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Nomor 
Lamp. 
Perihal 

: ~ !E4.4/2012 
1 berkas 
Tawaran Beasiswa Pemerintah Rusia 

&0 Februari 2012 

Kepada Yth. 1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri 
2. Koordinator Kopertis Wilayah I-XII 

Berkenaan dengan surat dari kantor perwakilan RI di Moskow No. B
00022fMOSKOWI120208 tanggal 16 Januari 20 J 2 perihal tersebut di atas kami sampaikan 
tawaran 50 Beasiswa Pemerintah Rusia yang terdiri dari 40 beasiswa bagi Sarjana dan 
Master, serta 10 beasiswa bagi program doktor . 

Informasi selengkapnya dapat diunduh di laman www.rusia.edu.ru atau 
www.kemJu.go.idlmoscow/PageslHighlights.aspx?IDP=J 7&1-id. Dokumen-dokumen 
pendaftaran dikirimkan ke Bagian Kerjasama Intemasional Kementerian Pendidikan dan 
IImu Pengetahuan Federasi Rusia paling lambat tanggal15 Mei 2012. 

Kami mohon infonnasi tersebut dapat disampaikan kepada para mahasiswa dan dosen di 
Iingkungan perguruan tinggi Saudara. 

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih 

enaga Kependidikan 

Tembusan: 

Dirjen Dikti (sebagai laporan) 
.. 

www.kemJu.go.idlmoscow/PageslHighlights.aspx?IDP=J
www.rusia.edu.ru
http:www.diktLgo.id
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Telp. (7-495) 951 9549/50, Fax (7-495) 7354431, E-mail: moscow.kbri@kemfu.go.id 
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NUGROHO SETYADIE 
KUAI 

Nomor B-00022/MOSKOW/120208 

Kepada 1. Yth. Menter; Luar Negeri RI 
2. Yth. Menter! Pendidikan dan Kebudayaan RI (VK) 

Up. 1. Yth. DI~en Amerop, Olrjen lOP, Dir. en, Dir. Dipllk, Kspuscflklat. 
Kemlu RI 

2. Yth. Sekjen, Diljen Dikti, Karo PKLN, Kemdikbud RI (VK) 
Info Yth. Wamenlu, Sekjen, Kemlu RI 
Dari KUAI KBRI Moskow 
Jumlah 13 Halaman 
Perihal Penawaran Beasiswa Pemerintah Rusia untuk Warga Negara Indonesia 

Tahun 2012/2013 

Merujuk perihal tersebut pad a pokok brafaks, dengan hormat disampaikan hal-hal 

sebagaiberikut: 


1. 	 Melalui surat Nomor 05-in-9 (teriampir), Bidang Kerjasama Internasional Kementerian 
Pendidikan dan J1mu Pengetahuan Federasi Rusia menyampaikan bahwa untuk tahun re. 
aiaran 201212013, Pemerintah Rusia memberikan beasiswa kepada Warga Negara 
Indonesia sebanyak 50 beas/s'lla yang terdiri dali: 
a. 	 40 beasiswa untuk program bachelor (5-1), spesialisasi, dan master (5-2), 
b. 	 10 beasiswa untuk program postgraduate (kandidat doktor/doktor (S-3». 

2. 	 Lama pendidikan: 
a. 	 Program bachelor: 4 tahun ditambah 1 tahun Fakultas Persiapan bagi yang belum 


menguasai bahasa Rusia; 

b. 	 Program spesialisasi : sekurang-kurangnya 5 tahun ditambah 1 tahun Fakultas 


Persiapan bagi yang belum menguasai bahasa Rusia; 

c. 	 Program master : 2 tahun ditambah 1 tahun Fakultas Persiapan bagi yang belum 


menguasai bahasa Rusia; 
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d. 	 Postgraduate (aspirantura}/doktor (doktorantura) : 3 ditambah 1 tahun Fakultas 
Persiapan bagi yang beJum menguasai bahasa Rusia; 

3. 	 Para peminat dapat memilih jurusanlfakuJtas/spesialisasi yang ditawarkan, kecuali 
terdapat pembatasan kuota untuk jurusanlspesialisasi tertentu, seperti kedokteran yang 
hanya diberikan 3 beasiswa. 

4. 	 Persyaratan: 
a. 	 Mengisi formulir pendaftaran yang dilengkapi dengan kode jurusan dan nama 

jurusan yang dipilih, serta dilengkapi foto berwarna ukuran 4x6 em; 
b. 	 Copy surat keterangan kesehatan dari dokterlrumah sakit; 
c. 	 Copy surat keterangan bebas HIV/AIDS; 
d. 	 Copy ijasah pendidikan sebelumnya yang di/egalisasi. termasuk daftar perajaran 

dan nilainya; 
e. 	 Copy akta kelahiran yang dite~emahkan ke bahasa Rusia; 
f. 	 Copy paspor dengan masa berlaku tidak kurang dari 18 .bular;l dan tanggal 

berlakunya visa masuk ke Rusia; 
g. 	 Mengisi formulir pendaftaran secara on~line melalui situs 

http://www.russja.edu.rulforma/20121 untuk mempereepat proses pengurusan 
penerimaan dengan perguruan-perguruan tinggi di Rusia. 

h. 	 Ijasah harus setara dengan pendidikan yang berlaku di Federasi Rusia: 
Untuk program bachelor - setara dengan ijas~h sekolah menengah (Iengkap) 
umum atau kejuruan; 
Untuk program master - setara dengan ijasah program bachelor (S-1) 
(sekurang-kurangnya 4 tahun masa pendidikan) atau spesialisasi (sekurang
kurangnya 5 tahun mas a pendidikan); 
Untuk program postgraduate - setara dengan ijasah program spesialisasi (5 
tshun masa pendidikan) atau program master (6 tahun masa pendidikan). 

i. 	 Bagi calon program postgraduate harus menyerahkan daftar pubfikasi pene/itian 
ifmiah (jika ada) dan kerangka karya tulis ilmiah (1-2 halaman) dalam bahasa Rusia 
dengan tema yang akan diambil untuk penelitian mendatang; 

j. 	 Dokumen-dokumen persyaratan dikirimkan ke Bagian Ke~asama Internasional 
Kementeian Pendidikan dan IImu Pengetahuan Federasi Rusia paling lambat 
tanggal 15 Mei 2012 oleh lembaga pengirim Kementerian atau Kedutaan Rusia 

dK :""dengan surat pengantar resmi.·;" 

5. 	 Ketentuan lainnya: 
a. 	 T ahun ajaran baru dimulai 1 September; 
b. 	 Pada saat kedatangan harus membawa dokumen-dokumen asli (ijasah, daftar nilai, 

surat keterangan kesehatan dan Jainnya) dan foto 71embar (4x6 em); 
c. 	 Memiliki pakaian lengkap untuk setiap musim; 
d. 	 Tempat tinggal/asrama disediakan oleh Pemenntah Rusia dengan persyaratan 

sebagaimana diberikan kepada .warga Rusia yang be/ajar melalui program 
beasiswa Pemerintah Pusat; 

e. 	 Setiap peserta memperoleh uang saku dari Pemerintah Rusia; 
f. 	 Menyediakan biaya tambahan untuk menutupi kebutuhan hidup selama be/ajar; 
g. 	 Membayar uang asuransi kesehatan sekitar US$250 setiap tahun; 
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h. 	 Menyediakan uang sekurang-kurangnya US$250 pada saat kedalangan untuk 
pengorganisasian penjemputan dan Kementerian Pendidikan dan IImu 
Pengetahuan federasi Rusia. Biaya tersebut sudah termasuk biaya trasportasi 
peserta ke kota/tempat tujuan belajar; 

i. 	 Pihak Rusia tidak menanggung biaya kedatangan dan kepulangan mahasiswa; 
j. 	 Hak-hak yang diberikan kepada caJon peserta penerima beasiswa tidak berlaku 

bagi anggota keJuarga atau kerabat dekat lainnya; 
k. 	 Ketibaan peserta d; Rusia tidak lebih dar; 20 han sebelum habis masa berlaku visa 

studi masuk ke Rusia. 

6. 	 Informasi tentang beasiswa Rusia dapat diakses di situs KBRI Moskow 
http://www.kemly.goJd/moscow/Pages/Highlights.aspx?IDP=17&I=id. Sementara itu, 
informasi lebih lanjut dapat diakses pula pada situs Kementerian Pendidikan dan IImu 
Pengetahuan Federasi Rusia· http://www.russia.edu.ru/enter/20121. seperti ketentuan 
penerimaan, formulir pendaftaran. dokumen-dokumen yang diperlukan. daftar 
jurusan/spesiaJisasi yang ditawarkan dan daftar jenis penyakit yang memungkinkan 
orang asing untuk tidak stud; di Rusia. Selain itu, untuk informasi dan pendaftaran, para 
peminat dapat pula menghubungi Pusat IImu Pengetahuan dan Kebudayaan Rusia di 
Jakarta. JI. Diponegoro 12. 

QltltlO KeRI Mo'kow: 
7. 	 Pads tahun 201212013 Pemerlntah RUlla menambah kuota beaslswa kepada Indonesia 

menjadi 50 Deasiswa dart 35 beasiswa tahun 201012011 dan 45 beasiswa tahun 
2011/2012. Mesklpun penambahan kuota dengan jumlah yang tidak signifikan 
menunjukkan bahwa Pemerintah Rusia memberikan perhatian dalam peningkatan 
hubungan di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. 

8. 	 Saat ini tercatat 128 mahasiswa Indonesia studi di berbagai perguruan tinggi dan 
berbagai kota di RUsia. Sebagian besar (95%) dar; mahasiswa tersebut adalah 
penerima program beasiswa pemerintah Federasi Rusia. Jurusan-jurusan atau 
spesialisasi yang dipilih mahasiswa Indonesia, seperti Kedokteran, Ekonomi, Bahasa 
dan Sastra Rusia, Hubungan Internasional. Radio Teknik dan Komunikasi, Filsafat, 
Jurnalistik. Minyak dan Gas, Matematika dan Komputer, Mekanik. Hydrometeorology, 
Kajian Wilayah, IImu-ilmu Politik, Ekologi dan Manajemen Sumber Daya Alam, 
Metalurgi, Blol09i dal) Fisika. 

9. 	 Pada tahun ajaran 2011/2012 sejumJah 37 mahasiswa baru Indonesia studi di Rusia, 34 
mahasiswa diantaranya melalui program beasiswa pemerintah Federasi Rusia. Tidak 
terpenuhinya kuota (45 beasiswa) yang dibertkan Pemerintah Rusia dikarenakan 
terdapat peserta yang mengundurkan diri sete/ah pengumuman kelulusan seleksi. 
Pengunduran diri ini menutup kesempatan kepada peniinat lain yang benar-benar ingin 
stud; di Rusia. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya keterlibatan pihak-pihak 
terkait di Indonesia dalam seleksi caJon mahasiswa baru program beasiswa pemerintah 
Rusia. Jika kuota yang diberikan tidak terpenuhi, tidak menutup kemungkinan 
Pemerintah Rusia tidak akan menambah kuota di tahun-tahun mendatang atau bahkan 
mengurangi kuota yang telah diberikan. 
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10. 	 Sebagaimana diketahui bahwa beasiswa yang diberikan pemerintah Rusia bukan 
merupakan beasiswa penuh. Pemerintah Rusia hanya membebaskan biaya studi dan 
penyediaan tempat tinggallasrama. Oleh karena itu, cafon perserta harus benar-benar 
mempersiapkan diri antara lain siap intelektuaJ, mental dan finansial. Permasalahan
permasalahan sering terjadi pada mahasiswa Indonesia di Rusia karena ketidaksiapan 
tiga hal tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, kiranya usulan KBRI Moskow via 
brafaks No. B-00012/MOSKOW1120119 tan9gal 19 Januari 2012 (terlampir) dapat 
dipertimbangkan Pemerintah Indonesia. 

11. 	Dengan IImu pengetahuan dan teknologi ting9i yang dimiliki Rusia dan hubungan 
bilateral Indonesia-Rusia yang semakin berkembang, kiranya Rusia dapat dijadikan 
aJternatif oleh Warga Nagara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dan ilmu 
pengetahuan tinggi. Sehubungan dengan hal terse but, mohon kiranya informasi ini 
dapat disebarkan kepada pihak-pihak terkait di Indonesia. 

Oemikian. atas perhatian diucapkan terima kasih. 

Moskow. 8 Februari 2012 

"....p.tug•• Komunlka.' 

v. 
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"cltlelhteriaQ Pendidikan dan IImu Pengetahuan 
Federasi Rusia 

Tverskaya UI. 11, Moskow, GSP-3, 125993 

Tel. (495) 629-70-62,237-97-63, Fax. (495) 629-08-91 


e-mail: Info@mon.gov.ru 


1 P Janyari 2012 

No. OS-in - 9 


Bidang Ke~asama Intemasional Kementerian Pendidikan dan IImu Pengetahuan 
Federasi Rusia menyampaikan salam hormat kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia 
di Federasl Rusia dan memberitahukan hal-hal sebagai berikut. 

Dalam rangka membantu mempersiapkan spesialis-spesialis yang dibutuhkan dalam 
negerinya, pada tahun ajaran 201212013 Kementerian Pend/dikan dan IImu Pengetahuan 
Federasi Rusia memberikan kepada Republik Indonesia sebanyak 50 beasiswa (3 / 
diantaranya untuk spesialisasi di bidang kedokteran) pad a penerimaan warga negara 
asing dan keturunan Rusia untuk stud; di perguruan-perguruan tinggi di Federasi Rusia 
dengan biaya dar; Pemerintah Federal Federasi Rusia. 50 beas/swa tersebut meliputi: 

a. 	 40 be.alawa untuk program bachelor, speaialisaa' dan master; 
b. 	 10 b,••I.w. untuk program postgraduate (sapiranturs (internatura, ordinatura), 

doktoranlure) . 

S.rk....berk•• dokumen calon pee.rtl yang dlrakomendaslkan dapat disampaikan 
kepade K.menterten P.ndldlken dan IImu Pangetahuen Federaal Rusla selambat-Iambatnya 
tanggal 15 Mel 2012. Untuk mempercepat proses pengurusan hal-hal yang terkait 
penerlmaan lnl dengan perguruan-perguruan tlnggl di Rusia, agar calon peserta dapat 
menglsl tormullr pendaftaran secara on-line melaJui situs 
http://www.russla.edu.rU/forma/2012/. 

Informasi mengenai ketentuan penenmaan, dokumen-dokumen yang dibutuhkan, 

formulir untuk dUsi, dan daftar spesialisasi dapat dilihat melalui internet pada situs 

http://www.russia.edu.ru/enter/20121. 


Warga negara asing yang ditenma studi akan mendapatkan uang beasiswa setiap 

bulan dan asrama dengan ketentuan yang sama bagi warga negara Rusia. 


Pihak Rusia ilaak menanggung biaya kedatangan peserta hingga ke tempat studi. 

Peserta menanggung biaya pengaturan pertemuan pada saat kedatangan, 
perjalanan sampai ke temp at tujuan studi dan pengurusan asuransi kesehatan di wilayah 
Federasi Rusia (mulai dari US$250,- untuk pertemuan saat kedatangan dan keberanggatan 
ke tempat studi, dan mulai dan US$250.- setiap tahun untuk pengurusan asuransi 
kesehatan). 

Berdasarkan ketentuan undang-undang keimigrasian Federasi Rusia, kedatangan 
peserta untuk studi tidak lebih dari 20 han sebelum habis masa berlaku visa studi masuk ke 
Rusia. 

Departemen memohon kepada fembaga pemenntah lerkait di Indonesia unluk 
memberikan jaminan bahwa biaya kepulangan warga negaranya ke tanah air setelah selesai 
studi, dan juga apabila melanggar peraturan-peraturan di Federasi Rusia, berhenti studi, 
serta alasan kesehatan ditanggung oleh pihak pengirim. 

http://www.russia.edu.ru/enter/20121
http://www.russla.edu.rU/forma/2012


Da/&m hal ini Departemen menyampaikan pula kepada Kedutaan bahwa sejumlah 
lembaga di Rusia, organisasi dan perguruan-perguruan t;nggi pada tahun 2012 memperoleh 
hak melakukan seleksi penerimaan calon secara tersendiri di negara aSing berdasarkan 
kuota tambahan yang diberikan. Daftar perguruan tinggi dan organisasi tersebut akan 
disampaikan Departemen kepada Kedutaan secara terpisah. 

Departemen akan sangat berterima kasih kepada Kedutaan atas penyampaian / 
informasi in; kepada lembaga-Iembaga pemerintah terkait di Indonesia. / 

Departemen menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan salam hormat yang 
setinggi-tingginya kepada Kedutaan. 

Kepada 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
Di Federasi Rusia 

Kota Moskow 
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Jakarta, {O Februari 2012 

Nomor Of:>{,4'1-18K102l201:U39 
lamplran 1 (satu) berkas 
Perlhal Penyampaian Informasi mengenai BeaEliswa Pemerintah Rusia untuk 

Tahun Ajaran 2012!2()13 

Kepada yth 
1. 	 Direktur JendeH'a' Pendldlkan Tin9gi 


Kamenterian Pendidiun dan Kabudayaan 

2. Kopertle WlI.vah I-XII 

dl 

Jlkarta. 

MerujuJc perthllpada pokOk IUI'It cengln hormat dfearTIpalktin blhwa Pemerintah Rusla 

untuk tahun .,.ran 201212013 menlnglc.tkln .'oka,f beash!lWa darl4t5 (201112012) menjadi 

50 yang terdlrl dan 40 untuk program 81 dan S2 dan 10 untuk program 83. Pendaftaran 

lamaran dlbuka pada 6 Februari 2012 s.d. 18 Maret 2012. Informasi Jebih /anJut dapat 

diunduh di situs pusatkebudayaanrusla.blogspot.com. 


Menurut catatan kami, pada tahur. ajaran 201112012 ':llokasi beasiswa hanya terisi 35 

dengan perincian 13 orang untuk 51, 19 orang untuk 82 dar, 3 orang untuk S3. 


Sehubungan dengan hal itu, mohon bantuan Saudara untuk menindaklanjuti informasi 

tersebut dengan harapan dapat dimarnaatkan secara makslmal. 


Demikian, atas perhatian dan kerja;amanya diucapkan I.erima kasih. 

Tembusan: 
1. Yth. PIt. Oirektur Jenderal Amerika dan Eropa (sebagai liilporan) 
2. Yth. Kepala Pusat Pendidikan dan I'elatihan, Kemlu 

http:pusatkebudayaanrusla.blogspot.com
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1-o'lEP TE('ElDOHA: 8499237f:l702 

MHlIRCTEPCTBO OJiPA30BAHHSI H BAYKH 

POCCHHCKOit f1)E~EPAI.(HH 

(MHHOBPHAYKII POCCHH) 

yn. TBepCIaUI, on. 11. r. MOCJ(Ba, reD-3, 125993 


TeJIecpon: (495) 629-70.62, 237-97-63, <l>aKc: (495) 629·08-91 


E-mail: jnfo@mon.gov.ru 
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):tenlpTaM'HT MeJCJl)'Hapo.ztHOrO carpY)UUl"leCTBa MRllo6pHaYKH POCCHH 

CBJUlI'J"enr.cTB)'eT CBoe YJl&*.HUC DOCOJl.CTBY PeenyfiJlRKH HH40Jle3HR B 

PoculclCOA .e,IlCpaURH H HMcer qccn. coo()lJt1ITL cnCAYIOIllee. 

B QeJUlX CO,lteACTBlf.l B nO}lfOTOBKe HaIJ;HOHaJI&HbIX cneU;HanHCTOB 

MHH06pHaYI<H PaccHH BLI,neIDIeT PecUYMHKe HIlAOHe3H.fI Ha 2012/2013 

YQe6HLm ro)J. 50 rocy,n;apCTBeHHLIX CTHUeH.n;HH (H3 HHX - 3 no Me.mUUiHCKHM 

cnenmuIbnoCTIIM) ,lJ;JI" npHeMB Ha 06YlleHHe rp8Jk,l{BH H COOTelJeCrneHHHKOB B 

roCY.llapcTBeHHble BLICIllHe yqe6HLle 38Be.lleHIDI sa ClJeT POCCHHCKO:H CTOpoHbI. B 

TOM 'IRene: 

40 - ~ o6yqeHiHr no nporpaMM8M 6axanaapHBTa, cneI.{H8JUITeTa Ii 

MarHC1paTypW; 

10 - ,n;JIH a6Y'leHHJI no IIporpaMMaM aCIDIpaHT)'pLI (HHTepHBTypM, 

0p,lJ;HHarypLI), ,LlOKTOpaHT)'pLI. 

,l(oKYMeHTbJ KaH)lH~aTOB, peKOMeH,ll;OB8HHbIX )1,JlH o6YQeHIfH, 

npe,n;CTaBIDllOTClI B ,l{enaptBMenT Me)l(,lJ;YHopo.nHQro COTPY,lJ;HWIeCTBa 

MHHo6pHaYKH POCCHH ,LlO 15 Mrul 2012 ro,n:8. ,[VI" YCI<OpeHIDl npou;ecca 

npOpa60TIili BonpocoB npHeM8 Ha 06YQeHHe C poccHiicKHMH BY3aMH nepBH":lHylO 

aHKeT)' KaIl)Ul,;qaTa Heooxo,LlHMO 3alIOIDiHTJ. K YKa3aHHoMY cpOKy B 

1:IlITepaKTHBHoM peJKHMe HB caiITe: http://www.russia.edu.ruIfonnaJ2012/ 

http://www.russia.edu.ruIfonnaJ2012
http:HIlAOHe3H.fI
http:629-70.62
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C HHq.OpMauHeii 06 YCJIOBIDlX rrpHeMa, Tpe60BaBHJIX K .noKYMeHTaM, ill< 

nepeQHe H CPOPMax )J)1.11 3anOJIJleHH.H, a T8I01Ce cnllCKe CrreU;li8JJhHOCTeH MO)l\HO 

03Ha:KOMHTLCJI B I1HTepHeTe aB caiiTe: http://www.russia.edu.rulenter/2012/. 

HHoCTpaHHLle rp8JK,Z{8He, npHIDIThle Ha o6yq.eHHe, o6ecnellHBa1OTcJl 

eJKeMeCJI'Uloit cnmeH}UIeii H oO:w.eJlOlTHeM aft panBhlX C POCCHHCKIiMH 

rpa»<.naHaMH YCJIOBIHIX. 

PoccmkKruI cropoHa He Reeer pacxo,zu,I no oIIJIaTe npoe3}l8 KaH,lI.H.ll8rOB K 

MeCTaM yqe6hl. 

KaH)J.HJl:aT HeCeT pacxoro;.l no opraHU3alJ,H1I ero BCTpe"lH, npoes,lJ.)' .no MeeTS 

Y'IefiLl H DPJl06peTellHJO nomC8 Me,r:(HI.{HHCJCoro C1})BXO.a&ruu Ka TeppHTOpHH 

PoooidtclCoA ¢le.ucpawm (I AOJInapOBOM 'DHB8JJefJ1'e YKl3fUDIWe paCXO.%lW 

OOOftlWllOT OT 2'0 ~OMapol CUIA (ICtpna, Tp8H+p IC MICT)' ~e6Lt) H OT 2S0 

JJ;OJUIlpoa CllA. cJCero,lUlO, HI rlpBoepeTeJu,e nOJIHca Me.D,HIlJDJCKOro 

(..Tp8XOBaHHR). 

B CO~H" C npSBBnaMa POccHfiCKoro MHrpaUHoHHOro 

3aKOHo,nareJIDCTB8 npH6IdTHe KaH..qMara H8 Y'le6y ,nOJIJKHO COCT01lTl>CH He 

n03,lJ.Hee, lfeM 38 20 KaJIeH.l{apHhIX JUfeH .no OKOlf'i8IDUI cpOKa .neHcTBHlI ero 

B':&e3~HOH Y'Cfe6HOA BH3.M. 

,ll.enapTaMeHT upocHT 06paTHTL BHHMaHHe roCY.IlapCTBeUHLIX OPraHOB 

C1paHbl Ha BeooXO.I\HM.OCTL ~OCTaBJleHHJI rap8llTHH no cBooBpeMeHHoil 

crrapasKe cBoero rpa::F.,l{aaHHa aa p01(!·my sa CqeT Hal1paluIJ!IDllteiI CTOPOHDI ITO 

OKOH'laHHH yqe6LI, a T8IOKe B CJlyqaa:x uapymeHHH 3aKOHOB POCCmiCKOH 

We)l.epCl.WIH, .lI.OCpOlffioro rrpeKpameH1H( yqe6'&I, no COCTOHHHIO 3,l(OPOBLlI HJJH IlpH 

JIeTaJ].LHOM JlCXO.l(e. 

O.nHoBpeMeHHo ):{en~pT8MeH1' HH~OPMHPYeT IIoCOJIbcTBO, qro pH,ll. 

POCCHHCKHX Be)l,OMCTB, OpnUUI38llHM" BI.ICum:x yqeOHLIX 38ne.II.eHHH nOJ1Y'UfJIn B 

2012 roJJ.Y npaso CaMOCTOHTeJlLHOrO Ha60pa Bc1paHax HHoCTpaHHhIX I'pf1)f(J(aH Ha 

ooyqeHHe B paMKax BLmeJleHHblX B HX paCnOpllIKeHHe .llOnOJlHlfTeJII,Hl>IX KHOT 

http://www.russia.edu.rulenter/2012
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npHeMa. CnHCOK By:JOB H OpraHH3amtii: l{enaPTaMeHT npe.ltCtaBHT ITOCOJIl>CTBY· 

,l{OnOJIHHTeJILHO. 

t(enapTaMeHT oyner npH3HaTeneH !10COJILCTBY 38 ~OBe~eHHe HaCTOR~eH 

HH$OPMarum.ltO 3aHHTepeCOBa.HHbIX rocy.ltapCTBeHHhlX opraHOB cBoeA CTPaHld. 

llenapTaMeHT nOJlL3YeTC.1I :)THM CJlyqaeM, q"fOOLJ :B0306HOBHTL ilOCOJIl>Cl'BY 

yaepcHwr B caoeM BbJCOKOM YBalICeHHH. 

nOCOJThCTBY PECIIYli.1lH.KB HH)l;OBE3IDI 

n poccHitCKoit (J)E~P~ 

r. MOCKBft 

http:PECIIYli.1lH.KB
http:nOJlL3YeTC.1I
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npHeMB. CnHCOK B)'30B H OpraHH3aUHH ,&enaprWeHT npe.llCTaBHT llOCOJIbCTBY 

,l{OnOJIHHTeJIbHO. 

~enapTaMeHT 6YJleT UpH3HSTeJleH TIOCOJll.CTBY 38 .z.OBe)l,eHJte HaCTOHIlJ;eii: 

HHtPOPMaI{HH)];O 3IUfHTepeCOBaHHf.dX roCY.zt3pCTBeHHDlX OPraHOB eBoeM CTpaHDi • 

.llenapTaMeHT nOJIL3yerCJf 3THM cnyqaeM, QY06DI B0306HOBHTL nOCOJIbCTBY 

YBepeHHJl B caoeM B.blCOKOM YBIDKeHHH. 

nOCOJILCTBY PECllY.Ii.JIJfKH If.H,lJ;OHE3IDI 

D POCCHitCKOH ~E~PAIQIB 

T.MocKB8 

http:3IUfHTepeCOBaHHf.dX

