


Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΡΩΣΙΚА ΑΕΙ

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ 
Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας 

"... Γιατί τα ρωσικά πανεπιστήμια είναι τόσο δημοφιλή; Δεν είναι
μόνο παράδοση, αν και δέχονται ξένους φοιτητές πάνω από 50
χρόνια. Ο κύριος λόγος είναι υψηλή ποιότητα της εκπαίδευσης,
ειδικά της επιστημονικής και της τεχνικής μόρφωσης. Σήμερα σε
πολλές χώρες υπάρχουν χιλιάδες εξειδικευμένοι επαγγελματίες -
απόφοιτοι των ΑΕΙ της Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης. Από
τους ίδιους κατασκευάστηκαν τα κανάλια και υδραγωγεία, οι
υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις, τα σχολεία, οι αθλητικές
εγκαταστάσεις, τα πολιτιστικά μέγαρα. Όλα αυτά θα ήταν
αδύνατο να γίνουν χωρίς τις γνώσεις, και τις γνώσεις αυτές αυτοί
έχουν αποκτήσει στη χώρα μας. Οι νέοι το βλέπουν και ως εκ
τούτου επιδιώκουν να σπουδάσουν στη Ρωσία ".

ΝΤΜΙΤΡΙΪ ΛΙΒΑΝΟΦ
Υπουργός Παιδείας και Επιστημών της Ρωσικής
Ομοσπονδίας

Η Κυβέρνηση της Ρωσίας σχεδιάζει να αυξήσει την ποσόστωση
για την εκπαίδευση των ξένων πολιτών στα ρωσικά Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για τα μέσα του προϋπολογισμού από 10
μέχρι και 15 χιλιάδες άτομα. Αυτό δήλωσε στο Γ’ Παγκόσμιο
Φόρουμ των ξένων αποφοίτων των ρωσικών και των σοβιετικών
ΑΕΙ ο υπουργός Παιδείας και Επιστημών της Ρωσίας, ο Ντμίτρι
Λιβάνοφ.



ΡΩΣΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
(ΕΝΙΑΙΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

Η χορήγηση κρατικών ΠΤΥΧΙΩΝ και απονομή βαθμών αποτελεί 
εγγύηση των πλήρων επαγγελματικών και ακαδημαϊκών δικαιωμάτων

το έγγραφο φέρει τη σφραγίδα του κρατικού εμβλήματος
της Ρωσικής Ομοσπονδίας 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΕΙ
(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ

ΡΩΣΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΡΩΣΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ



 Πανεπιστήμιο — ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης που έχει σκοπό την ανάπτυξη της
εκπαίδευσης, της επιστήμης και του πολιτισμού στο πλαίσιο των θεμελιωδών
επιστημονικών ερευνών και την εκπαίδευση όλων των βαθμίδων της προπτυχιακής και
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στη σφαίρα των θετικών και ανθρωπιστικών επιστημών
όπως και σε άλλα πεδία επιστήμης, τεχνολογίας και πολιτισμού.

 Ακαδημία — ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης που έχει σκοπό την ανάπτυξη της
εκπαίδευσης, επιστήμης και πολιτισμού στο πλαίσιο των θεμελιωδών επιστημονικών
ερευνών και την εκπαίδευση όλων των βαθμίδων της προπτυχιακής και μεταπτυχιακής
εκπαίδευσης κυρίως σε έναν ειδικότερο κλάδο της επιστήμης, τεχνολογίας και
πολιτισμού.

 Ινστιτούτο — ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης ή τμήμα πανεπιστημίου ή ακαδημίας, το
οποίο παρέχει επαγγελματικά εκπαιδευτικά προγράμματα σε ειδικότερους τομείς της
επιστήμης, της τεχνολογίας και του πολιτισμού και διεξάγει επιστημονικές έρευνες.

ΤΥΠΟΙ  ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ:



(πανεπιστημιακό επίπεδο)
ΔΙΔΑΚΤΩΡ

(έως 45 ετών)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ
(διάρκεια σπουδών – 3 έτη, υποτροφία - έως 35 ετών)

ΚΑΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ 
(διάρκεια σπουδών – 2 έτη, υποτροφία - από 23 έως 27 ετών)     (διάρκεια σπουδών 5-6 έτη)

απόκτηση δικαιώματος   
επαγγελματικής δραστηριότητας

ΚΑΤΟΧΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ BACCALAUREATE
(διάρκεια σπουδών – 4 έτη, υποτροφία - από 17 έως 23 ετών)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ



1. Βασικό πτυχίο (Baccalaureate)
2. Ειδικότητα (Specialitate)
3. Μεταπτυχιακό (Master)
4. Μεταπτυχιακό (υποψήφιος διδάκτωρ)
5. Διδακτορικό
6. Πρόγραμμα πρακτικής στη ρωσική 

γλώσσα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ

 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ
των αλλοδαπών πολιτών και ατόμων χωρίς ιθαγένεια
στα πλαίσια της υποτροφίας στην εκπαίδευση
που θεσπίστηκε από την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας

 Κανονισμός για την επιλογή των υποψηφίων για την εγγραφή για 
σπουδές στα Α.Ε.Ι. της Ρωσίας με έξοδα του ομοσπονδιακού 
προϋπολογισμού (υποτροφία)

Το Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο στην Αθήνα 
είναι ο μοναδικός φορέας που εκτελεί τις διαδικασίες σχετικά με 
την επιλογή υποψηφίων για σπουδές στα Α.Ε.Ι. της Ρωσίας με 
έξοδα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού.

Η επιλογή πραγματοποιείται σε πέντε βήματα



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ
Πρώτο βήμα:
Οπωσδήποτε εγγραφείτε και συμπληρώστε ηλεκτρονικά τη σχετική φόρμα
αίτησης στην επίσημη ιστοσελίδα για την επιλογή των αλλοδαπών πολιτών
για σπουδές στη Ρωσική Ομοσπονδία (http://russia.study)

Δεύτερο βήμα: Τοποθετήστε αντίγραφα των εγγράφων στην επίσημη
ιστοσελίδα για την επιλογή ξένων πολιτών για σπουδές στη Ρωσική
Ομοσπονδία (http://russia.study)

Kατάλογος απαιτούμενων εγγράφων:

Έντυπο-Αίτηση (μόνο τα μη χρωματισμένα πεδία) με έγχρωμη
επισυναπτόμενη φωτογραφία, συμπληρωμένη με στυλό. Στην περίπτωση
που δεν συμπληρωθούν κάποια πεδία, όπως απαιτείται, τα έγγραφα του
υποψήφιου δε θα γίνονται δεκτά (Έντυπο στο Παράρτημα)

http://russia.study/
http://russia.study/
http://rcnk.gr/images/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.doc
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ
Παράγραφος 23: κατεύθυνση των σπουδών:
Προπτυχιακά (5 υποτροφίες):
Κωδ. 23.00.00 Τεχνική και τεχνολογίες χερσαίων μεταφορών

40.00.00 Νομική
42.00.00 Μέσα μαζικής ενημέρωσης και Βιβλιοθηκονομία
45.00.00 Γλωσσολογία και Λογοτεχνία
49.00.00 Φυσική αγωγή και αθλητισμός

Ειδικότητα (4 υποτροφίες)
Κωδ. 31.00.00 Κλινική ιατρική

Μεταπτυχιακά (4 υποτροφίες)
Κωδ. 40.00.00 Νομική

41.00.00 Πολιτικές επιστήμες και Περιφερειακή Διοίκηση
44.00.00 Εκπαίδευση και παιδαγωγικές επιστήμες
45.00.00 Γλωσσολογία και Λογοτεχνία

Διδακτορικό (1 υποτροφία)
Κωδ. 40.00.00 Γλωσσολογία και Λογοτεχνία



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ
Παράγραφος 25: εκπαιδευτικοί οργανισμοί:
Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να επιλέξει και να καθορίσει τη σειρά
προτεραιότητας έως 6 Α.Ε.Ι. για σπουδές: όχι περισσότερα από 2 στη Μόσχα,
όχι λιγότερα από 2 στην Αγία Πετρούπολη, και όχι περισσότερα από 2 σε μια
ομοσπονδιακή περιφέρεια.

Σε περίπτωση που κανένα από αυτά τα πανεπιστήμια, για κάποιο λόγο, δεν
επιλέξει τον αμφισβητία ως μελλοντικό σπουδαστή του, το δικαίωμα στην τελική
θέση των σπουδών έχει το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών της Ρωσίας.

Παράγραφος 26: ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει τη ρωσική γλώσσα, 
η οποία επιβεβαιώνεται με την ύπαρξη του πιστοποιητικού: Β1 για προπτυχιακά
και ειδικότητα, B2 - για μεταπτυχιακά και С1 – για υποψήφιους διδάκτορες.

Σε περίπτωση που αλλοδαπός πολίτης δεν γνωρίζει αρκετά καλά τη ρωσική
γλώσσα, έχει το δικαίωμα για σπουδές στο προπαρασκευαστικό τμήμα (1 έτος)
με την καταβολή της υποτροφίας του.



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ

Αντίγραφο του διαβατηρίου (της σελίδας, όπου βρίσκεται η φωτογραφία, 
συμπεριλαμβανομένης της δέουσας επικυρωμένης μετάφρασης στα 
ρωσικά). Η περίοδος ισχύος του διαβατηρίου του υποψηφίου δεν πρέπει 
να είναι μικρότερη από 18 μήνες. Στην περίπτωση ύπαρξης διπλής 
υπηκοότητας, ο αλλοδαπός πολίτης θα πρέπει να υποβάλει και τα δύο 
διαβατήρια, αλλά επιπλέον και άλλα έγγραφα που πιστοποιούν τη 
μόνιμη κατοικία του αλλοδαπού πολίτη στην ξένη χώρα.

3. Αντίγραφο ιατρικού πιστοποιητικού που να γράφει ότι ο υποψήφιος 
δεν είναι φορέας του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) και 
δεν έχει τη νόσο του AIDS.

4. Αντίγραφο εγγράφου κρατικού νοσηλευτικού ιδρύματος που βεβαιώνει 
την απουσία ιατρικών αντενδείξεων για σπουδές στη Ρωσική 
Ομοσπονδία.



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ

5. Αντίγραφο εγγράφου σχετικά με τις σπουδές του υποψήφιου (για 
προπτυχιακά: Απολυτήριο Λυκείου, για μεταπτυχιακά: Πτυχίο/Δίπλωμα). Είναι 
επιθυμητό να έχει ο υποψήφιος βαθμολογία τουλάχιστον 17 στο Απολυτήριο 
Λυκείου, και για μεταπτυχιακά πτυχίο με βαθμό όχι λιγότερο από 7, όμως 
έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση όλοι όσοι επιθυμούν με 
διαφορετικούς βαθμούς. Στην περίπτωση που σήμερα ένας υποψήφιος δεν 
έχει τα έγγραφα σχετικά με τις σπουδές του, παρέχει τα αποτελέσματα της 
τελευταίας αξιολόγησης από τον εκπαιδευτικό οργανισμό, στον οποίο 
ολοκληρώνει τις σπουδές του.

6. Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων, αν υπάρχει, και (ή) σύντομες 
εκθέσεις (30 σελ.) για σπουδές σε μάστερ και διδακτορικό. Η θεματική της 
σύντομης έκθεσης πρέπει να είναι σύμφωνη με την επιλεγμένη κατεύθυνση 
σπουδών από τον αλλοδαπό υποψήφιο.

7. Τα έγγραφα των παραγράφων 2, 3, 4, 5, 6 θα πρέπει να μεταφραστούν στη 
ρωσική γλώσσα (Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, Τμήμα Μεταφράσεων) και 
να είναι επικυρωμένα σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες.



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ
Για τους αλλοδαπούς πολίτες που διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν 
την ιθαγένεια άλλων χωρών, δεν παρέχεται υποτροφία. 

Τρίτο στάδιο:Για τους οι αλλοδαπούς υποψήφιους είναι δυνατή η 
συνέχιση της διαδικασίας επιλογής στη χώρα τους (στην Ελλάδα - στο 
Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο στην Αθήνα) μόνο μετά το 
πέρασμα των δύο πρώτων υποχρεωτικών βημάτων στην επίσημη 
ιστοσελίδα http://russia.study (τοποθέτηση στο ενιαίο σύστημα 
πληροφοριών επιλογής αλλοδαπών πολιτών των εγγράφων σε 
ηλεκτρονική μορφή).

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι θα καταθέσουν όλο το πακέτο των 
απαραίτητων εγγράφων σε έντυπη μορφή στο Ρωσικό Πολιτιστικό 
και Επιστημονικό Κέντρο Επιστήμης της Αθήνας (περιοχή Χαλάνδρι 
15231, Τζαβέλλα 7, σταθμός του μετρό «Χολαργός»)

καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (PDF ή JPG) μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου: StudyRussia@rcnk.gr έως και την 5η Μαρτίου του 
2016!

http://russia.study/
http://russia.study/
http://russia.study/
http://russia.study/
http://russia.study/


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ

Τέταρτο στάδιο: Οι αλλοδαποί υποψήφιοι επιλέγουν έως 6 ρωσικά Α.Ε.Ι. 
για σπουδές (ο υποψήφιος για τις σπουδές υποδεικνύει απαραίτητα τα 
Α.Ε.Ι. στο έντυπο της αίτησης στο άρθρο 25: Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί)

Πέμπτο στάδιο: Στους υποψήφιους που γίνονται δεκτοί για σπουδές 
(προπτυχιακά, ειδικότητα, μεταπτυχιακά και διδακτορικό), εκδίδεται 
επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας. Μετά την εγγραφή του αλλοδαπού πολίτη στα 
Α.Ε.Ι. της Ρωσίας πραγματοποιείται η πληρωμή της κρατικής 
ακαδημαϊκής υποτροφίας και παρέχεται σε εύθετο χρόνο η εστία.

Η πληρωμή των εξόδων μεταφοράς στον τόπο σπουδών, η αγορά 
προαιρετικής ασφάλισης υγείας, η θεώρηση βίζας για την είσοδο στη 
Ρωσία από τους αλλοδαπούς υποψηφίους, που έχουν μόνο ελληνική 
υπηκοότητα, πραγματοποιείται με έξοδα του ίδιου του αλλοδαπού πολίτη.



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

 Μεταπτυχιακά πρόγραμμα (master):
 Εκπαίδευση με υποχρεωτική παρουσία: 34.000 руб. (1224$)
 Εκπαίδευση εξ αποστάσεως: 22.100 руб. (796$) 
 Μεταπτυχιακό (υποψήφιος διδάκτωρ) 35.000 руб. (1260$)
 Διδακτορικό 23.740 руб. (855$) 

*Οι άνω τιμές σε δολάρια ΗΠΑ αντιστοιχούν στις τιμές
συναλλάγματος της Κεντρικής Τραπέζης της Ρωσίας  

 Για την εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα (master) ο 
υποψήφιος απαραιτήτως περνάει από συνέντευξη πάνω στη 
θεματική ενότητα του μεταπτυχιακού προγράμματος. 

 Επίσης είναι απαραίτητη η επίσημη αναγνώριση (γνησιότητας 
και αντιστοιχίας) του πτυχίου ΑΕΙ που ήδη υπάρχει. 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
«ΡΩΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ  ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ» 

Αποτελεί μια ενιαία πηγή πληροφόρησης πάνω σε όλα τα θέματα 
εκπαίδευσης ξένων πολιτών στα ρωσικά ΑΕΙ, αρχίζοντας με την 
προετοιμασία για την εισαγωγή και τελειώνοντας με την 
αναγνώριση των αποκτηθέντων στη Ρωσία πτυχίων και ειδικοτήτων. 

абитуриент студент выпускник



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
«ΡΩΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ  ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ» 

Ο οδηγός βασίζεται στο 
ενημερωτικό υλικό της 
Διαδικτυακής Πύλης 

«Ρωσική εκπαίδευση για τους 
πολίτες των ξένων χωρών»

http://www.russia.edu.ru

και περιέχει ύλη στη αγγλική, 
γερμανική, γαλλική, ισπανική, 

αραβική, βιετναμέζικη, καζάχικη, 
μογγολική και κινέζικη γλώσσα 

που αποτελεί δείγμα του 
πληροφοριακού υλικού της 

Διαδικτυακής Πύλης.

http://www.russia.edu.ru/


ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ 
ΤΟΥ Μ.Β. ΛΟΜΟΝΟΣΟΦ

Πληροφορίες: http://www.msu.ru/



ΡΩΣΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ
(РУДН)

Πληροφορίες: http://www.rudn.ru/



ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΤΟΥ Β.Γ. ΜΠΕΛΙΝΣΚΙ ΤΗΣ ΠΕΝΖΑΣ

Πληροφορίες: http://ppi.pnzgu.ru/



ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΜ

Πληροφορίες: http://pstu.ru/



ΡΩΣΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Πληροφορίες: http://www.rgiis.ru/



ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΑΕΙ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ 

 Πανεπιστήμιο  των Υπηρεσιών και Οικονομίας της Αγίας Πετρούπολης 

Πανεπιστήμιο των Υπηρεσιών και Οικονομίας του Βλαντιβοστόκ 

 Κρατικό Πανεπιστήμιο Υπηρεσιών του Ομσκ 

 Κρατικό Πανεπιστήμιο Υπηρεσιών του Ποβόλζγιε

 Ακαδημία της Οικονομίας και Υπηρεσιών του Ουφά 

 Νότιο Κρατικό Πανεπιστήμιο Οικονομίας και Υπηρεσιών



ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

Στα ΑΕΙ πραγματοποιούνται 
επιστημονικές έρευνες σε όλους  
γενικά τους τομείς 
των κοινωνικών, ανθρωπιστικών, 
θετικών και εφαρμοσμένων 
επιστημών.

Στα ΑΕΙ δημιουργούνται 
επιστημονικά εργαστήρια 
και ερευνητικά κέντρα.

Στην επιστημονική 
δραστηριότητα συμμετέχουν 
ενεργά και οι φοιτητές.





 Μόνιμοι καθηγητές
 Καθηγητές μερικής 
απασχόλησης
 Καθηγητές με επιστημονικό 
βαθμό ή τίτλο (65,9%)
 Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου
 Τακτικοί καθηγητές (20,9%) 
 Υποψήφιοι διδάκτορες
 Αναπληρωτές καθηγητές (55%). 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ:



ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Τα πανεπιστήμια υλοποιούν όλα τα εκπαιδευτικά
προγράμματα που υπάρχουν στο σύστημα
Ανώτατης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης :
 Βασικό δίπλωμα, 
 Baccalaureate, 
 Μεταπτυχιακό πρόγραμμα (master)
 Μεταπτυχιακό πρόγραμμα (υποψήφιος

διδάκτωρ), 
 Δεύτερο δίπλωμα,
 Επιπλέον κατάρτιση, 
 Μετειδίκευση και περεταίρω κατάρτιση. 



ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ

Για την καλλιέργεια των καλλιτεχνικών ικανοτήτων
των φοιτητών στα πανεπιστήμια λειτουργούν
ποικίλες καλλιτεχνικές λέσχες και σύλλογοι:

 Χορευτικοί σύλλογοι,
 Φωνητικό σύνολο λαϊκού τραγουδιού, 
 Σύλλογοι λαϊκής και ακαδημαϊκής φωνητικής,
 Φωνητικά και μουσικά σύνολα, 
 Θεατρικά στούντιο, 
 Λέσχη КВН (λέσχη συναγωνισμών στο χιούμορ),
 Παιδαγωγικές λέσχες,
 Ποικίλοι αθλητικοί σύλλογοι



ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ  
ΕΝΔΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:



ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΞΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:

 Παρέχει πληροφορίες στους ξένους φοιτητές 
για υφιστάμενα προγράμματα σπουδών,

 Διεκπεραιώνει όλες τις διαδικασίες για την 
χορήγηση βίζα, 

 Ασχολείται με τη σύνταξη των συμβολαίων, 
 Καθοδηγεί ξένους φοιτητές που σπουδάζουν 

στο πανεπιστήμιο, 
 Οργανώνει και διεξάγει εξετάσεις της 

ρωσικής γλώσσας ως ξένης για τους ξένους 
πολίτες



Πληροφορίες: 210 67 22 802, 210 6778389
Αθήνα, Χαλάνδρι 15231,

οδ. Τζαβέλλα, 7, στάση μετρό Χολαργός
WWW.RCNK.GR

E-mail: studyrussia@rcnk.gr

ΡΩΣΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ 

ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

http://www.rcnk.gr/

	Слайд номер 1
	Η Κυβερνηση τησ Ρωσιασ�για τα ρωσικа ΑΕΙ
	ΡΩΣΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΝΙΑΙΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32
	Слайд номер 33
	Слайд номер 34

