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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
об обучении в МАДИ (ГТУ) иностранных граждан  

Иностранные граждане в РФ имеют право на 
получение образования в соответствии с порядком, 
установленным законодательством Российской 
Федерации. 

Иностранные учащиеся в Российской Федерации 
равны перед законом независимо от происхождения, 
социального и имущественного положения, расовой и 
национальной принадлежности, образования, языка, 
вероисповедания, рода и характера занятий и пр. 

Использование иностранными гражданами в РФ 
прав и свобод не должно наносить ущерб интересам 
российского государства, правам и законным интересам 
граждан России и других лиц. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  ИНОСТРАННЫХ 
УЧАЩИХСЯ 

1. Иностранные учащиеся (студенты 
подготовительного и основных факультетов, 
магистратуры, стажеры, аспиранты, докторанты) имеют 
право на: 

 
 

 получение образования в соответствии с 
утвержденными Министерством образования и 
науки учебными планами и программами; 

 пользование всеми видами образовательных и 
иных услуг, принятых для российских учащихся; 

 содействие в оформление полиса медицинского; 

 содействие в получении в установленном 
законодательством РФ порядке въездных и 
выездных виз для следования на учебу в Россию 
и выезда на родину; 

 помощь в защите гражданских прав и интересов 
на территории России в пределах компетенции и 
возможностей МАДИ (ГТУ). 

2. Иностранные учащиеся обязаны: 

 соблюдать Конституцию и законы РФ, с 
уважением относиться к традициям россиян, 
выполнять правила пребывания иностранных 
граждан в России; 

 систематически и глубоко овладевать 
теоретическими знаниями и практическими 
навыками по избранной специальности / профилю;  

 соблюдать учебную дисциплину, посещать все 
учебные занятия, выполнять  в установленное 
время все виды учебной работы и 
производственной практики, предусмотренные 
учебными планами и программами, в 
установленные сроки сдавать экзамены и зачеты. 
В случае пропуска занятий по уважительной 
причине должен быть представлен 
оправдательный документ (медицинская справка, 
объяснительная записка, заявление об отъезде и 
т.д.). За пропуски без уважительной причины 
студент может быть отчислен из Университета. 

 выполнять    правила    внутреннего    распорядка и 
студенческого общежития, соблюдать Устав МАДИ 
(ГТУ); 

 выполнять указания, распоряжения и требования 
администрации МАДИ (ГТУ), преподавателей и 
сотрудников Службы охраны и безопасности при 
исполнении ими своих служебных обязанностей; 

 строго соблюдать установленный режим работы 
университета; 

 предъявлять студенческий билет \ пропуск \ 
бэйджик по требованию администрации, 
преподавателей и сотрудников Службы охраны и 

 
 
 

QUI CHẾ CHUNG 
về học tập của công dân nước ngoài tại MADI (STU) 

Công dân nước ngoài ở Liên Bang Nga (LB Nga) có 
quyền được học tập tương ứng với các cấp bậc đã được 
qui định bởi pháp luật của LB Nga. 

 
Học sinh, sinh viên người nước ngoài tại LB Nga 

đều bình đẳng trước Pháp luật, không phụ thuộc vào nơi 
sinh sống, vị trí xã hội và tài sản, sắc tộc hay tổ chức xã hội, 
giáo dục, ngôn ngữ, tôn giáo, nghề nghiệp và v.v.. 

 
Đối với công dân nước ngoài ở LB Nga việc sử 

dụng quyền lợi và tự do không được làm ảnh hưởng (tổn 
thất) đến lợi ích của quốc gia Nga, đến quyền lợi và lợi ích 
pháp luật của công dân Nga và những công dân khác. 

 
QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CHÍNH CỦA SINH VIÊN NƯỚC 

NGOÀI 
1. Người nước ngoài đang học tập tại LB Nga (bao gồm: 

sinh viên khoa dự bị và sinh viên chính thức thuộc các khoa 
chuyên ngành, sinh viên cao học – học bậc Thạc sỹ, thực 
tập sinh, nghiên cứu sinh bậc tiến sỹ, NCS bậc tiến sỹ khoa 
học) có những quyền lợi sau: 

 

 được học tập, nghiên cứu tương ứng theo chương 
trình và kế hoạch học tập đã được Bộ giáo dục và khoa 
học thông qua; 

 được sử dụng tất cả các dạng hình thức về giáo dục 
cũng như các dịch vụ khác mà dành cho sinh viên Nga; 

 được hỗ trợ trong việc làm Bảo hiểm y tế; 

 được hỗ trợ cung cấp thông tin về pháp luật LB Nga 
trong việc làm visa nhập cảnh và xuất cảnh vào Nga để 
học tập, và xuất cảnh về nước; 

 

 được giúp đỡ trong việc bảo vệ quyền lợi công dân và 
lợi ích trên lãnh thổ LB Nga, cũng như trong phạm vi 
quyền hạn của MADI (STU). 

2. Sinh viên nước ngoài cần có những nghĩa vụ sau: 

 cần tuân thủ Hiến pháp và pháp luật LB Nga, với sự tôn 
trọng đối với truyền thống dân tộc Nga, tuân thủ quy tắc 
về cư trú của công dân nước ngoài tại Nga; 

 

 nắm vững một cách có hệ thống và sâu sắc kiến thức lý 
thuyết và kinh nghiệm thực tế theo chuyên ngành mà 
mình đã chọn;  

 tuân thủ kỷ luật học tập, có mặt trong tất cả các tiết học, 
thực hiện đầy đủ số giờ học và giờ thực hành theo quy 
định mà đã được định trước trong kế hoạch và chương 
trình học, trả các môn thi và kiểm tra đúng thời hạn quy 
định. Trong trường hợp nghỉ học vì lý do chính đáng thì 
cần phải trình giấy tờ có liên quan (như: giấy chứng nhận 
của bệnh viện, giấy giải trình, đơn xin tạm vắng và v.v.). 
Nếu nghỉ học quá nhiều không có lý do chính đáng 
sinh viên có thể bị đuổi học. 

 
 
 

 tuân thủ nội quy Ký túc xá, Quy chế của Trường MADI 
(STU); 

 

 thực hiện theo sự hướng dẫn, mệnh lệnh và yêu cầu 
của Ban giám hiệu nhà trường MADI (STU), của giáo 
viên và nhân viên an ninh trong quá trình thực thi nhiệm 
vụ; 

 cần nghiêm túc chấp hành chế độ làm việc của Nhà 
trường; 

 xuất trình thẻ sinh viên \ thẻ ra vào \ giấy tờ tùy thân 
theo yêu cầu của BGH, giáo viên và nhân viên an ninh; 
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безопасности; 

 соблюдать чистоту и порядок в помещениях 
Университета и общежитий. Бережно относиться 
к сохранению учебно-материальной базы; 

 соблюдать правила противопожарной 
безопасности; 

 быть дисциплинированными и опрятными не 
только в университете, но и в других 
общественных местах. 

За невыполнение учебных планов, нарушение 
предусмотренных Уставом МАДИ(ГТУ) обязанностей, 
правил внутреннего распорядка, за невыполнение 
условий договора (для обучающихся на платной 
основе) к студентам могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания вплоть до отчисления из 
МАДИ(ГТУ). 

3. Обучение в Университете делится на два семестра: 
первый семестр заканчивается в январе/феврале, второй 
семестр заканчивается в июне/июле. В конце каждого 
семестра студенты сдают экзамены и зачеты; 

- знания, умения и навыки в период обучения 
студентов определяются оценками: "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно", "неудовлетворительно", "зачтено", 
"не зачтено".  

- студенты подготовительного факультета, успешно 
сдавшие экзамены, получают сертификаты об окончании 
подготовительного факультета по выбранному профилю, 
на основании которого и документов о предыдущем 
образовании они имеют право поступления в вуз по 
соответствующей специальности; смена группы и 
профиля во время обучения возможна только на 
компенсационной основе. 

- студенты, получившие на экзаменах одну или две 
неудовлетворительные оценки, имеют право на две 
пересдачи. Студент, получивший на экзаменах три 
неудовлетворительных оценки, право на пересдачу 
не имеет, и должен обратиться в деканат. 

4. В МАДИ(ГТУ) категорически запрещается: 

 распитие спиртных напитков, в том числе 
слабоалкогольных; 

 употребление наркотиков; 

 нахождение в университете в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения; 

 курение (кроме специально отведенных мест); 

 

 игра в карты и другие азартные игры; 

 употребление нецензурных выражений; 

 использование звукоусиливающей и 
звуковоспроизводящей аппаратуры, мешающей 
окружающим;  

 использование мобильных телефонных 
аппаратов на всех видах занятий; 

 вынос и порча имущества Университета;  

За нарушение учебной дисциплины, правил 
внутреннего распорядка администрацией 
Университета может быть применено одно из 
следующих дисциплинарных взысканий: замечание, 
выговор,  строгий выговор, исключение из 
Университета. 

5.  Иностранные  учащиеся   обязаны  выполнять   
следующие правила соблюдения паспортно-
визового режима: 

 иностранные граждане после пересечения 
границы РФ должны прибыть  в Университет 
для постановки на миграционный учет в течение 
72 часов; 

 для продления срока действия визы следует 
своевременно, не менее чем за 14 дней до 
окончания еѐ действия, представить все 

 

 giữ gìn vệ sinh và trật tự trong khuôn viên Nhà trường 
và KTX. Giữ gìn cần thận trang thiết bị học tập; 

 

 tuân thủ nội qui phòng cháy chữa cháy; 

 

 cần có kỷ luật và tác phong chỉnh tề không chỉ trong 
trường mà cả ở những nơi công cộng khác. 

 
Về việc không hoàn thành chương trình học, vi phạm 

Quy chế MADI (STU), nội qui Nhà trường, và không thực 
hiện các điều kiện ghi trong hợp đồng (đối với sinh viên 
diện đóng tiền học), thì sinh viên có thể bị kỷ luật từ 
khiển trách cho tới đuổi học khỏi trường MADI (STU). 

 
 
3. Việc học tập trong Trường đại học được chia ra làm 2 

kỳ: kỳ I kết thúc vào tháng 1 / tháng 2, kỳ II kết thúc vào tháng 
6 / tháng 7. Cuối mỗi kỳ sinh viên phải trả các môn thi hoặc 
kiểm tra sát hạch; 

- kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong quá trình học 
của sinh viên được xác định bởi điểm số: giỏi, khá, đạt, không 
đạt, đạt kiểm tra (sát hạch), không đạt kiểm tra. 

 

- sinh viên khoa dự bị đã thi qua tất cả các môn theo thời 
gian quy định sẽ được nhận chứng chỉ công nhận tốt nghiệp 
khoa dự bị theo chuyên ngành đã chọn, trên cơ sở đó cùng 
với nhữg giấy tờ chứng nhận về giáo dục họ có quyền nhập 
học vào các trường đại học theo chuyên ngành tương ứng; 
thay đổi nhóm học và ngành học trong thời gian học tập 
chỉ có thể trên cơ sở điều chỉnh bù. 

 

- sinh viên không thi qua 1 hoặc 2 môn có quyền thi lại 2 
lần nữa. Sinh viên không thi qua 3 môn thì không được 
thi lại và cần phải làm việc với Khoa. 

 

 
4. Ở MADI (STU) cấm thực hiện những điều sau: 

 uống đồ uống có cồn, kể cả độ cồn nhẹ; 

 

 sử dụng ma túy; 

 đến trường trong tình trạng say rượu hoặc đã sử dụng 
ma túy; 

 cấm hút thuốc (trừ những khu vực dành riêng để hút 
thuốc); 

 chơi bài và những hình thức cờ bạc khác; 

 sử dụng từ ngữ tục tĩu, chửi bậy; 

 sử dụng các thiết bị khuyếch đại âm thanh, thiết bị âm 
thanh gây ồn làm ảnh hưởng đến xung quanh;  

 

 sử dụng điện thoại di động trong tất cả các giờ học; 

 

 mang ra ngoài và làm hỏng cơ sở vật chất của Trường;  
Đối với những người vi phạm kỷ luật học tập, nội quy 

Nhà trường phải nhận 1 trong những hình thức kỷ luật 
sau: khiển trách, cảnh cáo, cảnh cáo nghiêm khắc, đuổi 
khỏi Trường. 

 

 

5. Sinh viên nước ngoài cần phải thực hiện những điều sau về 
tuân theo qui tắc chế độ hộ chiếu - visa: 

 

 công dân nước ngoài sau khi vào biên giới LB Nga 
cần phải đến Trường để nhập di trú trong vòng 72 
tiếng ; 

 

 để gia hạn Visa cần phải làm trước 14 ngày trước 
ngày kết thúc thời hạn của Visa, trình lên Bộ phận đối 
ngoại tất cả những giấy tờ liên quan. Theo quy tắc hiện 
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необходимые документы в Международную службу 
университета. По существующим правилам 
учебная виза выдается на срок оплаты учебы, но 
не менее 0.5 года (для контрактных учащихся до 
07 февраля или до 31 августа), но не свыше 1 
года; 

 при постановке на миграционный учет по другому 
адресу учащиеся должны представить в 
Международную службу копию Уведомления 
(регистрации паспорта) о постановки на 
миграционный учет по другому адресу; 

 при выезде на родину иностранный учащийся 
обязан сняться с миграционного учета по адресу 
Университета (сдать Уведомление в 
Международную службу Университета) 

 для срочной поездки на родину, на каникулы в 
случае окончания действующей визы или выезда 
по окончании учебы следует представить все 
документы для оформления новой визы не 
менее чем за 20 дней до предполагаемой даты 
выезда (наличие только билета не является 
основанием для внеочередного оформления 
документов). При необходимости выезда в 
учебное время требуется также заверенная 
телеграмма с родины, переведенная на русский 
язык или письмо посольства в Москве, а также 
согласие деканата; 

 новая виза оформляется, если срок окончания 
действия национального паспорта составляет не 
менее одного года; 

 учащиеся, отчисленные из университета, 
обязаны в течение недели прибыть в 
Международную службу для решения вопроса о 
возможности продолжения учебы или выезда на 
родину. 

 в случае невыполнения установленных правил 
пребывания на территории РФ и несоблюдения 
иностранными учащимися дисциплины они могут 
быть подвергнуты органами Отделениея по району 
Аэропорт отдела УФМС России по г. Москве в САО 
административному наказанию (штрафу), а 
при грубых нарушениях принудительному 
выдворению за пределы РФ или ответственности 
в судебном порядке по законам Российской 
Федерации. Несвоевременно оформленная 
(продленная) виза (регистрация паспорта) 
также является административным 
нарушением. 
 
В соответствии с законами РФ иностранным 

учащимся запрещено изменение статуса пребывания 
на территории РФ: иностранный гражданин, прибывший на 
учебу, не имеет права заниматься коммерческой 
деятельностью (работать). 

 

 

hành thì Visa được cấp theo thời hạn đóng tiền học, 
nhưng không ít hơn nửa năm (đối với diện đóng tiền 
học là tới 07 tháng 02 hoặc tới 31 tháng 08) nhưng 
không nhiều hơn 1 năm. 

 

 trong quá trình di trú theo địa chỉ khác, sinh viên cần phải 
trình lên Bộ phận đối ngoại bản phô tô của giấy tạm trú (hộ 
khẩu trong hộ chiếu) về việc di trú đến địa chỉ khác.; 

 
 

 khi xuất cảnh về nước, sinh viên nước ngoài cần phải gỡ 
(xóa) tên khỏi sổ di trú của trường (trả lại giấy tạm trú cho 
Bộ phận đối ngoại)  

 

 đối với trường hợp khẩn cấp phải về nước, nghỉ hè trong 
trường hợp hết hạn visa hoặc xuất cảnh khi tốt nghiệp cần 
phải trình tất cả giấy tờ để làm visa mới trước ngày về ít 
nhất là 20 ngày ( vé về nước không phải là cơ sở để làm 
visa trong trường hợp ngoại lệ). Khi cần thiết xuất cảnh 
trong thời gian học tập cần phải có giấy bảo đảm từ trong 
nước, được dịch ra tiếng Nga hoặc thư của Đại sứ quán tại 
Mát-xcơ-va, cũng như việc chấp thuận của Khoa 

 
 
 
 

 visa mới được cấp, nếu như thời hạn kết thúc hộ chiếu 
còn ít nhất là một năm; 

 

 sinh viên bị đuổi học trong vòng 1 tuần cần có mặt tại Bộ 
phận đối ngoại để giải quyết khả năng có thể gia hạn học 
tập tiếp hoặc về nước. 

 
 

 trong trường hợp không thực hiện theo qui chế cư trú 
trên lãnh thổ LB Nga và không tuân theo 1 cách có kỷ 
luật, sinh viên nước ngoài có thể bị bắt phạt hành 
chính bởi Cơ quan hành chính khu vực Aeroport thuộc 
thành phố Mát-xcơ-va, quận Bắc, còn trường hợp vi 
phạm nghiêm trọng sẽ bị cưỡng chế trục xuất ra khỏi LB 
Nga hoặc phải ra tòa theo luật pháp của LB Nga. Không 
gia hạn visa (tạm trú) đúng thời hạn là đã vi phạm 
hành chính. 

 
 
 
 
 
Trong pháp luật của LB Nga đối với sinh viên nước 

ngoài nghiêm cấm thay đổi hình thức cư trú trên lãnh thổ LB 
Nga: công dân nước ngoài đến LB Nga để học tập không có 
quyền tham gia các hoạt động thương mại (làm việc-có việc 
làm và có thu nhập) 
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