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ПАМЯТКА 

иностранному учащемуся МАДИ 

* РЕГИСТРАЦИЯ ПАСПОРТА / ПОСТАНОВКА НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ 

- после прибытия в Россию иностранного учащемуся необходимо сдать паспорт вместе с миграционной 

картой и 6 матовых фотографиями 3х4 для оформления Уведомления о прибытии в РФ в течение 72 часов 

с момента пересечения границы; 

- для продления учета пребывания иностранного учащегося в РФ паспорт необходимо сдать за 20 дней до 

окончания срока действия визы в любой день, кроме субботы и воскресенья с 10 до 16 часов.  

При невыполнении данных требований иностранный учащийся оплачивает ШТРАФ в ФМС в размере  до 

5000 тысяч рублей. 

- если иностранный учащийся просрочил сдачу паспорта больше, чем на месяц, ФМС решает вопрос о 

дальнейшем его пребывание в РФ; 

- по закону РФ каждый иностранный учащийся, зарегистрированный на территории РФ, должен носить в 

паспорте многократную визу и корешок Уведомления. При оформлении многократной визы в сбербанке 

РФ оплачивается госпошлина за бланк визы - 1000 рублей;   

- в случае утери паспорта (визы, миграционной карты, корешка уведомления) иностранный учащийся 

должен написать заявление в Милицию и получить у них справку об утере документов. Необходимо сдать 

копию справки в Международную службу и отдать еѐ в посольство для оформления нового паспорта.  

Документом, подтверждающим легальность  пребывания иностранного гражданина на территории РФ, 

является виза (миграционная карта) и корешок Уведомления о пребывании в РФ. При выезде иностранного 

гражданина из России данный корешок в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке сдается в международную службу 

для передачи его в милицию. При въезде в Россию  необходимо оформить новое Уведомление о прибытии  

в течение 72 часов с момента пересечения границы, в противном случае будет наложен ШТРАФ. 

Учащийся ОБЯЗАН следить за своевременным продлением срока действия своего паспорта (замены 

паспорта). Паспорт должен быть действителен как минимум 1.5 года на момент подачи документов в 

международную службу. 

Если при проверке документов сотрудниками милиции на улице у Вас появились проблемы, Вам 

необходимо записать фамилию, имя и отчество сотрудника, который вас остановил, и номер отделения, от 

которого производится проверка. 

* ОБУЧЕНИЕ 

- 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. 

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, в противном случае он будет ОТЧИСЛЕН из Университета и 

отправлен на родину. Студент может быть отчислен и за пропуск занятий без уважительной причины. 

* МЕДИЦИНА 

- каждый студент в соответствии с законом РФ в обязательном порядке должен иметь медицинский 

страховой полис (приобретается за личные средства учащегося). В случае заболевания необходимо сразу 

обратится в поликлинику (обязательно получить медицинскую справку). 

* ОПЛАТА КОНТРАКТА 

- студенты, обучающиеся по контракту, ДОЛЖНЫ оплатить свое обучение до начала учебного семестра 

(до 7 февраля). Квитанции об оплате должны быть представлены в аудиторию 385 в день оплаты. В 

противном случае студент будет отчислен из Университета и отправлен на родину как нарушивший 

условия контракта. 
 

В случае изменения паспортных данных, контактного телефона, места жительства – необходимо СРАЗУ 

СООБЩИТЬ новые данные в Деканат, ауд. 385. 

 

по учебным вопросам обращаться в Деканат, ауд. 385,  

по паспортно-визовым вопросам в отдел консульско-визового обеспечения, ауд. 375, 

по социально-бытовым вопросам к Ступакову Евгению Ивановичу, ауд. 376А. 

MỘT SỐ ĐIỂM CẦN GHI NHỚ 

đối với sinh viên nước ngoài học tại MADI 

* ĐĂNG KÝ HỘ CHIẾU / ĐĂNG KÝ TẠI CƠ QUAN DI TRÚ. 

- Sau khi đến Nga sinh viên nước ngoài cần phải nộp Hộ chiếu cùng với thẻ di trú và 6 ảnh để làm Giấy báo về việc 

nhập cảnh (Giấy tạm trú) vào LB Nga trong vòng 72 giờ kể từ khi nhập cảnh vào LB Nga; 

 

- Để gia hạn giấy tờ về sự có mặt tại LB Nga sinh viên nước ngoài cần phải nộp hộ chiếu 20 ngày trước thời điểm 

hết hạn VISA vào các ngày trong tuần, trừ thứ 7 và chủ nhật, từ 10
00

 đến 16
00

 giờ..  

Nếu không thực hiện các yêu cầu trên sinh viên nước ngoài phải nộp phạt cho cơ quan công an tùy thuộc vào mức 

độ vi phạm (số tiền phạt từ 2000 đến 5000 rúp). 

- Nếu sinh viên nước ngoài nộp hộ chiếu muộn hơn 1 tháng hoặc lâu hơn, thì cơ quan công an sẽ quyết định về 

việc có cho phép tiếp tục ở lại Nga hay không; 

- Theo luật pháp của LB Nga, sinh viên nước ngoài được đăng ký tạm trú tại LB Nga cần mang theo mình Hộ 

chiếu, Visa (nhiều lần) và Giấy báo nhập cảnh (Giấy tạm trú). Khi làm Visa (nhiều lần) cần phải nộp lệ phí là 1000 

rúp tại Ngân hàng “Сбербанк”;   

- Nếu bị mất hộ chiếu (visa, thẻ di trú, Giấy tạm trú) sinh viên nước ngoài cần viết đơn cho cơ quan Công an và sẽ 

nhận được Giấy chứng nhận về việc bị mất giấy tờ tùy thân. Sinh viên cần phải nộp bản copy Giấy chứng nhận cho 

Bộ phận đối ngoại và nộp giấy đó cho Đại sứ quán (phòng Lãnh sự) để làm Hộ chiếu mới.  

Giấy tờ chứng nhận về sự có mặt hợp pháp của công dân nước ngoài tại LB Nga đó là visa (thẻ di trú) và 

Giấy tạm trú. Khi xuất cảnh về nước công dân nước ngoài CẦN PHẢI nộp lại Giấy tạm trú cho Bộ phận đối ngoại 

để nộp lại cho cơ quan Công an. Khi nhập cảnh trở lại LB Nga cần phải làm lại Giấy tạm trú mới trong vòng 72 giờ 

kể từ khi nhập cảnh vào LB Nga, trong trường hợp ngược lại sẽ chịu PHẠT. 

 

 

Sinh viên cần phải lưu ý về thời hạn Hộ chiếu của mình. Hộ chiếu phải còn thời hạn khoảng 1,5 năm vào 

thời điểm nộp Hộ chiếu cho Bộ phận đối ngoại. 

 

Nếu như trên đường phố cán bộ Công an kiểm tra giấy tờ của bạn mà nảy sinh vấn đề khác, bạn cần ghi 

lại họ tên của cán bộ Công an đã kiểm tra bạn và số Đồn (cơ quan) Công an mà bạn đã ở đó. 

 

* HỌC TẬP 

- 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. 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, trong trường hợp ngược lại sinh viên sẽ bị đuổi học và trả về nước. Sinh viên cũng có thể bị đuổi học nếu bỏ 

học qúa nhiều mà không có lý do chính đáng. 

 

* Y TẾ 

- Mỗi sinh viên nước ngoài theo luật pháp của LB Nga đều phải có Bảo hiểm y tế (sinh viên phải tự mua). Trong 

trường hợp ốm đau cần phải đến phòng khám đa khoa (cần thiết phải nhận Giấy chứng nhận y tế). 

 

* CHI TRẢ HỢP ĐỒNG 

- Sinh viên học theo Hợp đồng, CẦN PHẢI đóng tiền học vào trước kỳ học mới (tới tháng 2). Hóa đơn đóng tiền 

học cần phải nộp lại cho phòng 385 ngay trong ngày nộp tiền. Trong trường hợp ngược lại sinh viên sẽ bị đuổi học 

và trả về nước vì đã vi phạm điều kiện của hợp đồng. 
 

Trong trường hợp thay đổi thông tin Hộ chiếu, số điện thoại liên lạc, nơi ở cần phải thông báo ngay về việc thay đổi 

đó cho Bộ phận đối ngoại. 

 

Về các vấn đề liên quan đến học tập giải đáp tại phòng 385,  

Về các vấn đề liên quan đến hộ chiếu – visa, giải đáp tại phòng 375, 

Vè các vấn đế liên quan đến đời sống – xã hội gặp ông Stupakov Evgeni Ivanovich, phòng 376А. 

 


