Trường Kinh tế
Cao cấp

Văn phòng
Tuyển sinh quốc tế

UNIVERSITY
CON SỐ VÀ SỰ KIỆN

Moscow | St. Petersburg | Nizhny Novgorod | Perm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TOÀN DIỆN
Trường Kinh tế Cao cấp có xếp hạng thuộc nhóm những trường đại học
hàng đầu Liên bang Nga và là một trong những trường đại học kinh tế
và khoa học xã hội ưu việt của Đông Âu và khu vực Âu-Á. Sinh viên của
chúng tôi đến từ khắp nơi trên thế giới, theo học bằng tiếng Anh hoặc
tiếng Nga trong các chương trình Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ và đào tạo
ngắn hạn. Giáo dục tại HSE là sự kết hợp giữa nền tảng lý thuyết vững
chắc với những kinh nghiệm thực hành giá trị.

Các lĩnh vực đào tạo:
• Kinh tế và Quản trị
• Khoa học máy tính và Kỹ sư
• Khoa học chính trị và khu
vực học
• Nhân văn
• Kinh tế thế giới và Quan
hệ quốc tế
• Luật
• Nga học

• Truyền thông và đa
phương tiện
• Nghệ thuật & Thiết kế
• Toán học
• Khoa học xã hội
• Vật lý
• Tâm lý học
• Phát triển đô thị

hse.ru/admissions

twitter.com/HSE_eng

facebook.com/HSE.Vietnam.info

instagram.com/hse_live

youtube.com/hse

coursera.org/hse

HSE Moscow
Số lượng các chương trình
Cử nhân và Thạc sỹ

Số lượng các chương trình giảng
dạy bằng tiếng Anh

46

5

Chương trình Cử nhân

Chương trình Cử nhân

121

22

Chương trình Thạc sỹ

Chương trình Thạc sỹ

Học phí:

Các chương trình
khác:

320 000 – 450 000 RUB /
năm (~5500 – 7800 USD)

Dự trù chi phí sinh
hoạt của sinh viên:
Ký túc xá – 1560 RUB (~27 USD)
Thức ăn – 16 000 RUB (~270 USD)
Đi lại – 630 RUB (~11 USD)
Internet, điện thoại – 500 RUB
(~9 USD)
Giải trí và thể thao – 4000 RUB
(~70 USD)
Tổng: 22 690 RUB (~390 USD)

Phòng tuyển sinh quốc tế:
hse.ru/admissions
Điện thoại: +7 (495) 531 0059
E-mail: inter@hse.ru

• Dự bị Đại học – 174 000 RUB
(~3000 USD)
hse.ru/prep
• Tiếng Nga cho người nước
ngoài – 176 000 RUB
(~3000 USD)
hse.ru/en/rfl
• Summer University – 150 USD /
1 ECTS (hơn 20 khóa học Hè để
lựa chọn)
hse.ru/summer
• Học kỳ tại Moscow – 3000 USD
hse.ru/semester
• Toán tại Moscow – 9000 USD
cho 01 học kỳ / 17 500 USD cho
năm học
mccme.ru/mathinmoscow
• Thực hành Kinh doanh tại
Nga – 1500 EUR
hse.ru/doingbusiness

HSE Saint Petersburg
Số lượng các chương trình
Cử nhân và Thạc sỹ:

Số lượng các chương trình dạy
bằng tiếng Anh:

11

3

Chương trình Cử nhân

Chương trình Cử nhân

15

5

Chương trình Thạc sỹ

Chương trình Thạc sỹ

Học phí:

Các chương trình khác:

230 000 – 320 000 RUB /
năm (~3950 – 4500 USD)

Dự trù chi phí sinh
hoạt của sinh viên:
Ký túc xá – 1050 RUB (~18 USD)
Thức ăn – 12 000 RUB (~200 USD)
Đi lại – 1035 RUB (~18 USD)
Internet, điện thoại – 1100 RUB
(~20 USD)
Giải trí và thể thao – 4000 RUB
(~70 USD)
Tổng: 19 185 RUB (~330 USD)

Phòng tuyển sinh quốc tế:
spb.hse.ru/admissions
Điện thoại: +7 (812) 644 5911 *61583
E-mail: iadmission-spb@hse.ru

• Học kỳ tại Saint Petersburg –
6000 RUB cho 1 ECTS
spb.hse.ru/international/
freemover
• Summer Schools – 360 EUR/ tuần
(có 15 modules khác nhau để lựa
chọn)
spb.hse.ru/international/sumsch
• Chương trình nghiên cứu Nga,
không gian Á-Âu và Hậu Xô viết –
18 000 USD
spb.hse.ru/international/
russtudies
• Chương trình Văn hóa và tiếng
Nga nâng cao – 3850 USD spb.
hse.ru/io/summerrus
• Kinh doanh toàn cầu và Sáng tạo
BRICS – 550 EUR
spb.hse.ru/international/brics

HSE Nizhny Novgorod
Số lượng các chương trình
Cử nhân và Thạc sỹ:

Số lượng các chương trình giảng
dạy bằng tiếng Anh:

9

2

Chương trình Cử nhân

Chương trình Thạc sỹ

11
Chương trình Thạc sỹ

Học phí:

175 000 RUB / year (~3200 USD)

Dự trù chi phí sinh
hoạt của sinh viên:
Ký túc xá – 490 RUB (~9 USD)
Thức ăn – 10 000 RUB (~170 USD)
Đi lại – 1150 RUB (~20 USD)
Internet, điện thoại – 890 RUB
(~15 USD)
Giải trí và thể thao – 4000 RUB
(~70 USD)
Tổng: 16 530 RUB (~280 USD)

Phòng tuyển sinh quốc tế
nnov.hse.ru/en/intnn
Điện thoại: +7 (831) 416 9777
E-mail: enternn@hse.ru

Các chương trình khác:
• Học kỳ ở Nizhny Novgorod –
2000 USD
nnov.hse.ru/en/intnn/exchange
• Tiếng Nga cho người nước
ngoài / Khóa dự bị tiếng Nga –
100 000 RUB (~1800 USD)
nnov.hse.ru/en/intnn/langschool
• Khóa Dự bị Hè tại Nizhny
Novgorod cho sinh viên
quốc tế – 30 000 RUB (~540 USD)
nnov.hse.ru/cpppk/rkiintensiv

HSE Perm
Số lượng các chương trình Cử nhân và Thạc sỹ:

6

6

Chương trình Cử nhân

Chương trình Thạc sỹ

Học phí:

Các chương trình khác:

125 000 – 160 000 RUB /
year (~2200 - 2800 USD)

Dự trù chi phí sinh
hoạt của sinh viên:
Ký túc xá – 700 RUB (~12 USD)
Thức ăn – 8000 RUB (~140 USD)
Đi lại – 1200 RUB (~20 USD)
Internet, điện thoại – 800 RUB
(~15 USD)
Giải trí và thể thao – 5000 RUB
(~85 USD)
Tổng: 15 700 RUB (~270 USD)

Phòng tuyển sinh quốc tế
perm.hse.ru/en/admissions
Điện thoại: +7 (342) 254 4164
E-mail: admissionsperm@hse.ru

• Khóa học Hè quốc tế về ngôn
ngữ, lịch sử và văn hóa Nga –
380 EUR
perm.hse.ru/summerschool2018
• Tiếng Nga cho người nước
ngoài – 70 000 RUB (~1150 USD)
cho toàn chương tìrnh / 25 000
RUB (~410 USD)
cho chương trình nâng cao ru/en/
admissions/rusperm

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ
Tất cả giấy tờ có thể nộp trực tuyến.
Các giấy tờ điển hình cho việc đăng ký:
•
•
•
•
•
•

Đơn đăng ký
Thư trình bày nguyện vọng
Thư giới thiệu
Bảng điểm hoặc bằng tốt nghiệp
Điểm thi môn tiếng Anh
Hồ sơ lý lịch và các giấy tờ bổ sung khác

Hạn đăng ký:
• cho các chương trình Cử nhân: 10 tháng Tám, 2019
• cho các chương trình Thạc sỹ: 15 tháng Bảy, 2019
• cho các chương trình đào tạo ngắn hạn: vui lòng xem trên trang
web tuyển sinh của các campus mà bạn lựa chọn
Thông tin chi tiết vui lòng truy cập địa chỉ
hse.ru/admissions

Hỗ trợ Tài chính
Mỗi năm, HSE University trao tặng một số lượng lớn Học bổng toàn phần
cho sinh viên quốc tế. Sinh viên Học bổng sẽ theo học miễn phí, được cung
cấp và giảm giá chỗ ở trong ký túc xá.
Ngoài ra, còn có cơ hội giảm giá học phí từ các chương trình học.
Hạn đăng ký Học bổng:
• tháng Mười Một 2018 – 28 tháng Hai 2019

Web-site:
hse.ru/admissions
Liên hệ:
+7 (495) 531 0059
E-mail:
inter@hse.ru

