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Chào mừng bạn đến với 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÁI BÌNH DƯƠNG 

Thành phố Khabarovsk – LB Nga! 
 
 

Thành phố Khabarovsk trải dài dọc bờ sông Amur thơ mộng 
là trung tâm hành chính của Vùng Khabarovsk và Khu Viễn Đông 
của LB Nga.  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Khabarovsk là nơi giao cắt của các tuyến đường sắt,  đường 

hàng không, đường biển và đường bộ nội địa cũng như quốc tế. 
Khabarovsk là trung tâm kinh tế, văn hóa và giáo dục lớn 

nhất của vùng Viễn Đông LB Nga với số dân gần 600 nghìn 
người. 

Tại Khabarovsk có 10 trường đại học quốc gia, trong số đó 
Đại học Quốc gia Thái Bình Dương giữ vị trí dẫn đầu. 

Trường được thành lập năm 1958. Từ tháng Ba năm 
2005 Trường trở thành trường kinh điển và lấy tên là  «Đại học 
Quốc gia Thái Bình Dương» (ТОGU).  

Ngày nay TOGU là một trong những trung tâm đào tạo và 
NCKH lớn nhất của vùng Viễn Đông LB Nga. Hiện tại Trường có 
trên 16 nghìn sinh viên, trong đó có gần 7 тысяч sinh viên hệ 
ban ngày. Trường đào tạo 42 ngành bậc cử nhân, 38 ngành bậc 
thạc sỹ, 47 ngành bậc tiến sỹ và tiến sỹ khoa học. Đội ngũ giáo 
sư và giảng viên của Trường có 862 người, trong đó có 113 tiến sỹ 
khoa học và gần 410 tiến sỹ.  

Trong hơn 20 năm qua, TOGU đã tiếp nhận đào tạo nhiều 
chương trình khác nhau cho các LHS nước ngoài, trong đó có Mỹ, 
Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Việt 
Nam, Thái Lan, Ấn Độ. Năm nay Trường đang có 450 LHS theo 
học.  

 
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÁI BÌNH DƯƠNG    
 Nhận đào tạo mọi ngành nghề hiện đại 

 
Đối với LHS nước ngoài, Trường có 42 ngành đào tạo cử 

nhân và 38 ngành ở bậc thạc sỹ. Có các lớp tổ chức riêng cho 
LHS, nhưng cũng có những lớp LHS học chung với sinh viên Nga. 
Khi tốt nghiệp, sinh viên được cấp bằng TOGU theo mẫu quốc 
gia của Nga.  

 
Cấu trúc của Trường: 

• Khoa Kỹ thuật xây dựng  
• Khoa Xã hội Nhân văn  
• Khoa Vận tải năng lượng  
• Khoa Tự động hóa và Công nghệ thông tin 
• Khoa Kinh tế và Quản lý 
• Khoa Luật  
• Khoa Tại chức  
• Khoa Tại chức (học cấp tốc)  
• Khoa đào tạo lại và bồi dưỡng chuyên môn  
• Khoa đào tạo cấp tốc và song ngành (hệ chính quy và tại 

chức) 
• Khoa đào tạo cấp tốc và song ngành (học cấp tốc) 
 
Số giờ lên lớp bình quân một môn học là 2 – 6 tiết. Tổng số 

giờ lên lớp một tuần tối đa là 30 tiết. Số môn học bình quân một 
học kỳ là 8. Số học sinh một lớp là 15 – 20 người.  

 
 

Thời hạn đào tạo cho các cấp học 
 

 
 
Dự bị   →     Cử nhân     →      thạc sỹ      →    tiến sỹ   →   tiến sỹ khoa học 

 
 
 

Dự bị học tiếng 
Trường có khóa dự bị tiếng Nga dành cho LHS nước ngoài 

muốn theo học để lấy bằng TOGU. Kết thúc khóa học, LHS được 
Trường cấp chứng chỉ tiếng Nga.   

 
 

Chương trình đào tạo TRKI 
Tại TOGU có trung tâm cấp chứng chỉ tiếng Nga. Trung tâm 

thực hiện việc kiểm tra đánh giá và cấp chứng chỉ cho 4 trình độ 
tiếng Nga. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, LHS được Trung tâm cấp 
chứng chỉ Quốc gia công nhận đạt trình độ tiếng Nga cấp độ 
tương ứng (TRKI). 
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Các ngành đào tạo ở bậc cử nhân 
 

Quy hoạch đất đai và địa chính 
Dầu khí 
Xây dựng 
An toàn môi trường kỹ thuật 
Tổ hợp vận tải công nghệ mặt 
đất 
Công nghệ quy trình vận tải 
Vận hành máy và tổ hợp vận 
tải công nghệ  
Cơ khí năng lượng 
Kiến trúc 
Nghệ thuật trang trí ứng dụng 
và nghề thủ công truyền thống 
Thiết kế môi trường kiến trúc 
Đổi mới học 
Công nghệ thông tin-truyền 
thông và mạng thông tin liên 
lạc 
 Tin học và kỹ thuật máy tính 
Hệ thống và công nghệ  thông 
tin  
Thiết kế công nghệ cho các 
xưởng sản xuất cơ khí  
Luyện kim 
Tiêu chuẩn và đo lường 
	  

       Công nghệ gia công mỹ nghệ  
            Điều khiển trong các hệ thống 

kỹ thuật   
                               Quản lý chất lượng 

Kinh tế 
Quản trị 

Kinh doanh-tin học 
Quản lý nhà nước và thị chính 

Thương mại 
Tin học ứng dụng 

Kiến trúc phong cảnh 
Lâm nghiệp 

Công nghệ gia công 
 và chế biến gỗ  

Công nghệ hóa học 
Quy trình tiết kiệm năng lượng 
và tài nguyên trong công nghệ  

hóa học, hóa dầu và sinh học 
Luật 

Toán ứng dụng 
Lập trình 

Vật lý 
Báo chí 

Khu vực học nước ngoài 
Ngôn ngữ học 

Công tác xã hội 
Dịch vụ  
Du lịch 

Khách sạn 

 
Các ngành đào tạo ở bậc thạc sỹ 

 
Quy hoạch đất đai và địa 
chính 
Xây dựng  
An toàn môi trường kỹ thuật  
Cơ khí năng lượng 
Máy móc và thiết bị công 
nghệ 
Tổ hợp vận tải công nghệ mặt 
đất 
Vận hành máy và tổ hợp vận 
tải công nghệ   
Công nghệ quy trình vận tải  
Kiến trúc 
Thiết kế môi trường kiến trúc 
Đổi mới học 
Công nghệ thông tin-truyền 
thông và hệ thống thông tin 
liên lạc Luyện kim 
Máy móc và thiết bị công 
nghệ 
Thiết kế công nghệ cho các 

Hệ thống và công nghệ thông tin 
Kinh tế 
Quản trị 
Tài chính và tín dụng 
Quản lý nhà nước và thị chính  
Thương mại 
Tin học ứng dụng 
Kiến trúc trang trí 
Lâm nghiệp 
Công nghệ gia công và chế biến 
gỗ 
Công nghệ hóa học 
 Quy trình tiết kiệm năng lượng 
và tài nguyên trong công nghệ  
hóa học, hóa dầu và sinh học  
Luật 
Toán ứng dụng và tin học 
Lập trình 
Khu vực học nước ngoài 
Ngôn ngữ học 
Ngôn ngữ học căn bản và ứng 

xưởng sản xuất cơ khí  
Quản lý trong các hệ thống kỹ 
thuật  
Quản lý chất lượng 
Tiêu chuẩn và đo lường 
Tin học và kỹ thuật máy tính 
 

dụng 
Công tác xã hội 

*Danh mục các ngành có thể được thay đổi. 
 
 

Bậc tiến sỹ 
Hiện tại, hệ tiến sỹ đang tiến hành đào tạo theo 8 lĩnh vực (với 40 
chuyên ngành), gồm: Các khoa học toán lý, sinh vật, kỹ thuật, kinh 
tế, ngữ văn, luật, xã hội học và khoa học về Trái đất.   
 
 

Bậc tiến sỹ khoa  học 
Hiện tại, hệ tiến sỹ đang tiến hành đào tạo theo 3 lĩnh vực (với 7 
chuyên ngành), gồm: Các khoa học toán lý, kỹ thuật và kinh tế.   

 
 

Thời gian biểu học tập 
 Học kỳ thu Học kỳ xuân 
Thời gian 
học 

8 tháng 9 -  4 tháng 1 9 tháng 2 - 7 tháng 6 

Thời gian 
thi 5 tháng 1  -  28 tháng 1 8 tháng 6 -   5 tháng 7 

Kỳ nghỉ 28 tháng 1  -  8 tháng 2 6 tháng 7 -   8 tháng 9 
 
 

Nộp đơn xin học tại TOGU 
Các mẫu giấy tờ hồ sơ xin học, bao gồm cả mẫu đơn và 

hướng dẫn kê khai cụ thể, có thể tìm thấy trên website của TOGU: 
www.pnu.edu.ru. Toàn bộ hồ sơ gửi về Trường theo địa chỉ thư 
điện tử intdep@pnu.edu.ru 

 
 

Sau khi đến TOGU 
LHS cần nộp đủ các giấy tờ sau:  
- Bản chính bằng tốt nghiệp có phụ lục kèm theo; 
- Bản dịch tiếng Nga bằng tốt nghiệp có phụ lục kèm theo; 
- Giấy chứng nhận kiểm tra sức khỏe trong đó ghi rõ đủ sức khỏe 
để học tập, kèm theo kết quả xét nghiệm máu kiểm tra HIV và 
bệnh giang mai, kết quả chụp X quang lồng ngực; 
- Bản dịch tiếng Nga có công chứng Giấy chứng nhận kiểm tra sức 
khỏe; 
- Bản sao hộ chiếu, viza vào Nga và thẻ ngoại kiều 
миграционную карточку; 
- 4 ảnh chân dung màu (3x4 см). 

TOGU chính thức tiếp nhận LHS sau khi LHS ký hợp đồng 
đào tạo cá nhân với Trường và  nộp đủ học phí cho một học kỳ 
hoặc một năm học. 

 
 

Chỗ ở 
Trường có hai loại KTX dành cho LHS, đều cách Trường 5 

phút đi bộ.  
Loại có phòng mở cửa trực tiếp ra hành lang chung: Phòng 

4 người, có trang bị đồ gỗ; có 1 tủ lạnh và 1 tivi dành cho một số 
người; một phòng tắm hoa sen và các nhà vệ sinh chung cho cả 
tầng; mỗi tầng có 2 bếp chung. 

Loại có phòng bố trí theo bloc: Phòng 2-3 người, có trang bị 
đồ gỗ; mỗi bloc 2 phòng, chung 1 tủ lạnh, 1 tivi, 1 phòng tắm hoa 
sen và 1 nhà vệ sinh; 4-5 bloc chung 1 bếp.  
 
 

Làm viza 
TOGU chịu trách nhiệm toàn bộ các khâu làm viza cho LHS, 

bao gồm: xin giấy mời ở Sở ngoại vụ Liên bang, đăng ký và gia 
hạn đăng ký tại phòng ngoại vụ, làm viza nhiều lần. 

 

Đón LHS tại Khabarovsk 
Trường tổ chức đón LHS tại sân bay tp. Khabarovsk. Mọi 

thông tin về chuyến bay sang LHS có trách nhiệm gửi cho Trường 
bằng thư điện tử theo địa chỉ intdep@pnu.edu.ru 7 ngày trước khi 
cất cánh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mọi vấn đề quan tâm các bạn có thể liên hệ qua địa chỉ thư 
điện tử intdep@pnu.edu.ru, ĐT/FAX +7-4212-720712 

 hoặc qua địa chỉ: 
LB Nga, 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская 136, офис 

241 центр 
Website: pnu.edu.ru 

 

 
 
 
 
 
 
 


