ότι στα τέλη Νοεμβρίου 2018, το Κρατικό 
Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης θα πραγματοποιήσει online 

παρουσίαση, απευθυνόμενη  σε όσους ενδιαφέρονται να σπουδάσουν σε 
αυτό. το πλαίσιο της παρουσίασης θα δοθεί στους ενδιαφερόμενους η 

δυνατότητα να θέσουν διευκρινιστικές ερωτήσεις απευθείας στους 
εκπροσώπους του Πανεπιστημίου, ενώ ήδη από το Φεβρουάριο του 

2019 το Σμήμα Διεθνούς υνεργασίας του Russian Word θα αρχίσει να 
δέχεται αιτήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό.    

 
Σο Σμήμα Διεθνούς υνεργασίας «EDU-RUSSIA-RW» θα παρέχει 
συνδρομή στα εξής ζητήματα: 

• στην επιλογή του εκπαιδευτικού προγράμματος και στη 
συνεργασία – επικοινωνία με την επιτροπή εισιτήριων εξετάσεων του 

Πανεπιστημίου  
• στη νομιμοποίηση των αποδεικτικών σπουδών που έχουν 

χορηγηθεί από εκπαιδευτικούς φορείς της ημεδαπής και της 
αλλοδαπής, ώστε αυτά να περιβληθούν τον προβλεπόμενο εκ του νόμου 

τύπο για την αναγνώριση των τυπικών προσόντων.   
• στην προετοιμασία των εγγράφων που συνυποβάλλονται με 

την κατατιθέμενη αίτηση και ενδεικτικά π.χ. παροχή βοήθειας στη 
σύνταξη της υνοδευτικής Επιστολής (cover letter) και στη συγγραφή 

μιας σύντομης έκθεσης ιδεών (essay)  
• στην αφομοίωση της γλώσσας – ορολογίας που αφορά την 

επιλεγείσα ειδικότητα, καθώς και βασικών εννοιών από το χώρο των 
οικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών. 

• στη διενέργεια των διατυπώσεων για τη χορήγηση βίζας και 
λοιπών εγγράφων που απαιτούνται για την είσοδο και τη διαμονή στην 

επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας.  
• στην υποστήριξη του σπουδαστή κατά τη διαδικασία 
προσαρμογής του στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου.  

Αναλυτικές πληροφορίες για τις συνολικές ενέργειες συγκέντρωσης και 
υποβολής των εγγράφων που απαιτούνται για την πραγματοποίηση 

σπουδών στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης θα μπορείτε 
να λαμβάνετε από τον Οκτώβριο του 2018 στη Γραμματεία του Russian 

Word. 
Russian Word – ένα βήμα πιο κοντά στο όνειρο! 
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