
Belarus-Rus uniwersitedi - Belarusiýa 
Respublikasynyň gündogar sebitiniň iň öňdebaryjy 
uniwersitetleriniň biri bolup, ol 50 ýylyň dow-amynda 
tehniki we ykdysady ugurlar boýunça ökde hünärli 
hünärmenleri taýýarlamak işini alyp barýar. 
Uniwersitediň uçurymlary Belarus Respublikasynda, 
GDA döwletlerinde we daşary ýurtlarda dürli 
pudaklarda ýokary jogakärçilikli wezipelerde zähmet 
çekýärler. 

Häzirki wagtda Belerus-Rus uniwersitedi 
Belarussiýa Respublikasynda öňdebaryjy seýrek 
uniwersitetidir, çünki ol belarus we rus 
standartlaryna laýyklykda bilim almaga mümkinçilik 
berip, ýokary bilim baradaky diplomlar Belarussiýa 
Respublikasynyň we Russiýa Federasiýasynyň 
ülňülerine laýyklykda berilýär. 

Daşary ýurt raýartlary bu uniwersitetde 1985-nji 
ýyldan bäri bilim alýarlar. Häzirki wagtda 
Belarus-Rus uniwersitetinde Türkmenistanyň, 
Hytaýyň, Siriýanyň, Eýranyň, Yragyň, Saud 
Arabystanyň, Gruziýanyň, Russiýanyň, Wýetnamyň, 
Ukrainanyň, Özbegistanyň, raýatlary bilim alýar. 

Daşary ýurt raýatlary üçin Belarus 
Respublikasynyň we Russiýa Federasiýasynyň 
okuw meýilnamasyna laýyklykda gaýybana däl we 
gaýybana bilim almak mümkinçiligi bar. 
Uniwersitetde daşary ýurtlar üçin ökde hünärli 
hünärmenleri taýýar-lamak üçin ähli şertler 
döredilen.

Adres we habarlaşmak üçin maglumat:
Hat salgysy: pr. Mira, 43, 212000, ş. Mogilýow, 
Belarussiýa Respublikasy. 
Web-sahypa : www.bru.by

Uniwersitede okuwa girmek barada 
soraglaryňyzy uniwersitedyň halkara 
bölüminden sorap bilersiňiz:
tel./faks: +375-222-25-28-30;
E-mail: interstudy@bru.by 
Habarlara jogap berjek adam: halkara bölümiň 
ýolbaşçysy - Plýakin Roman Wladimirowiç.
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Bilim Ministrligi
Russiýa Federasiýasynyň
Bilim we Ylym Ministrligi 

Biziň uçurumlarymyz hemişe talapgärdirler 
hem-de ýokary tölegli işlere mynasypdyr!

Belarussiýa Respublikasy, ş. Mogilýow
Bru.by

Dalaşgärler halkara bölümine ( interstudy@bru.by, 
tel./faks +375-222-25-28-30) şu aşakdaky dokumentleri 
ibermeli: 
− doldurylan maglumat (uniwersitetyñ saýtynda 
ýerleşdirilendir bru.by dalaşgärler/daşary ýurt talyplary 
üçin bölüminde );
− pasportyň nusgasy; 
− orta bilim hakyndaky şahadatnamasynyň nusgasy. 

Öňünden geçirilen saýlamaň netijesinde dalaşgärlere 
okaýyş çakylyklary taýýarlanylýar (Türkmenistanyň 
raýatlaryna çakylygy taýýarlamak we utgaşdyrmak – 10 
güne çekýär). Utgaşdyrylan çakylyk dalaşgäriň ýaşaýan 
ýurdyna Belarus Respiblikasyň ilçihanasyna ugradylýar. 
Dalaşgärler seçip alynanynda olaryň saýlan ugurlary we 
umumy ýetişigi, rus dilini bilişi nazara alynýar. 

Dalaşgär öz ýaşaýan ýurdyndaky ilçihananyň konsullyk 
jbölümine wiza almak üçin ýüz tutýar. 

Dalaşgäriň Belarus-Rus uniwersitedyna gelmegi we 
resminalamalary tabşyrmagy. Dalaşgär Mogilyow şäherine 
gelenden soň haýal etmän uniwersitedyň halkara 
bölümine barmalydyr (prospekt Mira jaý 43, otag 346, 
korpus 1), wagytlaýyn ýaşamaklygy üçin rugsatnama 
düzetmek üçin 2 günüň içinde ýüz tutmalydyr. Dalaşgär 
ýany bilen aşakdaky recminamalary almaly
− pasport okuw wizasy bilen; 
− dogluş hakyndaky şahadatnama; 
− orta bilim hakyndaky şahadatnamasynyň asyl nusgasy; 
− dalaşgäriň gelen ýurdynyň saglygy goraýysh resmi 
edarasy tarapyndan berlen saglyk ýagdaýy barada we 
adamyň immunodefesit wirusy (WIÇ) infeksiýasynyň 
ýoklugy baradaky sertifikat; 
− 8 sany surat 3x4 ölçegli
Dashary yurt dilindaki resminamalaryň ýanynda adalat 
bölümi (notarius) tarapyndan tassyklanan rus dilindäki 
terjimesi bolmaly. 

Umumy ýaşaýyş jaýyna(Kosmonawtow koçesi, jaý 11). 
Ýerleşmek üçin order almaly ( halkara bölüminde) . 

Rus dili boýunça söhbetdeşligiň geçirilmegi. 

Haçanda dalaşgär sohbetdeşligi we hökmany medisina 
barlagyny üstünliki tabşyranyndan soň, uniwersitetyň 
talyplaryňyň sanawyna goşulýar. Eger-de dalaşgär 
söhbetdeşligiň soňunda gowy baha almadyk ýagdaýynda, 
ol taýýarlaýyş kurslaryna girip biler 

1

2

4

5

6

7

Belarus-Rus uniwersitedyna
kabul etme tertibi:

3



–rus dilini öwrenmek maksady deslapky taýýarlaýyş 
bölüminde okuwy we esasy tehnik we ykdysady 
ugurlar boýunça okuwa girmek üçin taýýarlyk okuwy. 
Okadylýan dersler: rus dili, matematika, informatika, 
okuwa uýgunlaşma, ykdysadyýet we himiýa (tehniki 
ugurlar üçin). Okuw tölegi - 1 ýylda 1300$.
–uniwersitediň tehniki we ykdysady fakultetlerine 
gaýybana däl ýa-da gaýbana bilim almak. Üstünlikli 
okuwyny tamamlandan soň talyp halkara ülňülerine 
laýyk gelýän ýokary bilim baradaky diplom alýar. 
Okuw möhleti - 4-5 ýyl (gaýybana bilim -5-6 ýyl). Okuw 
tölegi-ýylda 2200$, gaýybana okuw- ýylda 1300$.
–tehniki we ykdysady ugurlar boýunça uniwersitediň 
magistra-turasynda bilim almak (bakalawr ýa-da 
hünärmen derejesindäki ýo-kary bilim bolmaly). Okuw 
möhleti - 1-2 ýyl. Okuw tölegi-ugura laýyklykda ýylda 
2500-2700$.
– uniwersitetdiň aspiranturasynda gaýybana däl ýa-da 
gaýybana bilim almak (magistr derejesinde ýokary 
bilim bolmaly). Okuw möhleti -3 ýyl (gaýybana okuw - 
4 ýyl).
– rus dili kurslary, rus dilini indiwidual öwrenmek 
(islendik bilim derejesi). Okuw möhleti her ýagdaý üçin 
aýratynlykda bellenilýär. Okuwyň tölegi toparda 
talyplaryň sanyna görä bellenilýär (5 adama çenli).

Resminamalary tabşyrmagyň möhleti:
− taýýarlaýyş bölümi: maý-oktýabr*;
− yokary bilim: maý-15 oktýabr*;
− magistratura-ýylyň dowamynda;
− aspirantura- ýylyň dowamynda;
− rus dili kurslary- ýylyň dowamynda.
Esasy kurslara girişiň soňky möhleti- 15 oktýabr*, 
taýýarlaýyş kurslary üçin-1 noýabr*.
*– Belarussiýa Respublikasynyň Bilim ministrliginiň 
çözgidi boýunça möhletler uzaldylyp bilner.

Belarussiýa Respublikasynyň 
esasy okuw programmasynyň 

ugurlary 

Belarussiýa Respublikasynyň 
magistratura programmasynyň 

ugurlary

Russiýa Federasiýasynyň esasy 
okuw programmasynyň 

ugurlaryy, bakalawr

Okuw tölegi:
Esasy ugurlar (gaýybana däl okuw) – 2200 $ ýylyna;

Esasy ugurlar (gaýybana okuw) – 1300 $ ýylyna;
Taýýarlaýyş kurslar – 1300 $ ýylyna;
Мagistratura – 2400 – 2700 $ ýylyna.

Daşary ýurt talyplary üçin umumy ýaşaýyş 
jaýynda ýerler berilýär. Ýaşaýyş üçin töleg aýda 
25-30$

Maliýe we karz  Ekonomist  4 ýyl  

Marketing  Marketolog-
ekonomist 4 ýyl  

Ekonomist-
dolandyryjy

Ykdysadyýet we kärhanada
dolandyryş* 4 ýyl  

Inžener-
ekonomist, 

logist
Transport logistikasy  

 
4,5 ýyl 

Inžener-
ekonomistYkdysadyýet we kärhana guramasy 5 ýyl  

Inžener-
gurluşukçySenagat we grajdanlyk gurluşyk 5 ýyl  

Inžener-
gurluşukçyAwtoulag ýollary 5 ýyl

1–40 80 02 1 ýylSystem analysis, management 
and infor-mation processing (by industry)*

1–40 80 02 1 ýyl  Düzgünli derňew, maglumaty işläp 
taýýarlama we dolandyrma 

1–25 80 04 1 ýyl  Halk hojalygyň ykdysadyýeti 
we dolandyryşy 
Energetika 1–43 80 01 1 ýyl  

1–36 80 03 Maşyn gurluşygy we maşynlary öwreniş ylmy 1 ýyl 

1–36 80 04 1 ýylMaşyn gurluşygynda konstruksion 
harytlary işläp taýýarlama 
Gurluşyk  1–70 80 01 1 ýyl
Transport  1–37 80 01 1 ýyl 

1–38 80 06 1 ýyl  
Tebigatyň gurşawyny, maddalary 
we harytlary barlamagyň usullar 
we enjamlary

1–36 80 02 1 ýyl  Transport, dag we gurluşyk 
maşyngurluşygy  

Informasiýa 
tehnologiýasynyň 

inženeri
Awtomatlaşdyrylan sistemalaryň 
informasiýasyny işläp taýýarlama

 
4 ýyl  

Inžener-
elektrik

Awtomatlaşdyrylan elektrohereketlen-
dirijiler 

5 ýyl  

Inžener  5 ýyl
Enjamlaryň we desgalaryň ýagdaýyny 
diagnostika etmegiň usullary 
we hil barlagy* 

Inžener  Maşyngurluşygyk tehnologiýasy 5 ýyl  
Awtomatlaşdyrma 

inžener  5 ýyl  Tehnologiki proseslerini we
önümçiligini awtomatlaşdyrmak * 

Inžener 5 ýyl  Maşyngurluşyk önümçiliginiň 
tehnologiki enjamlary 

Inžener  5 ýylKebşleme önümçiliginiň enjamlary 
we tehnologiýasy

Inžener  5 ýyl  Ýük göteriji transport, gurluşyk-ýol, 
ulaglary we enjamlary

 
Inžener-
mehanik 

Ulaglaryň tehniki ekspluatasiýasy
 

4,5 ýyl 

Awtohyzmat* Inžener-
mehanik 4,5 ýyl 

Inžener  Awtoulag gurluşygy*  5 ýyl  

Informatika we 
hasaplaýyş tehnikasy 4 ýyl 

Awtomatlaşdyrylan 
sistemalaryň informasiýasyny 

işläp taýýarlama 

Elektroenergetika 
we elektrotehnika 4 ýyl Ulaglaryň we traktorlaryň 

elektrik enjamlary
 

Programma injenerçylygy 4 ýyl Programma-informasiýaly 
sistemalary işläp düzmek

Ýerüsti, transport-
tehnologik toplumlar 4 ýyl 

Innowatika 

Ýük  göteriji transport, 
gurluşyk-ýol ulaglary 

we enjamlary
 

4 ýyl 
Innowasiýalary, 

innowasiýaly prosesleri 
we taslamalary dolandyryş 

Biotehniki sistemalar 
we tehnologiýalar 4 ýyl Biotehnik we medisina 

enjamlar we tertipler

Hünär Hünäriň 
kody

Okuw 
möhletiHünär Kwalifikasiýa Okuw 

möhleti

Hünär Okuw 
möhleti

*– okuw iňlis dilinde 

Okuwyň 
ugury

Belarus-Rus uniwersitedi daşary 
ýurt raýatlary üçin aşakadaky 

hyzmatlaryny hödürleýär:

Okuwyň möhleti gaýybana däl okuwy üçin görkezilendir
* – diňe gaýybana däl okuw


