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Добро дошли на учење
у само срце европске Русије!
На Државне универзитете у Нижњем Новгороду се уче студенти из
различитих земаља света. Они уче руски језик и усвајају велика знања
својих будућих специјалности. Међу њима има студената из Србије.

«Интересантно ли је студирање?

Сматрам да је
студентски живот најзанимљивији период живота, а уз то
је и универзитет «Лобачевски» препун могућности
за свакога ко жели да се бави и неким ваннаставним
активностима. Тако да је мој одговор једно велико «ДА!»»

Тодор

«Нижњи Новгород је интересантан на свој начин. Највише од свега ми се

свиђа тврђава и поглед на реку Волгу. Ту ми се допало. Људи су добри, и желе
да помогну, то је јако важно. Тренутно је све како треба да буде. Највише је
остала у сећању зима, никад је нећу заборавити. Осим зиме, ту су још руски
празници, који су ми се свидели. Најјачи утисак је сличност Руса и Срба, и
однос Руса према Србима, то је нешто што ћу ценити и поштовати увек.»

«Живот у студентском дому за мене не представља

Немања

проблем и интересантна је на неки свој начин. Увек се
можеш упознати са неким новим кога раније пре ниси
виђао, јер доста људи пролази кроз дом. Мој свеопшти
утисак о Нижњем Новгороду је јако позитиван и ма
колико ми недостају родитељи, родбина и другари из
Србије, толико у другом погледу знам да ми и овде
ништа не фали, јер ја се осећам као код своје куће.»

Петар

«У Нижњем Новгороду се осећам као код куће.

Град је јако сличан Београду и то је једна од
ствари због којих ми се овај град допада. На
часовима никад није досадно. Сви смо као једно,
једна група, један тим. Увек смо спремни да
помогнемо једно другом. Сви смо једна велика
породица. Кад сам дошла у Русију, први дан сам
већ хтела да се вратим у Србију свом старом
животу. А сад, овај нови живот у Русији не бих
мењала ни за шта!»
Универзитет «Лобачевски»
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Зашто Нижњи Новгород?
Положај
Нижњи Новгород се налази у
Централно-европском делу Русије
на ушћу највеће реке Волге са њеној
притокој Окој. Налази се само 439
километара источно од Москве.
Преко међународног аеродрома
«Стригино», речног пристаништа и
пруге, Нижњи Новгород је везан са
другим земљама света и градовима
Русије. Пут од Москве до Нижњег
Новгорода траје само сат авионом
или 4 сата возом.
Захваљујући свом географском
положају Нижњи Новгород се сматра
једним од највише живописних
градова Русије.
Историја
Град је основан 1221. године.
Он је сачувао мноштво изузетних
историјских споменика, ремек-дела
архитектуре и културе, од којих је
најпознатији Нижегородски Кремљ.
Урачунавајући изузетност града,
УНЕСКО је укључио Нижњи
Новгород у број 100 градова, који
имају највећу културну вредност за
човечанство.

Нижегородска
област
је
позната целом свету због хохломе
и
городецког
стила
сликања,
семјоновске матрјошке, казаковског
филиграна
(уметничка
обрада
метала), Павловског уметничког
ковања. Многи од њих су постали
национални симболи Русије.
Нижњи Новгород данас
Положај града је важан чинилац
његовог економског и друштвеног
развоја. Нижњи Новгород је један
од 5 највећих градова Русије са
становништвом више од 1.3 милиона
житеља. Нижњи Новгород се често
зове трећом престоницом Русије
после Москве и Санкт-Петербурга,
официјално се зове престоницом
Приволжског федералног округа и
Волго-Вјатског економског региона,
центром Нижегородске области.
Нивоом пословне активности и
индустријског потенцијала, Нижњи
Новгород улази у првих пет руских
градова.
Старински руски град, богат
својом историјом, Нижњи Новгород
је сада савремени европски град,
који осигурава богате могућности за
посао, учење и одмор.
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Култура и одмор
У Нижњем Новгороду ћете наћи
много могућности за квалитетно
провођење слободног времена. У
граду раде биоскопи, изузетни музеји,
културно-забавни центри, ноћни
клубови,
ресторани,
опремљени
спортски и фитнис-центри, базени,
стадиони и многи други.
У граду има више од 60 музеја,
изложбених центара и галерија, где
можете сазнати о историји града
и државе, животу и раду чувених
житеља града, достигнућима у
науци, техници, уметности. Можете
посетити осам позоришта, укључећи
Драмско
позориште,
Позориште
опере и балета, које носи име А.С.
Пушкина, позориште «Комедија»
и Позориште младог гледаоца,
изложбене сале и галерије, неколико
камерних и симфонијских оркестра,
балетне и плесачке групе, хорове.
У
Нижегородској
Државној
Филхармонији, која носи име М.
Ростроповича, сваке године се
спроводи Међународни фестивал
уметности, који носи име А. Сахарова,
гостовања најбољих музичара света
и премијере нових дела. Сасвим
недавно су се отворили највећи у
Европи циркус и најсавременији у
Русији планетаријум.
Љубитељи филмова ће наћи у
граду биоскопе различитог нивоа од
малог биоскопа, где може погледати
стари или ауторски филм са својом
филозофијом, до мултиплекса са
форматом IMAX.
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Спорт
Нижњи Новгород је град са
богатим спортским традицијама: у
садашње време град је представљају
5 професионалних тимова највишег
нивоа - хокејашки клуб КХЛ
«Торпедо»,
кошаркашки
клуб
«Нижний Новгород», фудбалски
тим «Волга», женски хокејашки клуб
«Скиф» и тим за хокеј са лоптом
«Старт». У граду има више од 10
базена, 15 клизалишта, 4 скијашке
траке, 3 планинска скијашка центра,
парк екстремних забава, хиподром,
веслачки канал, тркачка стаза и
много других спортских објеката.
2018. године ће се у Нижњем
Новгороду одржати мечеви Светског
такмичења у фудбалу (енгл. 2018
FIFA World Cup RussiaTM).

Клима
Клима Нижњег Новгорода је
доста умерена, тачно су изражавана
четири годишња доба. У Русији
за мерење температуре се користи
скала Целзијуса. Лето је обично
суво, сунчано и вруће са средњом
температуром +25°С у току дана.
Понекад
температура
достиже
висину од +30°С. У пролеће и јесен
време је променљиво - сунчано време
може се смењивати са кишом или
снегом, често је јак ветар. Зима траје
од децембра до марта, обично са
великом количином снега и средњом
температуром око -12°С. Нижњи
Новгород је леп сваког годишњег
доба!
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Чиме се занимати зими?

Клизати се

Шетати по зимском парку
Грудвати се

Направити Снешка
Белића
Скијати се
Спуштати се са брда

Научити се скијати на дасци или
планинским скијама
Постати фаном
хокејашког
тима
«Торпедо»
Сусрести Деда Мраза и
Снежану
Позвати другове у госте и наслађивати
се топлим чајем у хладаном дану
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Зашто универзитет «Лобачевски»?
Национални
истраживачки
Државни универзитет у Нижњем
Новгороду «Н. И. Лобачевски» је
био основан 1916. године. 1918.
године је добио статус државног и
постао је први државни универзитет
у Совјетској Русији. 1956. године
универзитет је добио име великог
руског научника-математичара Н. И.
Лобачевског, оснивача нееуклидове
геометрије.
Данас је Универзитет «Лоба
чевски» један од најбољих класичних
универзитета Русије, велики научноучебни, иновациони и културни
центар државе.
Универзитет омогућава фунда
ментално образовање у складу са
најбољим традицијама руске високе
школе. Спајање високог квалитета
образовања и доступности обуке
на
Универзитету
«Лобачевски»
на рачун многобројних видова
образовних програма и форми
припреме је особеност делатности
универзитета у условима глобалне
економије знања.
На
универзитету
студирају
око 25000 студената и 1000
постдипломаца из више од 85 држава

света, раде више од 1200 кандидата
наука, 400 доктора наука.
Заузимајући лидерски положај
међу
руским
универзитетима,
Универзитет
«Лобачевски»
је
светски призната учебна установа,
улази у Европску асоцијацију
универзитета (EUA). Универзитет
је победник многих међународних
конкурсних
програма
и
има
директне споразумне односе са више
од 90 страних образовних и научних
центара. Државни универзитет у
Нижњем Новгороду тесно сарађује
са институтима Руске академије
наука, највећим високотехнолошким
транснационалним фирмама (Газ
пром,
Росатом,
СБЕРБАНК,
NationalInstruments, Teleca, MERA,
INTEL, MICROSOFT, NVIDIA,
CISCO SYSTEMS, YAZAKI и др.).
Матуранти Државног универзи
тета у Нижњем Новгороду имају
могућност добити општеевропски
прилог дипломи о вишем образовању,
који одговара стандардима Европске
комисије,
Савета
Европе
и
УНЕСКО-а.
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Студијски програми
Биологија, Екологија
Биологија
Зоологија
Биомедицина
Физиологија
Биохемија
Молекуларна биологија и
имунологија
Неуробиологија (Мастер студије
на руском и енглеском језику)
Ботаника
Биофизика
Микробиологија и вирусологија
Физиологија човека и животиња
Физиологија биљака
Зоологија бескичмењака
Зоологија кичмењака
Имунологија
Физиологија и биохемија биљака
Микробиологија
Екологија и искоришћавање природе
Општа екологија
Eкологија (биологија, хемија)
Основне академске студије

(4 године)

Специјалистичке академске студије

(5 године)

Мастер академске студије

(2 године)

Докторске академске студије

(3 године)
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Хемија
Хемија
Спектроскопија
Фотохемија
Аналитичка хемија
Органска хемија
Физичка хемија
Неорганска хемија
Хемија органских једињења
Хемија високе молекуларне једињења
Квантна и математичка хемија
Петрохемија (Основне студије на руском
и енглеском језику)
Хемија животне средине, хемијски
стручност и безбедност животне средине
Хемија чврстог стања и хемија
материјала
Хемија комплексних једињења
Хемија чврстог стања
Хемија високих енергија
Хемијско инжењерство
Технологија неорганских једињења
Хемија и технологија
једињења и материјала

неорганских
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Математика, Механика
Математика
Математика (општи профил)
Алгебра, геометрија и топологија
Диференцијалне једначине, динамички системи,
оптимално управљање
Математика и рачунарске науке
Алгебра, теорија бројева и дискретна анализа
Математичко и рачунарско моделовање
(Мастер студије на руском и енглеском језику)
Математичка логика, алгебра, теорија бројева
Дискретна математика и математичка кибернетика
Основна математика и механика
Рачунарска математика и механика
Механика и математичко моделовање
Математичко моделовање и рачунарско
инжењерство
Рачунарска механика
Теоријка механика
Механика деформисаних тела
Динамика, чврстина машина, уређаја и апаратуре

Основне академске студије

(4 године)

Специјалистичке академске студије

(5 године)

Мастер академске студије

(2 године)

Докторске академске студије

(3 године)
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Информационе технологије
Фундаментална информатика и информационе технологије
Фундаментална информатика и информационе
технологије - општи профил (на енглеском језику)
Софтверско инжењерство
Рачунарска графика
Информациони системи управљање
Биоинформатика
Анализа квалитета информационих система
Аутоматизација научних истраживања
Информациона безбедност и заштита информација
Теорија информација
Суперрачунар и рачунарство високих перформанси
(Мастер студије на енглеском језику)
Информациони системи и технологије
Информациони системи и технологије у физичким
истраживањима
Примењена информатика
Примењења информатика у области одлучивања
Примењена информатика у привреди
Примењена математика и информатика
Примењена математика и информатика
(општи профил)
Математичко моделовање и
рачунарска математика
Математичко моделовање физичко-механичких
процеса
Математичко моделовање динамике система и
контроле процеса
Системско програмирање
Математичка кибернетика
Теорија вероватноће и математичка статистика
Математичко моделовање, нумеричке методе и
комплекси програма
Универзитет «Лобачевски»
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Физика, Радиофизика, Електроника,
Нанотехнологије
Радиофизика
Фундаментална радиофизика
Радиофизика и електроника
Нелинијске осцилације и таласи
Електромагнетни таласи у разним срединама
Физичка електроника
Рачунарска радиофизика
Информациони процеси и системи
Квантна радиофизика и физика ласера
Акустика
Статистичка радиофизика
Радиофизички методи у медицини и екологији
Информациона безбедност телекомуникационих система
Системи покретне дигиталне заштићене везе
Физика
Теоријска физика
Физика кристала
Методика наставе физике
Физика пројектованих материјала: метали,
легуре и керамике
Теоријска и математичка физика
Електроника и наноелектроника
Микро- и наноелектроника
Нанотехнологије и микросистемна техника
Компоненте микро- и наносистемске технике
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Економија, Финансије, Менаџмент
Економија
Економија, mеђународни бизнис и предузетништво
(Основне студије на руском и енглеском језику)
Финансије и кредити. Рачуноводство
Економија фирме и граничних тржишта
Рачуноводство, анализа и ревизија
Економија иновационе делатности
Економија предузетништва
Међународна економија
Економија фирми и корпорација
Економија: истраживања и настава
Економска безбедност бизниса
Бизнис-информатика
Информатика и математика у анализи економских
система и бизниса
Информационе технологије и аналитички методи
моделовања и оптимизације бизнис-процеса
Менаџмент
Менаџмент организације
Производни менаџмент
Маркетинг
Управљање развојем бизниса
Менаџмент у угоститељству и туризму
Економија и менаџмент финансијских институција
(Мастер студије на енглеском језику)

Основне академске студије

(4 године)

Специјалистичке академске студије

(5 године)

Мастер академске студије

(2 године)

Докторске академске студије

(3 године)
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Финансије, Менаџмент, Трговина
Менаџмент људских ресурса
Менаџмент људских ресурса организације
Стратегијско управљање особљем организације
(ванредна форма)
Финансије и кредити
Финансијски менаџмент
Банке и банкарска делатност
Финансијски мониторинг
Трговина
Менаџмент тржишних фирми и фирми друштвене
исхране
Комерцијална делатност на тржишту роба и услуга
Логистика
Хотелијерство и туризам
Државно и муниципално управљање
Управљање државном и муниципалном имовином
Регионално и муниципално самоуправљање
Царински посао
Царинско плаћање и валутно регулисање

Основне академске студије

(4 године)

Специјалистичке академске студије

(5 године)

Мастер академске студије

(2 године)

Докторске академске студије

(3 године)
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Међународни односи, Политикологија
Међународни односи
Међународни односи и спољна политика
(Основне студије на руском и енглеском језику)
Светски политички процеси
Међународна безбедност
Светска политика
Светска политика и међународно право
Међународни туризам и културна дипломатија
Политикологија
Теорија политике; политичка анализа и прогнозирање
Упоредна политикологија; политичка регионалистика и
етнополитика
Државна политика и управљање; политички менаџмент
Теорија светског политичког процеса и међународних
односа
Политички односи и политички процес у савременој
Русији
Везе са јавношћу у светској политици и култури
Страно познавање региона
Европска истраживања
Северноамеричка истраживања
Истраживања региона страна Азије и Африке
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Туризам, Реклама и односи са јавношћу, Историја
Туризам
Технологија и организација услуга туристичких
оператера и туристичких агенција
Менаџмент у угоститељству и туризму
Реклама и односи са јавношћу
Реклама и односи са јавношћу у комерцијалној сфери
Реклама и односи са јавношћу у политици
Реклама и односи са јавношћу у систему државног и
муниципалног управљања
PR
Историја
Свеопшта (светска) историја
Отаџбинска (Руска) историја
Археологија
Нова и најновија историја
Историја региона и народа Русије
Историја старог света
Историја међународних односа и спољне политике
Културологија
Историјска културологија

Основне академске студије

(4 године)

Специјалистичке академске студије

(5 године)

Мастер академске студије

(2 године)

Докторске академске студије

(3 године)
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Друштвене науке
Психологија
Општа и друштвена психологија
Психологија управљања
Психофизиологија
Организациона психологија
Психологија личности
Теорија конфликата
Психолошко консултовање
Психологија и психофизиологија
екстремних ситуација
Психологија службене делатности
Психолошко обезбеђивање службене
делатности у екстремним условима
Психолошко обезбеђивање војне и
правозаштитне делатности и примењеног права
Социологија
Друштвена теорија и примењено
друштвено знање
Социологија културе
Социологија управљања
Економска социологија
Социологија породице и демографија
Друштвени рад
Организација друштвеног рада са
различитим групама становништва
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Филологија, Филозофија
Новинарство
Периодичке публикације
Телевизија
Радио-обавештавање
Теорија новинарства
Међународно новинарство
PR
Филологија
Отаџбинска филологија (руски језик и
руска књижевност)
Инострана филологија
Примењена филологија
Руски језик
Руски језик као страни
Словенска филологија
Руска књижевност
Књижевност народа иностраних држава
Антична књижевност
Издавачка делатност
Књигоиздавачка делатност
Филозофија
Социјална филозофија
Онтологија и епистемологија
Основне академске студије

(4 године)

Специјалистичке академске студије

(5 године)

Мастер академске студије

(2 године)

Докторске академске студије

(3 године)
Универзитет «Лобачевски»
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Jуриспруденција
Jуриспруденција
Међународно-правни профил
Државно-правни профил
Цивилно-правни профил
Кривично-правни профил
Цивилно право, породично право, међународно
приватно право
Правно регулисање државног и муниципалног
управљања
Међународно јавно право, европско право
Правно регулисање грађанског промета и заштита
предузетништва
Кривично-правно обезбеђивање националне
безбедности
Судска експертиза
Криминалистичке експертизе
Eкономске експертизе
Логопедске експертизе
Документни и архивни посао
Документно обезбеђивање управљања

Спорт
Спорт
Менаџмент у сфери физичке културе и спорта
Менаџмент и економија физичке културе и спорта
Физичка култура за особе са здравственим сметњама
(адаптивна физичка култура)
Физичка рехабилитација
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Како се уписати?
Изаберите свој програм учења
Прегледајте неопходне захтеве за упис
Проверите крајње рокове за упис
Поднесите онлајн пријаву са пратећим документима
l Копију пасоша,
l Копију документа о образовању (ако се планирате уписати на 		
високообразовни програм)
Онлајн пријаву ви можете наћи на нашем веб сајту www.unn.ru/eng.

Конкурсни рокови
l
l
l
l
l
l

Летња школа руског језика и културе - 15. Јун
Студијски програми на руском језику - 15. Јула
Студијски програми на енглеском језику - 1. Август
Докторске студије на руском језику - 1. Август
Cтудије руског језика (1 година) - 1. Август
Cтудије руског језика (1 година 6 месеци) - 1. Jануар

Школарине у школској 2016/2017. години
Студијски програм

Школарина (руска рубља)

Основне академске студије на руском језику

120 000 – 160 000

Основне академске студије на енглеском језику

150 000 – 170 000

Мастер академске студије на руском језику

140 000 – 170 000

Мастер академске студије на енглеском језику

165 000

Докторске академске студије

140 000 – 180 000

Летња школа руског језика и културе

40 000

Cтудије руског језика (1 година)

100 000

Cтудије руског језика (1 година 6 месеци)

140 000
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Контакт
Национални истраживачки Државни универзитет у
Нижњем Новгороду «Н. И. Лобачевски»
Телефон: +7 (831) 462 35 82, +7 (831) 462 35 21
Email: admissions@ﬁs.unn.ru
www.unn.ru/eng
Улица Гагарина, 23
603950 Нижњи Новгород, Русија

Фотографија
Александар Казарин
Сергеј Булатов
Руслан Самарин
Ибрахим Цхаоуди
Цхилуфиа Муленга Мванса

