Szövetségi állami költségvetésű felsőoktatási intézmény
Az
Alekszandr Grigorjevics és Nyikolaj Grigorjevics Sztoletov
Vlagyimiri Állami Egyetem (VlGU)

Pedagógiai Intézetének
Bölcsészettudományi Kara
szeretettel várja a külföldi állampolgárokat
alap- és mesterképzésein!
ALAPKÉPZÉS
OROSZ MINT IDEGEN NYELV
(44.03.01
Pedagógiai képzés)
Végzettség: – alapképzési diploma
Képzés ideje: nappali tagozat – 4 év
Éves tandíj: – 63 320 rubel (a 2014/2015. tanévben)
Felvételi követelmények: teszt orosz nyelv, irodalom és
társadalomismeret témakörökben
Az Orosz mint idegen nyelv (RKI) alapképzésre való jelentkezéshez lehetőséget
nyújtunk orosz nyelvvizsga megszerzésére a vizsgaközpontban, valamint két féléves
előkészítő képzésre is.
A képzés elvégzésével a hallgatók elhelyezkedhetnek orosz mint idegen nyelvi
(nem anyanyelvi) tanárként különböző szintű tanegységekben, az oktatási
intézmények nemzetközi kapcsolatokért felelős osztályain, olyan cégeknél és
szervezeteknél, amelyek nemzetközi tevékenységgel foglalkoznak és nemzetközi
kapcsolatokat létesítéséért felelősek, továbbá szerkesztőségekben, kiadóknál, valamint
más, nemzetközi adatok és reklámok elemzésével és feldolgozásával kapcsolatos
szervezeteknél, illetve nemzetközi turizmussal és tájékoztató tevékenységet végző
idegenforgalmi cégeknél is.
MESTERKÉPZÉS
OROSZ MINT IDEGEN NYELV
(44.004.01 Pedagógiai képzés)
Végzettség – mesterképzési diploma
Képzés ideje: nappali tagozat – 2 év
Éves tandíj – 74 330 rubel (a 2014/2015. tanévben)
Felvételi követelmények: orosz nyelvi teszt
Várjok azon külföldi hallgatók jelentkezését, akik oroszországi vagy határon túli
felsőoktatási intézményekben szerzett alapképzési diplomával vagy specializációval
rendelkeznek.
A mesterképzés célja a nyelvi kompetencia fejlesztése és a filológiai tudományos
irányultság kialakítása, magába foglalva minden nyelvi szint (fonetika, szóképzés,

lexika, grammatika) funkcionális szempontú tanulmányozását, az orosz mint idegen
nyelv oktatásának elméletét és módszertanát különböző aspektusokból megvilágítva,
nyelvkulturológiát, orosz irodalmat, gyakorlati orosz nyelvet stb.
A VlGU Bölcsészettudományi Karán való tanulás lehetőséget arra, hogy a
hallgatók:
- minőségi oktatásban részesüljenek: karunkon tapasztalt pedagógusok, doktori
és kandidátusi rangú oktatók dolgoznak (az orosz mint idegen nyelvi képzés 1968 óta
működik a tanszéken);
- az egyetem kollégiumaiban lakjanak, részt vehessenek a VlGU tudományos és
kulturális életében;
- elmerüljenek az orosz nyelvi közegben, megismerkedjenek Oroszország
történelmével és kultúrájával (Vlagyimir Oroszország „Arany gyűrűjének” városaként
egyben a Kijevi Rusz ősi fővárosa is, Vlagyimirban megőrződtek a XII. század páratlan
emlékei, tőle 30 km-re Szuzdal műemléki jelentőségű városa, 180 km-re Moszkva
helyezkedik el);
- munkát találjanak a szülővárosukban, Vlagyimirban vagy Moszkvában (végzett
hallgatóink orosz mint idegen nyelvi tanárként, fordítóként és saját államaik
külügyminisztériumi dolgozóiként helyezkednek el).

A VlGU Nemzetközi Oktatási Központja
600000, Oroszország, Vlagyimir, Belokonszkaja utca 5.
(VlGU 2. sz. épülete), 509. iroda (4. emelet),
Telefon, fax:+7 (4922) 47-98-83, 47-97-79
E-mail: interc.dpt@gmail.com, prorms@vlsu.ru
Bölcsészettudományi Kar
Nyikitszkaja utca 1. (VlGU 8. sz. épülete), 10. iroda (1. emelet),
Telefon: (4922) 32-35-35
E-mail:vladphilolog@yandex.ru, vladlingvist@yadex.ru, phil.vlsu@mail.ru
Honlap: http://phil.vlsu.ru

