
Hướng đào tạo cử nhân
01.03.04 Toán ứng dụng
07.03.01 Kiến trúc
07.03.04 Quy hoạch đô thị
08.03.01 Xây dựng
09.03.01 Tin học và kỹ thuật máy tính
15.03.04 Tự động hóa quá trình kỹ thuật và sản xuất  
20.03.01 An toàn kỹ thuật
27.03.01 Tiêu chuẩn và đo lường
27.03.04 Quản lý hệ thống kỹ thuật
38.03.01 Kinh tế

Các lĩnh vực chuyên môn đào tạo kỹ sư:
08.05.01 Xây dựng và các tòa nhà và công trình kiến trúc độc đáo
23.05.01 Phương tiện vận chuyển kỹ thuật trên mặt đất

Hướng đào tạo thạc sỹ: 
07.04.01 Kiến trúc
07.04.04 Quy hoạch đô thị
08.04.01 Xây dựng
15.04.03 Cơ học ứng dụng
09.04.01 Tin học và kỹ thuật máy tính
38.04.01 Kinh tế 
38.04.02 Quản trị

Trường đại học xây dựng nhà nước nghiên cứu cấp quốc gia Nga (trước năm 1993 được gọi là 
MISI mang tên V.V. Kuibyshev). – là trường giáo dục hàng đầu của Liên Bang Nga trong lĩnh 
vực giáo dục xây dựng. MGSU – là trường đại học có truyền thống giáo dục và khoa học lâu 
đời, đây là một trung tâm nghiên cứu khoa học và giáo dục hiện đại, tham gia tích cực trong 
sự phát triển và hình thành tiềm lực nghề nghiệp và trí tuệ nước Nga. Trường đại học sáng 
tạo và ứng dụng các kỹ thuật tiến tiến của các tổ chức hoạt động giáo dục và khoa học nhằm 
đào tạo các cán bộ kỹ thuật, các nhà khoa học và các chuyên gia, nhằm tạo ra các sản phẩm 
khoa học và chuyển giao công nghệ mới trong những lĩnh vực hoạt động sáng tạo của con 
người – là xây dựng.

MGSU được công nhận là trường danh tiếng quốc tế, có nhiều kinh nghiệm hợp tác quốc 
tế hiệu quả với 80 trường đại học và các trung tâm giáo dục khoa học từ 35 quốc gia, cho 
phép các trường đại học chủ động tham gia vào hoạt động liên kết giữa đào tạo xây dựng Nga 
với phạm vi giáo dục Châu Âu. MGSU là trường đại học duy nhất ở Nga có giấy chứng nhận 
BREEAM.

Trường đại học hiện đang có hơn 20 000 sinh viên đang học tập, trong đó hơn 1000 – là các 
công dân nước ngoài từ 74 quốc gia trên thế giới.

Việc tuyển sinh được thực hiện dựa trên cơ sở ngân sách giáo dục, cũng như dựa trên các 
hợp đồng tự túc học phí theo các loại hình giáo dục chính quy, bán chuyên nghiệp, tại chức.

Đối với việc học tập tiếng Nga và chuẩn bị cho việc  nhập học được thực hiện trong chương 
trình «Dự bị vào đại học», bao gồm việc học tập theo 6 môn học: tiếng Nga, Toán, Vật Lý, Tin 
học, Hóa học, hình học kỹ thuật.

Học phí đào tạo cho hợp đồng tự túc kinh phí – là từ 2100 đến 3000 $ một năm. Học viên 
được cung cấp kí túc xá tiện nghi có bảo vệ thường xuyên, nằm trong khuôn viên trường (các 
phòng 2 và 3 người) trong phạm vi 10 phút đi bộ đến nơi học tập, chi phí cho một chổ ở trong 
kí túc xá đối với sinh viên ngân sách – là 9$ một tháng, đối với các sinh viên tự túc là – 18$ 
một tháng. Về điền kiện học tập: có thư viện khoa học kỹ thuật, cung thể thao, căn tin hiện 
đại, cơ sở giải trí, câu lạc bộ quốc tế, có các chương trình tham quan và tham gia vào cuộc 
sống văn hóa khoa học của trường đại học.

MSUCE (NRU) is the construction’s intelligence


