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Đại học tổng hợp quốc gia  

Tula là một trong những trường đại 

học lớn nhất vùng Trung tâm nước 

Nga, đồng thời còn là trung tâm khoa 

học và giáo dục hàng đầu của vùng 

Tula.  

Trường được thành lập vào năm 

1930 và là được coi là một trong 

những nhà dẫn đầu về giáo dục bậc 

cao ở Nga. 
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Trường Đại học tổng hợp quốc gia Tula tọa lạc tại thành phố Tula, 

cách thủ đô Moscow 180 Km về phía nam, và được kết nối thường 

trực bằng hệ thống giao thông đường bộ và đường sắt. 
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Hoạt động của trường Đại học tổng hợp quốc gia Tula trong việc đào 

tạo sinh nước ngoài đã có một lịch sử lâu dài. Bắt đầu từ năm 1962 

đây là nơi đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đầu tiên cho 

Bulgaria, và sau đó là cho các nước khác ở vùng Trung và Cận đông. 
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Trong thời gian này, hàng ngàn 

công dân nước ngoài đến từ 

hơn 80 quốc gia, đại diện cho 

các khu vực sau - Trung, Nam 

và Đông Nam Á, Bắc, Trung và 

Tây Phi, Mỹ Latinh, Đông Âu, 

đã nhận được bằng cử nhân, 

chuyên gia, thạc sỹ, bảo vệ 

thành công luận án tiến sĩ và 

nhận học vị phó tiến sĩ khoa 

học (tiến sĩ tại Việt Nam). 
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Trường Đại học tổng hợp quốc gia Tula đào tạo hệ cử nhân và chuyên gia 

theo 150 chuyên ngành khác nhau theo các hướng như: kỹ thuật, xây 

dựng, máy tính, khoa học tự nhiên, kinh tế, pháp luật, xã hội nhân văn và 

y khoa. 
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Trường Đại học tổng hợp quốc gia Tula có tổng cộng 12 đại học thành viên, trong 

đó có Đại học giáo dục quốc tế (Viện giáo dục quốc tế - IMO). Đội ngũ sư phạm 

của trường có hơn 1000 giảng viên, trong số đó có 270 tiến sĩ khoa học, giáo sư và 

740 phó tiến sĩ khoa khọc, phó giáo sư. 
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Hiện nay tại trường có 17000 sinh viên theo học, trong đó có hơn 

650 nghiên cứu sinh và sau tiến sĩ. 

Tại Viện giáo dục quốc tế - IMO có gần 800 sinh viên đến từ 68 quốc 

gia trên thế giới đang theo học. 
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Ở trường Đại học tổng hợp quốc 

gia Tula còn chú trọng đến việc 

thực hiện một loạt các hoạt động 

giáo dục ngoại khóa nhằm tạo điều 

kiện cho sinh viên nước ngoài 

thích nghi với các điều kiện sinh 

sống và học tập tại Liên bang Nga, 

bộc lộ khả năng nghiên cứu khoa 

học và sáng tạo, thúc đẩy một lối 

sống lành mạnh, bảo đảm an toàn 

cho sinh viên ngoại quốc. 
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Sinh viên đến học tại trường Đại học tổng hợp quốc gia Tula được giúp đỡ và 

hỗ trợ nhằm làm quen với nền văn hóa và truyền thống của các dân tộc tại Liên 

bang Nga, làm sâu sắc thêm kiến thức của sinh viên về tiếng Nga, ý thức giữ 

gìn bản sắc dân tộc và văn hóa của mình. 
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Một điểm đặc biệt của trường Đại học Quốc gia Tula là là sự chu đáo và 

khuôn viên trường học tiện lợi, tất cả các yếu tố cơ bản về cơ sở hạ tầng 

của trường đại học nằm trong khoảng cách đi bộ từ nơi cư trú của sinh 

viên nước ngoài. 
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Trường có hệ thống cơ sở vật chất - hạ tầng kỹ thuật rất phong phú: 

khu thể thao riêng, hồ bơi, phòng khám, nghĩ dưỡng, ký túc xá thoải 

mái, và nhiều hơn nữa. 
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Hằng năm trường tiến hành tuyển sinh sinh viên quốc tế đào tạo theo hệ 

cử nhân, thạc sĩ, nghiên cứu sinh và chuyên khoa. 
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     Học phí 1 năm 

•Cử nhân và chuyên gia:  

$1.100 –$2.800/1 năm 

•Thạc sĩ: $1.200–$2.500/1 năm 

•Nghiên cứu sinh và chuyên 

khoa: $1.500–$2.800/1 năm 

•Tiền kí túc xá: $ 7/1 tháng 

•Bảo hiểm y tế:$ 115/1 năm 
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Các chuyên ngành phổ biến nhất mà sinh viên quốc tế theo học tại trường Đại 

học tổng hợp quốc gia Tula đó là: y khoa, toán ứng dụng và tin học, ngôn ngữ 

học, hóa học, sinh học, kiến trúc, kinh tế, luật học v.v. 
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Ngôn ngữ đào tạo ở Trường Đại học tổng hợp quốc gia Tula là tiếng Nga. 

Ứng viên nước ngoài không biết tiếng Nga, được cung cấp một khóa học 

10 tháng theo chương trình giáo dục đào tạo phổ thông tiếng Nga. 
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Đào tạo dự bị đại học được 

thực hiện trên 5 hướng 

chính: kỹ thuật, kinh tế, nhân 

văn, khoa học tự nhiên và y 

khoa – sinh học. Chi phí đào 

tạo theo chương trình đào 

tạo dự bị đại học trong 10 

tháng là $1.400. 
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Để làm giấy mời tiếp nhận sang học tại trường Đại học tổng hợp quốc gia Tula cần phải 

gửi các giấy tờ cần thiết sau đến địa chỉ e-mail của Viện giáo dục quốc tế IMO 

(foreign@tsu.tula.ru), bao gồm các giấy tờ sau: 

• Bản chính văn bằng giáo dục đã được cấp (bằng tốt nghiệp cấp 3, bằng tốt nghiệp đại 

học) cộng với bản dịch công chứng hợp lệ bằng sang tiếng Nga. 

• Hộ chiếu và bản dịch công chứng hợp lệ hộ chiếu sang tiếng Nga; 

• Đơn-anketa.  

Thời hạn chuẩn bị giấy mời là 30 ngày. 
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Để thuận lợi hơn trong việc tìm hiểu thêm về lĩnh vực đào tạo, điều kiện tuyển 

sinh và chi phí đào tạo bạn có thể liên hệ theo số điện thoại : +7 (4872) 25-46-53 

hoặc đăng nhập vào trang web chính thức của trường Đại học tổng hợp quốc gia 

Tula - http://tsu.tula.ru  
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     Hiệu trưởng: 

Mikhail Basilevich Griazev 

 Điện thoại: +7 (4872) 35-21-55 

số fax: +7 (4872) 35-81-81 

     e-mail:  info@tsu.tula.ru  
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Phụ trách vấn đề tuyển sinh sinh viên 

quốc tế:  

Giám đốc Viện giáo dục quốc tế 

(IMO) 

Olga Đmitrievna Gladkova 

Điện thoại.: +7 (4872) 35-81-18 

 số fax: +7 (4872) 35-81-18 

  e-mail: foreign@tsu.tula.ru 
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Liên bang Nga, 300012, thành phố Тula, đại lộ Lênin, số 92 

Điện thoại.: +7 (4872) 33-24-10 
Số fax: +7(4872) 35-81-81 

Phòng tuyển sinh quốc tế: +7 (4872) 25-46-53 
  

info@tsu.tula.ru,  
foreign@tsu.tula.ru  

facebook.com/IlikeTulGU 
vk.com/newstulgu 

  
 

CHÂN THÀNH CẢM ƠN! 
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