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TPU is one
of the best universities in Russia.

My father studied in Russia before
and he told me that the education in Russia is good. 

I had a choice and I chose Russia for studying.
I think I did well.

Truong Duc Trung
Vietnam
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5Thông tin chung

Vị trí:

Ngày thành lập:

Số lượng sinh viên:

Số lượng sinh viên quốc tế:

Số lượng sinh viên tốt nghiệp:

Ngôn ngữ:

Số lượng chương trình đào tạo:

Đối tác:

Liên bang Nga, tây Seberia, Tomsk

29 tháng 4 năm 1896

20 000

5000

170 000

Tiếng Nga, tiếng Anh

200

Các trường đại học của 30 quốc gia trên thế giới
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Hơn 200 chương trình đào tạo Cử nhân, Chuyên 
viên/Kỹ sư, Thạc sĩ, Tiến sĩ theo nhiều chuyên 
ngành khác nhau bằng tiếng Nga và tiếng Anh.

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo Cử nhân bằng tiếng Anh 
(4 năm)

Computer Science
Software Development Technologies
Information System Software

Mechanical Engineering
Mechanical Engineering Technology
Mechanical Engineering Design

Chương trình đào tạo Thạc sĩ  bằng tiếng Anh  
(2 năm)

Material Science
Computer Simulation of Materials Production, 
Processing and Treatment 

Electronics and Nanoelectronics
Electronic Control and Diagnostic Systems in 
Engineering and Medicine 

Computer Science
Networks and Communications

Nuclear Physics and Technology
Nuclear Power Installations Operation

 

Petroleum Engineering
       Oil and Gas Field Development
Biotechnical Systems and Technologies
       Biomedical Sciences and Engineering
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 Khoa học toán lý
Toán tin ứng dụng

 
Ứng dụng các phương pháp toán học vào cách giải quyết các vấn đề kỹ thuật và kinh tế

 
Mô hình máy tính

Vật lý

 
Vật lý chất rắn

 Khoa học tự nhiên
Sinh thái và sử dụng tài nguyên  

 

Địa sinh thái

 

 

Văn hóa và nghệ thuật
Thiết kế

Thiết kế công nghiệp

 Chương trình đào tạo Cử nhân bằng tiếng Nga (4 năm)

Kinh tế và quản lý
Kinh tế

Kế toán, phân tích và kiểm toán
Kinh tế doanh nghiệp

Quản trị
Quản trị sản xuất
Quản lý doanh nghiệp nhỏ
Quản trị tài chính

Khảo sát và quản lý đất đai 
Quản lý đất đai và địa chính 

Quản lý đất đai

Địa chất, thăm dò và phát triển tài nguyên khoáng sản 
Dầu khí

Khoan dầu khí
Máy và công cụ trong công nghiệp dầu khí
Sử dụng và bảo trì phương tiện vận chuyển và bảo quản dầu khí và sản 
phẩm chế biến
Sử dụng và bảo trì phương tiện khai thác dầu mỏ 
Xây dựng và khai thác mỏ dầu khí
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Năng lượng, Cơ Khí Điện và kỹ thuật điện 
Nhiệt năng và kỹ thuật nhiệt 

 
 

Nhà máy nhiệt điện
Tự động hóa quy trình kỹ thuật và sản xuất trong kỹ thuật nhiệt
Công nghiệp nhiệt năng

Điện năng và kỹ thuật điện 

 

Điện năng và kỹ thuật điện cao áp
Công nghệ chùm plasma và phóng điện
Bảo vệ rơ-le và tự động hóa hệ thống điện năng
Nhà máy điện
Kỹ thuật cách điện, cáp và tụ điện
Cơ điện
Công cụ điện và điện doanh nghiệp
Điện cho máy bay
Máy chuyền động điện và tự động hóa
Cung ứng điện
Hệ thống và mạng điện
Cung ứng điện và tự động hóa trong công nghiệp dầu khí

 

 
 

 

 

Chế tạo máy năng lượng 
Nồi, lò đốt và lò hơi trong nhà máy điện hạt nhân

Công nghệ vật lý hạt nhân  
An toàn và không phân bố vật liệu hạt nhân
An toàn phóng xạ cho con người và môi trường
Vật lý hạt nhân và hạt
Lò phản ứng hạt nhân và hệ thống hạt nhân

Chế tạo máy 
Cơ khí chế tạo và gia công kim loại 

Tự động hóa quy trình công nghệ và sản xuất trong ngành cơ khí
Máy và công nghệ hàn 
Máy và công nghệ quy trình chế biến vật liệu với hiệu suất cao
Công nghệ, máy móc và tự động hóa trong sản xuất cơ khí

Vật liệu học và công nghệ vật liệu  
Vật liệu học và công nghệ vật liệu trong chế tạo máy
Vật liệu nano
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Công cụ và kỹ thuật quang học 
Chế tạo công cụ 

 
 

Thiết bị thông tin, đo lường kỹ thuật và công nghệ 
Máy và phương pháp kiểm soát chất lượng và chẩn đoán

Kỹ thuật quang học  

 

Máy và hệ thống quang học điện tử

 

 
 

 

 

Công nghệ và hệ thống kỹ thuật sinh học 
Máy và hệ thống kỹ thuật sinh học và y tế

Quản trị chất lượng 
Quản trị chất lượng hệ thống kỹ thuật sản xuất

Công nghệ mới  

Khoa học máy tính và công nghệ thông tin 

Doanh nghiệp trong hoạt động công nghệ mới

Lập trình
Lập trình hệ thống thông tin

Kỹ thuật điện tử
Điện tử và điện tử nano 

Điện tử công nghiệp
Điện tử kỹ thuật ứng dụng

Tự động hóa và điều khiển 
Tự động hóa quy trình công nghệ và sản xuất 

Tự động hóa quy trình công nghệ và sản xuất (trong ngành dầu khí)
Công nghệ thông tin trong quản lý quy trình sản xuất

Cơ điện tử và kỹ thuật robot 
Hệ thống cơ kỹ thuật robot thông minh

Khoa học máy tính và công nghệ thông tin 
Máy tính, tổ hợp, hệ thống và mạng
Công nghệ thông tin

Hệ thống và Công nghệ thông tin

Hệ thống và công nghệ thông tin trong kinh doanh
Hệ thống địa thông tin
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Công nghệ hóa học và sinh học 
Công nghệ hóa học

 
 

Máy và công cụ sản xuất hóa học
Công nghệ dầu khí và vật liệu polymer
Công nghệ hóa học vật liệu chịu lửa, phi kim loại và silicat
Công nghệ hóa học chế biến dầu khí
Công nghệ hóa học chế biến các chất hoạt tính sinh học, dược phẩm và 
mỹ phẩm

 
 

 
 

 

 

Công nghệ hóa học vật liệu năng lượng mới
Công nghệ hóa học vật liệu vòng nguyên tử -nhiên liệu

Địa chất ứng dụng  
Đo đạc địa chất, tìm kiếm và thăm dò mỏ khoáng sản rắn
Địa chất dầu khí
Tìm kiếm và thăm dò nước ngầm và khảo sát địa chất

Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh học

An toàn cuộc sống, công nghệ môi trường và bảo vệ môi trường 
An toàn kỹ thuật

Bảo vệ trong tình huống khẩn cấp
Kỹ thuật bảo vệ môi trường

Công nghệ thăm dò địa chất
Phương pháp địa vật lý nghiên cứu giếng 
Công nghệ và kỹ thuật thăm dò mỏ khoáng sản

(www.iie.tpu.ru/en/3_programs_russian_bachelor.php)

Chương trình đào tạo chuyên viên bằng tiếng Nga (5 năm)

Nhà máy điện hạt nhân: thiết kế, vận hành và kỹ thuật
Thiết kế và vận hành nhà máy điện nguyên tử

(http://iie.tpu.ru/en/3_programs_russian_specialist.php)
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Độ bền các đường ống dẫn dầu, khí và các bể chứa 
Xây dựng giếng dầu và khí sâu trong điều kiện địa chất phức tạp
Quản lý xây dựng và vận hành các mỏ dầu khí
Máy móc và trang thiết bị trong công nghiệp dầu khí 
Những vấn đề địa chất và địa vật lý trong xây dựng các mỏ dầu khí (DD)
Phát triển và khai thác các mỏ dầu khí (DD)

Toán tin ứng dụng  

Địa chất 

Kinh tế và quản lý

Vật lý 

Chương trình đào tạo Thạc sĩ bằng tiếng Nga (2 năm)

Khoa học toán lý

Khoa học tự nhiên

Sinh thái và sử dụng tài nguyên 

Kinh tế
Kinh tế đầu tư
Kế toán, phân tích và kiểm toán
Kinh tế doanh nghiệp và kế hoạch doanh nghiệp  

Quản trị 
Kinh tế và quản lý doanh nghiệp (trong nhiều lĩnh vực) 
Hệ thống thông tin trong quản lý (DD)
Kinh tế quản lý doanh nghiệp

Địa chất, thăm dò và phát triển tài nguyên khoáng sản
Dầu khí

Năng lượng, Cơ Khí Điện và kỹ thuật điện  
Nhiệt năng và kỹ thuật nhiệt 

Quy trình và hệ thống máy trao đổi năng lượng 
Công nghệ sản xuất điện năng và nhiệt năng 
Vật lý nhiệt trong nhiệt năng 
Công nghệ thiết kế máy tính trong nhà máy nhiệt điện và điện hạt nhân
Khoa học công nghệ đo lường và quản lý trong kỹ thuật nhiệt
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Vật lý y tế
Kiểm tra và điều chỉnh kỹ thuật hạt nhân 
Kỹ thuật đồng vị và vật liệu 
Lò phản ứng hạt nhân và hệ thống năng lương 
An toàn công nghệ phóng xạ
Y tế hạt nhân (DD)

Điện năng và kỹ thuật điện  
Tự động hóa hệ thống điện 
Thiết bị điện cao áp trong hệ thống điện 
Tiết kiệm năng lượng và hiệu suất năng lượng
Tối ưu hóa hệ thống phát triển thiết bị điện
Năng lượng tái sinh
Hệ thống tự động điều khiển hệ thống điện 
Công nghệ truyền hình cáp, vật liệu cách điện và các hệ thống Thiết bị 
điện và hệ thống điều khiển truyền động điện
Chế độ tiết kiệm năng lượng của nguồn điện, tổ hợp và hệ thống
Kỹ thuật và vật lý điện cao áp

Công nghệ và vật lý hạt nhân 

Nghiên cứu và thiết kế nồi, nồi hơi và ló đốt
Công nghệ sản xuất và chuẩn đoán máy năng lượng

Tự động hóa quy trình công nghệ và sản xuất
Cơ khí chế tạo và gia công kim loại   

Công nghệ chế tạo trong sản xuất cơ khí

Tự động hóa quy trình công nghệ và sản xuất trong ngành cơ khí
Máy và công nghệ hàn 
Vật lý công nghệ cao trong cơ khí 

Chế tạo máy năng lượng

Tự động hóa tích hợp trong sản xuất dầu khí
Chế tạo máy

Công nghệ chế tạo máy
Vật lý kỹ thuật

Công nghệ chùm và �asma 
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Hệ thống điện tử kiểm soát, quản lý, chẩn đoán và công nghệ y tế
Vật lý điện tử

Công nghệ vật liệu

Mô hình máy tính trong điều chế, chế biến và xử lý vật liệu
Công nghệ vật liệu, công nghệ vật liệu nano và chất phủ bề mặt
Sản xuất chi tiết máy từ vật liệu nano
Sản xuất chi tiết máy từ vật liệu nano (DD)

Công nghệ và hệ thống kỹ thuật sinh học

Thiết bị thông tin, đo lường và công nghệ kiểm tra không phá hủy
Máy và phương pháp kiểm soát chất lượng và chẩn đoán
Hệ thống định hướng, ổn định và định vị

Quản lý hệ thống kỹ thuật  
Tự động hóa và điều khiển 

Tiêu chuẩn và Đo lường  
Quản lý chất lượng trong hệ thống công nghệ sản xuất 

Kỹ thuật quang học 

Lý thuyết hệ thống quản lý í

Quản trị chất lượng 

Dụng cụ vi tính đo lường và kiểm soát

Công nghệ mới

Công nghệ thông tin trong quảng cáo và quan hệ công chúng
Công nghệ mới trong đào tạo dại học
Doanh nghiệp trong hoạt động công nghệ mới
 

Chế tạo công cụ và kỹ thuật quang học
Chế tạo công cụ

Công nghệ và vật liệu quang tử
Thiết bị chiếu sáng và nguồn sáng

Thiết bị y tế và sinh học, hệ thống và tổ hợp

Kỹ thuật điện tử
Điện tử và điện tử nano
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Công nghệ hóa học

Hệ thống thông tin địa lý
Lập trình hệ thống

Công nghệ sinh học

Quy trình và thiết bị công nghệ hóa học
Máy và công cụ sản xuất hóa học và dầu khí
 

Tin học ứng dụng  

Quy trình tiết kiệm năng lượng trong công nghệ hóa học, hóa dầu và công 
nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

Công nghệ môi trường và quản lý nước
Kỹ thuật nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường
 

Hệ thống và Công nghệ thông tin

Hệ thống quản lý công ty

Kỹ thuật công nghiệp công nghệ sinh học và dược phẩm
Công nghệ hóa học hợp chất cao phân tử
Công nghệ hóa học các chất vô cơ và nguyên liệu
Sản phẩm công nghệ hóa học tổng hợp cơ sở hữu cơ và hóa dầu 
Công nghệ hóa học nhiên liệu và khí đốt
Công nghệ hóa học các chất hoạt tính sinh học
Công nghệ hóa học vật liệu chịu lửa, phi kim loại và silicat 

Khoa học máy tính và công nghệ thông tin 
Khoa học máy tính và công nghệ thông tin

Thông tin và hệ thống quản lý phần mềm
Mạng máy tính và Viễn thông
Phân tích máy tính và giải thích dữ liệu
Công nghệ giao tiếp thông tin

Công nghệ hóa học và sinh học

An toàn cuộc sống, công nghệ môi trường và bảo vệ môi trường 

An toàn kỹ thuật
Sinh thái công nghiệp và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên 
Quản lý tổ hợp an toàn kỹ thuật
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Thiết kế công nghiệp

Hóa học 

Thiết bị và phương pháp thực nghiệm vật lý 
Vật lý lý thuyết
Vật lý chất rắn
Vật lý plasma
Vật lý nhiệt và lý thuyết kỹ thuật nhiệt 
Vật lý hạt nhân và hạt cơ bản
Lý hóa, đốt và vật lý bùng nổ của những trạng thái của vật chất
 Tinh thể, vật lý tinh thể 
 Vật lý chùm hạt tích điện và các kĩ thuật tăng tốc

Vật lý vũ trụ

Hóa phân tích 
Hóa hữu cơ 
Hóa lý

Thiết kế

Cơ học chất lỏng, khí và plasma
Động học, độ bền của máy và thiết bị

Khảo sát và quản lý đất đai 
Quản lý đất đai và địa chính 

Quản lý tài nguyên đất

Toán học và cơ học 

Khoa học máy tính và công nghệ thông tin
Phân tích hệ thống, quản lý và xử lý thông tin (Công nghiệp, công nghệ 
thông tin)
Thành phần, cấu tạo máy tính và hệ thống điều khiển 
Tự động hóa và quản lý các quy trình công nghệ và sản xuất 
Toán học và phần mềm máy tính
Mô hình toán học, phương pháp số và phần mền  
Phương pháp và hệ thống bảo mật thông tin 

Văn hóa và nghệ thuật

(www.iie.tpu.ru/en/3_programs_russian_master.php)

Chương trình đào tạo Nghiên cứu sinh bằng tiếng Nga 
(3-4 năm) 
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Hạt nhân, năng lượng và năng lượng tái sinh và công nghệ đi kèm 

Điện và kỹ thuật năng lượng 

Nhà máy điện hạt nhân : thiết kế, khai thác và ngừng khai thác
Công nghệ các chất hiếm và chất phóng xạ

Cơ điện và thiết bị điện tử 
Vật liệu và chi tiết kỹ thuật điện 
Hệ thống kỹ thuật điện 
Kỹ thuật chiếu sáng 
Năng lượng điện tử 
Nhà máy điện và hệ thống điện năng 
Công nghiệp nhiệt năng 
Kỹ thuật điện cao thế 
Nhà máy nhiệt điện và hệ thống điện

Thiết bị và phương pháp đo lường (đo lường các đại lượng điện và từ tính) 
Thiết bị định vị 
Thiết bị và phương pháp kiểm tra môi trường, hóa chất, nguyên vật liệu 
và sản phẩm
Hệ thống thiết bị y tế 

Quang tử, chế tạo công cụ, công nghệ và hệ thống quang học và  kỹ thuật 
sinh học

Công nghệ hóa học
Công nghệ hợp chất hữu cơ 
Công nghệ hóa học năng lượng cao và nhiên liệu 
Các quy trình và thiết bị trong công nghệ hóa học 
Công nghệ silicat và phi kim khó nòng chảy

Chế tạo máy

Máy, hệ thống truyền dẫn và chi tiết máy 
Công nghệ và thiết bị xử lý cơ học và vật lý-kỹ thuật
Các quy trình và công nghệ hàn
Lý thuyết về cơ chế và máy

Sinh thái công nghiệp và kỹ thuật sinh học
Môi trường (hóa học, năng lượng, xây dưng)
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Công nghệ vật liệu 

Địa chất, thăm dò và chế biến khoáng sản

Khoa học kim loại và luyện kim 
Luyên kim bột và vật liệu composite

Công nghệ và kỹ thuật thăm dò địa chất 
Công nghệ khoan và khai thác giếng khoan 
Địa chất học về vùng công nghiệp khai khoáng và khai thác dầu khí, 
địa vật lý, trắc địa mỏ và hình học các lớp đất sâu
Xây dựng và vận hành mỏ dầu khí 

An toàn phòng cháy trong công nghiệp (năng lượng, mỏ, dầu khí, hóa 
chất, chế tạo máy, khai thác gỗ và vận tải) 

An toàn kỹ thuật

Kinh tế 
Kinh tế lý thuyết 
Kinh tế và quản lý kinh tế quốc dân (theo hướng hoạt động, trong đó bao 
gồm: kinh tế, tổ chức và quản lý doanh nghiệp và khu công nghiệp; 
kinh tế vùng, quản trị; quản lý đầu tư; kinh tế môi trường; quản lý đất đai) 

Quản lý trong hệ thống kỹ thuật

Tiêu chuẩn và quản lý chất lượng sản phẩm 
Đo lường

Triết học, đạo đức học và tôn giáo học
Bản thể học và nhận thức luận
Triết học xã hội 

Ngôn ngữ học và văn học
Văn học Nga 
Tiếng Nga

Khoa học giáo dục 
Lý luận và phương pháp giáo dục 
Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất, huấn luyện thể thao 
Lý luận và phương pháp đào tạo chuyên môn
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www.iie.tpu.ru/en/3_programs_Ph_D.php

Chương trình đào tạo

 
 

 
 

 

Khoa học Trái đất 

Môi trường (hóa học, năng lượng, xây dưng)
Địa chất thủy văn
Địa chất kỹ thuật, tầng đất đông đá và tầng đất 
Địa hóa học và phương pháp tìm kiếm khoáng sản 
Địa vật lý và phương pháp tìm kiếm khoáng sản 
Địa chất học, thăm dò và tìm kiếm khoáng sản rắn  
Địa chất học, thăm dò và tìm kiếm dầu khí 
Địa chất học về vùng công nghiệp khai khoáng và khai thác dầu khí, 
địa vật lý, trắc địa mỏ và hình học các lớp đất sâu
Quản lý đất đai, địa chính và quan sát tích đất 
Địa sinh thái (khoa học trái đất)

Thẩm mỹ và thiết kế công nghiệp
Nghệ thuật 
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Khóa học dự bị

Khóa học một năm chuẩn bị cho bạn những 
kiến thức cần thiết để có thể theo học tại bất 
kỳ trường đại học nào ở Nga  Chương trình của 
khóa dự bị bao gồm: tiếng Nga và các môn học 
khác phù hợp với chuyên ngành của bạn 

Khi kết thúc khóa học:
 � Nhận đươc chứng chỉ kết thúc khóa dự bị của TPU;
 � Thi và nhận chứng chỉ tiếng Nga dành cho người nước 

ngoài B 1 (TORFL)  Chứng chỉ cho phép bạn có thể theo 
học bắng tiếng Nga tại bất kỳ trường đại học nào trên 
lãnh thổ Liên bang Nga* 

(www.iie.tpu.ru/en/3_preparatory_course.php)

*Chương trình đào tạo dự bị có chứng chỉ công nhận cấp quốc gia.
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Các khóa học tiếng Nga khác 

TPU cung cấp cho bạn những khóa học tiếng 
Nga khác tùy thuộc vào trình độ tiếng Nga và 
chuyên ngành của bạn: giới thiệu về ngôn ngữ 
học, ngữ pháp tiếng Nga hiện đại, phong cách 
và ngôn ngữ học, những trường hợp ngữ pháp 
phức tạp trong tiếng Nga, phát âm tiếng Nga, 
ôn thi chứng chỉ tiếng Nga dành cho người nước 
ngoài (TORFL) và các khóa học khác 

www.iie.tpu.ru/en/3_russian_language_courses.php



22

Khóa học tiếng Nga và văn hóa hè và 
đông 

 � Học tiếng Nga, bao gồm với yêu cầu cá nhân 
 � Làm quen với văn hóa và cuộc sống tại Siberia 
 � Sống tại Tomsk – thành phố sinh viên của Nga 

Thời gian học tháng 1 — tháng 2, tháng 6 — tháng 8 
Cách học theo nhóm 
Thời gian 3 tuần (60 giờ)  

Kết thúc khóa học sẽ được cấp chứng chỉ của TPU (theo 
yêu cầu) 

www.iie.tpu.ru/en/3_summer_school_Russian_LC.php

Các khóa học ngắn hạn bằng tiếng Anh 

 � Học theo nhóm hoặc riêng biệt 
 � Khả năng chuyển đổi tín chỉ 
 � Chứng chỉ tiêu chuẩn châu Âu 

www.iie.tpu.ru/en/3_short_term_courses_free.php
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Trung tâm ngôn ngữ quốc tế

Trung tâm ngôn ngữ của Viện giáo dục quốc tế và ngôn 
ngữ mở các khóa học các ngôn ngữ châu Âu và phương 
Đông:

 � Anh Đức
 � Pháp
 � Séc
 � Tây Ban Nha
 � Ba Lan

 � Italia
 � Ảrập
 � Ba tư
 � Trung Quốc
 � Nhật

www.iie.tpu.ru/ru/cosmopolyt/3_cosmo_courses.php

Chương trình học trao đổi

TPU có chương trình học trao đổi với hơn 70 trường 
đại học tại các nước: Áo, Úc, Bỉ, Đức, Đan Mạch, Tây 
Ban Nha, Italia, Kazakxtan, Trung Quốc, Nauy, Ba Lan, 
Slovakia, Thái Lan, Phần Lan, Pháp, CH Séc, Thụy sĩ, Hàn 
Quốc, Nhật Bản 

Tham gia vào chương trình học trao đổi — là cơ hội 
nhận được kinh nghiệm làm việc và giao tiếp hoàn hảo 
trong môi trường quốc tế 

Trung tâm giáo dục quốc tế
Tel : 8 (3822) 56-32-36
www portal tpu ru/ciap

Liên hệ
Tel: +7 (3822) 606-476
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Dịch vụ và hỗ trợ

Viện giáo dục quốc tế và ngôn ngữ — là một bộ 
phận đặc biệt của trường đại học Bách khoa 
Tomsk chuyên đào tạo sinh viên quốc tế và cung 
cấp các dịch vụ xã hội khác:

 � Tư vấn học tập
 � Hỗ trợ visa
 � Tổ chức đón tiếp
 � Chương trình định hướng
 � Bảo hiểm y tế
 � Chỗ ở
 � Các chương trình văn hóa xã hội
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Cách nhận visa vào Nga?

Để có thể lấy được visa sinh viên vào Nga, các 
công dân nước ngoài cần phải xuất trình cho 
cơ quan đại diện ngoại giao của LB Nga tại đất 
nước của bạn những giấy tờ sau:

 � Giấy mời
 � Thư mời nhập học chính thức của trường
 � Hộ chiếu
 � Lý lịch tự khai (2 bản có kèm chữ ký)
 � Ảnh 3×4 см

Ngoài ra có thể yêu cầu bổ sung thêm những giấy tờ 
sau:

 � Giấy chứng nhận không nhiễm HIV
 � Bảo hiểm y tế
 � Bản photo giấy chứng minh nhân dân
 � Giấy đảm bảo về tài chính (chứng nhận rằng có đủ 

khả năng tài chính để đến Nga)

Ghi chú! Ở một số nước khác có thể yêu cầu túi 
hồ hơ đầy đủ hơn nữa.

Dịch vụ và hỗ trợ

Hỗ trợ visa

Trường có chương trình tư vấn và hỗ trợ visa cho 
sinh viên  TPU cung cấp cho bạn giấy mời và thư 
mời nhập học chính thức  Với 2 giấy tờ này bạn 
sẽ nhận được visa tại Đại sứ quán Nga tại đất 
nước của bạn  
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Đón tiếp

Nhân viên của trường sẽ đón bạn tại nhà ga/sân 
bay và đưa bạn về ký túc xá . Để chúng tôi có thể 
đón bạn đúng thời gian bạn cần phải đưa đầy 
đủ thông tin về ngày giờ và nơi đến của bạn cho 
chúng tôi trước 7 ngày .

Ghi chú! Lần đón tiếp đầu tiên đến Tomsk  — miễn phí.

Chỗ ở

Các phòng được phân bố theo gian (gồm 4 phòng với 1 
nhà tắm, nhà vệ sinh) . Trong từng phóng có đầy đủ các 
vật dụng cần thiết và đường truyền Internet .

Dịch vụ và hỗ trợ

Ký túc xá TPU nằm cách khu 
giảng đường 10 phút đi bộ

Phòng dành cho 2 hoặc 3 
người

có giá từ  
9 đến 12 Euro/tháng



28

Chương trình định hướng 

Chương trình nhằm giúp đỡ bạn thích nghi với 
cuộc sống mới trong tuần đầu tiên đến Tomsk 
và làm quen với văn hóa và truyền thống của 
thành phố . 
Trong chương trình định hướng bạn:  

 sẽ đi tham quan các khu giảng đường và thư viện 
của trường; 

 sẽ được thông báo về điều kiện sống và nội quy 
ký túc xã của TPU;   

 sẽ làm quen với thành phố Tomsk: các di tích lịch 
sử bảo tàng, nhà hát, rạp chiếu phim, các phương 
tiện giao thông công cộng, quán càphê, nhà hàng, 
cửa hàng, bưu điện, chi nhánh ngân hàng nằm 
gần khu vực trường đại học;

 cung cấp bảo hiểm y tế .

Bảo hiểm y tế:
 Bắt buộc với tất cả sinh viên quốc tế 

 Bệnh viện chuyên dành cho sinh viên các trường 
đại học ở thành phố Tomsk

Chuyên viên phòng đào tạo và công tác 
xã hội 
Tel/Fax: +7 3822 563299
www.iie .tpu.ru/ru/1_departmentOVR .php

Liên hệ

Dịch vụ và hỗ trợ

Lệ phí 4 Euro/tháng

: +7 (3822) 606-476
.php
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Cuộc sống sinh viên tại TPU rất sôi nổi và phong 
phú  Với rất nhiều phòng tập thể thao, câu lạc 
bộ và các sự kiện thể thao văn hóa sẽ giúp sinh 
viên hoàn thiện bản than trong mọi lĩnh vực 

Trường đại học Nghiên cứu quốc gia Bách khoa 
Tomsk — quán quân tuyệt đối trong cuộc thi 
toàn Nga “Trường đại học có cuộc sống lành 
mạnh” 

Bạn yêu thể thao?
 � Câu lạc bộ leo núi
 � Câu lại bổ thể thao du lịch
 � Câu lạc bộ lặn
 � Câu lạc bộ leo núi và thám hiểm hang động

Bạn thích khiêu vũ? 
 � Câu lạc bộ khiêu vũ thể thao sinh viên

Bạn yêu ca hát?
 � Câu lạc bộ Jazz
 � Câu lạc bộ POP
 � Nhóm nhạc dân gian
 � Câu lạc bộ những người yêu opera và thanh 

nhạc

Bạn thích viết, sáng tác, hoạt động nghệ thuật?
 � Báo sinh viên
 � Câu lạc bộ kịch

Cuộc sống sinh viên
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Yêu thích chụp ảnh?
 � Câu lạc bộ nhiếp ảnh “ART-concept”
 � Yêu thích xe ôtô?
 � Câu lạc bộ ôtô

Bạn năng động và yêu thích hoạt động xã hội?
 � Đội sinh viên cứu hộ TPU
 � Hội sinh viên “Style Life”
 � Hội sinh viên xã hội “Media center”
 � Trung tâm đào tạo sinh viên
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Tại TPU có hệ thống hỗ trợ dành cho sinh viên 
(The Buddy Building Club)  Đó là câu lạc bộ sinh 
viên chuyên giúp đỡ các sinh viên ngoại quốc 
trong những ngày đầu tiên họ đến Tomsk  Câu 
lạc bộ sẽ giúp đỡ những sinh viên mới làm quen 
với thành phố và trường đại học, những địa 
điểm vui chơi giải trí và tìm kiếm bạn bè mới  
trong số sinh viên Nga và sinh viên quốc tế  

TPU — đó là cuộc sống sôi động:

 � Nhiều hoạt động thể thao quy mô lớn;

 � Nhiều buổi hòa nhạc, biểu diễn, lễ hội và 
triển lãm ảnh;

 � Các hoạt động tình nguyện dành cho Thế 
vận hội mùa đông Sochi — 2014 

Những năm tháng tại TPU sẽ trở thành thú vị,  
ý nghĩa và khó quên!





34

Các bước nộp hồ sơ 

1 Điền vào mẫu đơn tại địa chỉ  
www.iie .tpu.ru/en/2_application.php  
và sẽ được tư vấn về các khóa học.

2 Gửi bản copy hộ chiếu và các bằng cấp bằng tiếng 
Anh hoặc tiếng Nga theo địa chỉ email omrs@tpu.ru  

 
3 Chờ nhận giấy họi nhập học  

của trường.  

4 Nộp 75 Euro tiền lệ phí vào tài khoản của trường 
(lệ phí này không hoàn lại).   

5 Gửi chho người quản lý thông tin liên lạc của 
bạn(địa chỉ và số điện thoại). Giấy mời nhập học sẽ 
được gửi theo thông tin liên lạc mà bạn cung cấp 
(giấy mời và thư mời nhập học sẽ được gửi theo 
bưu điện, lệ phí người nhận trả).  Các giấy tờ nhận 
được sẽ giúp bạn nhận được visa vào Nga.   

6 Gửi cho người quản lý về chuyến đi của bạn (số 
chuyến bay, thời gian đến v.v.) để trường có thể tổ 
chức việc đón bạn từ sân bay Bolgashevo (Tomsk) 
hoặc nhà ga Tomsk-1 về ký túc xá.   
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Khi đến Tomsk, bạn cần phải nộp: 

 � Hộ chiếu và thẻ nhập cư

 � Hồ sơ để làm thủ tục nhập học 

 � Giấy tờ chứng minh về học vấn

 � Bằng cấp về trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Nga 

 � 12 ảnh (3×4) (6 trắng đen, 6 mầu) 

 � Giấy khám sức khỏe, giấy xét nghiệm HIV có hiệu 
lực trong vòng 30 ngày, giấy chứng nhận về tình 
trạng sức khỏe hiện tại (bắt buộc không mắc các 
bệnh: lao, bệnh phong, bệnh hoa liễu và bệnh 
sốt rét)  

Hạn nộp hồ sơ:

Chương trình Ngày khai 
giảng Hạn nộp hồ sơ

Khóa dự bị 1 tháng 10 Trước 1 tháng 7 
Chương trình 
đào tạo cơ bản 1 tháng 9 Trước 15 tháng 5

Các khóa học 
ngắn hạn 

Bất kỳ lúc 
nào 

2 tháng trước khi 
bắt đầu khóa học
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Vị trí Liên bang Nga, tây Siberia 

Khoảng cách đến Moscow 3500 km

Ngày thành lập 1604 

Dân số 560 000

Số lượng sinh viên 85 000

Số lượng các trường đại học công lập 6

Số lượng các cơ sở giáo dục hơn 1100

Thông tin về Tomsk

Tomsk được thành lập năm 1604  Ngày nay Tomsk là trung tâm 
giáo dục, khoa học, đầu tư của vùng Siberia  Thành phố có 6 
trường đại học, 50 viện nghiên cứu khoa học, trung tâm, học 
viện, trường cao đẳng và trung cấp  Tomsk đứng đầu trên toàn 
Nga về số lượng sinh viên, tiến sĩ và tiến sĩ khoa học trên đầu 
dân 

Tomsk — là một thành phố đặc biệt, với các di tích kiến trúc gỗ 
và đá từ thế kỷ XVIII—XX  Những kiến trúc gỗ còn gìn giữ đến 
ngày nay đã trở thành niềm tự hào của thành phố  Tuy nhiên 
Tomsk vẫn là một thành phố trẻ trung, hiện đại, cứ 6 cư dân 
của thành phố thì có một người là sinh viên  Chính vì thế đây 
là một nơi có thể sinh sống và học tập rất tốt 
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Ngoài ra còn có: câu lạc bộ laser, câu lạc bộ 
bắn súng, sân trượt băng, bowling, sân vận 
động, quán bar, các quán ăn Nga, Ý, Kavkaz, 
Việt Nam, Nhật Bản và ẩm thực 

Tomsk 

13 hộp đêm 12 trung tâm thể thao lớn 
33 nhà hàng 60 trung tân thể hình 

28 phòng bi-a 9 bể bơi
8 nhà hát, 6 rạp chiếu phim
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Tomsk có vị trí địa lý là trung tâm của Nga, vĩ độ 56°, 
chính vì thế mà khí hậu tại đây giống như ở miền trung 
nước Nga  Mùa hè (từ tháng 6 đến tháng 9) có nhiệt độ 
trung bình trong khoảng 20—25 °C  Tuy nhiên nhiệt độ 
khoảng 30—35 °C cũng không phải là ngoại lệ vào giữa 
mùa hè ở Tomsk  

Mùa đông (từ giữa tháng 11 đến tháng 3) nhiệt độ trung 
bình khoảng –15°C (phù hợp với việc trượt băng và 
trượt tuyết), tuy nhiên vào giữa mùa đông nhiệt độ có 
thể hạ thấp tới –30 °C trong vài ngày  

Mặc dù vậy, vào những ngày đó bạn sẽ không thấy giá 
buốt nhờ vào độ ẩm không khí thấp ở ngoài phố và hệ 
thống sưởi trong các tòa nhà  Người Siberia có câu nói: 
“Không có thời tiết xấu chỉ có người không biết cách ăn 
mặc”  Tại Tomsk bạn có thể mua các loại quần áo phù 
hợp theo mùa 

Khí hậu ở Tomsk
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Máy bay

Moscow (sân bay Đômededovo, Sheretevo 
hoặc Vnukovo) — (4 tiếng) — Tomsk (sân bay 
Bogashevo) 
Bạn có thế mua vé tại các quầy vé tại sân 
bay hoặc trên các website www s7 ru, www 
transaero ru, www utair ru và thanh toán bằng 
thẻ Visa-classic, Visa-gold, Master-card 

Tầu hỏa

Moscow (ga Iaroslavski) — 56 tiếng (2,5 ngày) — 
Тоmsk (ga Tomsk 1)
Tầu № 038 chạy vào các ngày lẻ trong than

Xe buýt

Xe buýt từ Novosibirsk đến Tomsk mất 4 tiếng 

Những con đường đến Tomsk
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Học bổng cấp quốc gia:

 � Học bổng nhà nước 

 � Học bổng Tổng thống Liên bang Nga 

 � Học bổng chính phủ Liên bang Nga 

Học bổng của các nhà tài trợ (học bổng của các tổ chức 
chính quyền, các cơ quan nhà nước, chính quyền địa 
phương, các tập đoàn và các cá nhân), Học bổng TPU.
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Chương trình đào tạo cử nhân

Học băng tiếng Anh 

Kỹ thuật máy tính và Công nghệ thông tin  288 000 RUB

Chế tạo máy 184 000 RUB

Học bằng tiếng Nga

Kỹ thuật máy tính và Công nghệ 
thông tin 232 000 RUB

Kinh tế và quản lý 172 000 RUB

Địa chất và Dầu khí 172 000 RUB

Các chương trình khác 140 000 - 232 000 RUB

Chương trình đào tạo chuyên viên 

Bằng tiếng Nga 152 000 - 232 000 RUB

Học phí
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Chương trình đào tạo thạc sĩ 

Bằng tiếng Anh 328 000 - 560 000 RUB

Bằng tiếng Nga 160 000 - 264 000 RUB

Chương trình đào tạo tiến sĩ 

Bằng tiếng Nga 111 200 - 223 500 RUB

Khóa dự bị đại học

Dành cho cử nhân/chuyên viên
120 000 RUB

152 000 RUB

Dành cho thạc sĩ/tiến sĩ 
136 000 RUB

176 000 RUB
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Các khóa học ngắn hạn 

Khóa học tiếng Nga 5—15 EUR/giờ

Khóa học tiếng Anh 14—20 EUR/giờ

Các khóa học hè/đông tiếng Nga 
và văn hóa 350 EUR

Phí dịch vụ 

Lệ phí nhập học 75 EUR

Đăng ký tạm trú và visa tại Tomsk 25 EUR

Bảo hiểm y tế 4 EUR/tháng
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Phí sinh hoạt/tháng

Phòng cho 2/3 người (giường, tủ, bàn) 9 EUR

Phòng cho 2/3 người (giường, tủ, bàn, 
tivi/tủ lạnh) 12 EUR

Các chi phí khác

Vé vào nhà hát 4 EUR

Vé xem phim 3 EUR

Bowling 10 EUR

Vé vào hộp đêm 6 EUR

Ăn uống (1 tháng) 150 EUR

Ăn trưa tại nhà ăn sinh viên 1,2 EUR

Giao thông công cộng 0,3 EUR

Taxi 4 EUR

Áo khoác mùa đông nam/nữ 80 EUR

Giày mùa đông nam/nữ 90 EUR

Vé đến Tomsk

Vé máy bay Moscow — Tomsk 220 EUR

Vé tàu hỏa Moscow — Tomsk 100 EUR



We say Transcription Bạn nói
Добро 
пожаловать! Dobro pozhalovat’ Nhiệt liệt chào 

mừng! 

Здравствуйте Zdrastvuyte Xin chào

Привет Privet Chào bạn 

Доброе утро/
день/вечер

Dobroye utro/den’/
vecher

Chào buổi sáng/
chiều/tối 

Как дела? Kak dela Bạn khỏe không?

Меня зовут __ Menya zovut Tên tôi là _

Приятно 
познакомиться

Priyatno 
poznakomitsa

Rất vui được gặp 
bạn 

Я приехал(а) из __ Ya priekhal(a) iz__ Tôi đến từ__

Спасибо Spasibo Cảm ơn

Пожалуйста Pozhalusta Không có gì

Да Da Vâng

Нет Net Không

Вы не могли бы 
мне помочь?

Vy ne mogli by mne 
pomoch

Bạn giúp tôi được 
không?

Как я могу пройти 
к __?

Kak ya mogu proyti 
k__?

Tôi có thể đi đến 
__ bằng cách nào?

Я студент Томского 
политехнического 
университета

Ya student Tomskogo 
Politekhnicheskogo 
universiteta

Tôi là sinh viên 
của trường đại học 
Bách khoa Tomsk 

До свидания! Do svidaniya Tạm biệt!

ГЛОССАРИЙ



omrs@tpu.ru

Tel: +7 (3822) 606-476
e-mail: omrs@tpu.ru


