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Thời gian đào tạo 
Cử nhân: Hệ chính quy - 4 năm; Hệ tại chức - 5 năm. 

Thạc sỹ: Hệ chính quy - 2 năm; Hệ tại chức - 2,5 năm. 

Nghiên cứu sinh: Hệ chính quy - 3-4 năm; Hệ tại chức - 

4-5 năm. 

CÁC THỦ TỤC CẦN ĐỂ NHẬP HỌC 

 

HỆ CỬ NHÂN: 1. Đơn xin học  2. Học bạ  3. 6 ảnh cỡ 3*4. 4. Mang 

theo hộ chiếu cá nhân 

 

HỆ THẠC SỸ: 1. Đơn xin học. 2. Bằng đại học.  3. 6 ảnh cỡ 3*4. 4. 

Mang theo hộ chiếu cá nhân. 

 

NGHIÊN CỨU SINH: 1. Bằng chuyên gia, thạc sỹ  2. 4 ảnh cỡ 3*4 

3. Giấy giới thiệu của người hướng dẫn 4. Bản sao hộ chiếu cá nhân 5. 

Bản tóm tắt của người hướng dẫn khoa học 6.Danh sách các công trình 

nghiên cứu khoa học đã xuất bản. 
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Phương diện luật học 

Tp Irkutsk, đường Igoshina, 4 phòng. 210, 214, 224. 

Điện thoại.: (3952)405-447, 405-093, 405-867. 

Giấy phép: Seri 90L01 số 0008380 mã vùng số 1397 từ  ngày 

23.04.2015. 

Giấy chứng nhân về công nhận nhà nước: Seri 90 АО số 

0001378 mã vùng số 1297 từ ngày 28.05.2015. Thời hạn hiệu lực 

đến 31.05.2019. 

«TRI THỨC—CHO BẢN THÂN, THÀNH TỰU—CHO TỔ QUỐC!» 

Miễn phục vụ quân đội . Được ở kí túc xá. Có cơ hội nhận 

học bổng, việc làm 
Được chuẩn bị cho các kì thi quốc gia 

Cơ hội tiếp nhận cho vay kinh phí đào tạo với sự hỗ trợ từ nhà nước 

Đối với sinh viên học tự túc có cơ hội chuyển sang hệ ngân sách kể từ 

NGHIÊN CỨU SINH -  38.06.01 KINH TẾ 
 

Sinh viên tốt nghiệp có nguyện vọng tiếp tục cống hiến khoa 

học cũng như hoạt động giảng dạy có thể làm hồ sơ nghiên cứu 

sinh. Chương trình đào tạo và hoạt động khoa học của nghiên 

cứu sinh tuyển theo hai chuyên ngành sau 

 

05.02.22 - «Tổ chức sản xuất (công nghiệp)» 

 

Сhuyên ngành bao gồm việc phát triển và nâng cao các nguyên 

tắc kỹ thuật khoa học, phương pháp và hệ thống tổ chức sản 

xuất, phát triển, ứng dụng các phương pháp và phương tiện 

theo dõi, nghiên cứu và phân tích các giải pháp tổ chức, công 

nghệ và kỹ thuật ở tất cả các cấp của quá trình tạo ra các sản 

phẩm cạnh tranh và dịch vụ sản xuất dựa trên việc sử dụng 

rộng rãi các thông tin công nghệ mới  

 

08.00.05 - «Kinh tế và quản lý kinh tế quốc dân» 
 

Định hướng (Сhuyên ngành): «Kinh tế, tổ chức và quản trị doanh 

nghiệp, chi nhánh, khu phức hợp»; «Quản trị đổi mới»; «Kinh tế 

khu vực»; «Tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng sản phẩm». 

 

Cụ thể trong chuyên ngành nghiên cứu hệ thống kinh tế, nguồn 

gốc, sự hình thành và phát triển cũng như dự báo xu hướng 

kinh tế.  

Đối tượng nghiên cứu của chuyên 

ngành là quản trị các mối quan hệ 

liên quan trực tiếp đến tiến trình 

hình thành và phát triển (tiêu chuẩn 

hóa) hệ thống kinh tế. 

 

 

Ngành: “Kế toán, phân tích và kiểm toán” 

 

Bạn sẽ được nghiên cứu:  Kế toán và 

phân tích; Quản lý và hạch toán thuế; Tài 

chính; Phân tích tài chính; Kiểm toán; 

Thống kê; Tiêu chuẩn kiểm toán và báo 

cáo tài chính quốc tế; Thuế và kiểm tra 

thuế.  

Bạn có thể làm: Kế toán viên; Kiểm toán viên; Nhà phân tích 

tài chính; Nhà kinh tế học; Thanh tra thuế. Những nhiệm vụ 

hoạt động cơ bản của một kế toán viên như  phản ánh kịp thời 

và chính xác các văn bản kế toán, hạch toán các tài khoản thuế, 

chuẩn bị cho các hoạt động phân tích báo cáo tài chính.  

Học ngành “Kế toán” bạn sẽ có triển vọng đảm nhiệm những 

vị trí cao trong sự nghiệp như kế toán trưởng, giám đốc tài 

chính, hay khả năng xa hơn trong lĩnh vực hạch toán và kiểm 

toán thuế.  

 

 

Ngành: “Kinh tế thế giới” 
 

Được trang bị những kiến thức nền tảng về kinh tế, bạn sẽ có 

khả năng ứng dung và phân tích trong bất kì lĩnh vực nào. Ví 

dụ lĩnh vực phân tích kinh tế thế giới 

(cho các công ty liên doanh, các cơ quan 

thuế); lĩnh vực sản xuất (các công ty 

công nghiệp) (các cơ quan tư vấn, bất 

động sản, quảng cáo, du lịch). Đặc biệt 

học viên đào tạo ngành “Kinh tế thế 

giới” được trang bị cho mình hai ngoại 

ngữ.  

Ngành: «Kinh tế doanh nghiệp và tổ chức» 
 

Sinh viên sẽ có trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực sau: Kinh 

doanh; tổ chức; quản lý; chuyên gia; phân tích thông tin. 

 

Bạn sẽ được học các bộ môn: kinh tế doanh nghiệp; giá cả và hình 

thành giá cả; các hoạt động quản lý tài chính của doanh nghiệp; 

chiến lược phân tích tiềm năg doanh nghiệp; kế hoạch hóa doanh 

nghiệp; kế toán và quản trị; kế toán; kinh tế xây dựng vv 

 

Bạn sẽ được học và nghiên cứu: xác định các vấn đề, đặc điểm 

kinh tế, đề xuất các phương pháp giải quyết; tổ chức tiến trình sản 

xuất sản phẩm tại các doanh nghiệp; tính toán chi phí sản xuất hàng 

hóa dịch vụ cho doanh nghiệp; xác định chi phí cũng như các biện 

pháp giảm chi phí doanh nghiệp; thiết lập dự toán và giám sát việc 

thực hiện. 

 

Bạn có thể làm việc tại: 1. Các bộ phận kinh tế, tài chính, 

maketing, sản xuất kinh doanh, phân tích của các doanh nghiệp. 

2.Các cơ quan thuộc chính phủ cũng như địa phương. 

Chương trình đào tạo “Kinh tế lĩnh vực sức khỏe” 

 

Hiện đại hóa trong lĩnh vực y tế là một vấn đề quan trọng và cấp 

bách. Nhưng việc trang bị những kiến thức tiên tiến trong lĩnh 

vực kinh tế và quản trị y tế là điều hết sức cần thiết. Để giải 

quyết cho vấn đề nêu trên, đòi hỏi các chuyên gia có trình độ 

quản lí ở tất cả các cấp—từ các tổ chức y tế tư nhân đến các tổ 

chức thuộc sở hữu của Bộ y tế.  Các chuyên gia trong lĩnh vực 

quản trị sức khỏe ngày nay đã trang bị chỉ kiến thức từ các 

trường đại học y còn việc để trở thành một nhà quản trị các vấn 

đề kinh tế trong lĩnh vực sức khỏe thì chỉ qua sự đào tạo của các 

trường đại học kinh tế.  

Việc mở chương trình đào tạo thạc sĩ trong lĩnh vực kinh tế và 

quản trị sức khỏe cho phép học viên chuẩn bị một nền tảng kiến 

thức vững chắc và kĩ năng cần thiết 

của một người quản trị trong tương 

lai gần, trở thành một nhà quản lý 

trong các tổ chức về y tế, bổ sung 

kiến thức và nâng cao trình độ quản 

trị và điều hành tổ chức y tế. 

Mục tiêu chính của chương trình là 

đào tạo thạc sỹ, chuyên gia trong lĩnh vực quản lý y tế và thị 

trường chăm sóc sức khỏe, những cá nhân đang hoặc dự định  

công tác trong lĩnh vực quản lý y tế các cấp, muốn trang bị nền 

tảng y tế vững chắc, những cá nhân đang hoặc dự định làm việc 

trong thị trường chăm sóc sức khỏe như các cơ sở y tế, các cơ 

quan tổ chức muốn trang bị kiến thức về quản lí và điều hành tổ 

chức y tế đặc thù.  

THẠC SỸ -  38.04.01 KINH TẾ 
Chương trình đào tạo: «Tài chính trong hoạt động đổi mới» 

 

Chương trình đào tạo định hướng về «Tài chính» cung cấp kiến 

thức và kĩ năng cần thiết trong việc chuẩn bị, phân tích các kết 

quả tài chính, nghiệp vụ ngân hàng, doanh nghiệp cũng như cho 

các cá nhân có nguyện vọng nghiên cứu giảng dạy trong các 

trường đại học. Trong chương trình đào tạo sẽ tập chung cho 

việc nghiên cứu các nghiệp vụ về ngân hàng và đổi mới hoạt 

độn trong lĩnh vực tài chính, vòng quay tiền, quản trị và 

maketing tài chính. Với trình độ nhận được sau đào tạo, học 

viên có thể đảm nhiệm vị trí chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, 

và tài chính doanh nghiệp đồng thời cũng có cơ hội tham gia các 

hoạt động giảng dạy trong các trường đại học và làm các công 

tác nghiên cứu khoa học.  

Chương trình đào tạo: «Kinh tế quốc tế và doanh nghiệp» 

 

Mục tiêu của chương trình– cung cấp kiến thức về những đặc 

điểm kinh tế của thế giới hiện đại trong sự củng cố vị thế và 

phát triển tiềm năng của doanh nghiệp. Nâng cao khả năng phân 

tích, tổng hợp thông tin, cải thiện kĩ năng bản thân trong các lĩnh 

vực liên quan đến kinh tế toàn cầu, khoa học nghiên cứu xu 

hướng đổi mới, các quy luật phá triển của kinh tế thế giới nói 

chung và các công ty, tổ chức, doanh nghiệp về công nghiệp, 

thương mại, tài chính, bảo hiểm...nói riêng. Với những kiến thức 

chuyên môn nhận được từ chương trình đào tạo bạn sẽ có vị trí 

xứng đáng trong các lĩnh vực kinh tế khác nhau. 

HỆ CỬ NHÂN- 38.03.01. KINH TẾ 
Ngành “Tài chính-tín dung” 

 

Bạn sẽ được nghiên cứu: tiền tệ, tín dụng, ngân hàng; nghiệp vụ 

ngân hàng; tài chính doanh nghiệp; kế toán và phân tích; thuế và hệ 

thống thuế; hình thành giá cả; điều tiết tiền tệ;                                                    

đầu tư; kế hoạch doanh nghiệp vv. 

 

Bạn sẽ biết cách: Tạo lập và phát triển 

doanh nghiệp tư nhân; vận dụng kiến 

thức trong các hoạt động thực tiễn; 

cách thức đổi mới doanh nghiệp. 

 

Các vị trí công việc tương lai: 

Ngân hàng; các cơ quan tổ chức tài 

chính; cơ quan thuế; kho bạc; các công 

ty đầu tư, bảo hiểm; quỹ lương hưu; 

các công ty kiểm toán. 

http://www.istu.edu/structure/57/4308/4449/?parent=104922
http://www.istu.edu/structure/57/4308/4449/?parent=67570


 

 

 

  

 CỬ NHÂN- 40.03.01 LUẬT HỌC 

 

Chương trình đào tạo Luật của trường IRNITU có lịch sử từ năm 

1993 khi khoa Luật được thành lập. Từ năm 2011 đào tạo các cử 

nhân gồm 4 chuyên khoa theo 3 chuyên ngành chính: Luật 

hình sự, luật dân sự và luật nhà nước. 
Chuyên ngành Luật đào tạo tại trường IRNITU là sự kết hợp đào 

tạo cổ điển cơ bản trong lý thuyết và thực hành; đội ngũ giảng viên 

trình độ cao; cách tiếp cận gần gũi với học viên; sử dụng công 

nghệ thông tin và truyền thông hiện đại; có các thư viện khoa học, 

trung tâm nghiên cứu tài liệu điện tử; tổ chức đời sống văn hóa-thể 

thao cho các học viên; tạo điều kiện cho mọi hoạt động học tập-

nghiên cứu khoa học tới học viên.  

Khoa Luật hình sự cung cấp đào tạo trang bị cho học viên đủ kiến 

thức về luật hình sự, học viên đủ khả năng công tác trong các hệ 

thống tòa án, các cơ quan kiểm sát, thuế, hải quan, văn phòng luật 

pháp...Ngoài kiến thức trên cơ sở lý thuyết nhận được trong quá 

trình đào tạo, học viên khoa Luật cũng được trang bị các phương 

tiện kỹ thuật hiện đại từ các phòng thí nghiệm pháp y, các trung 

tâm nghiên cứu tư pháp. Học viên có khả năng hiểu và đánh giá sự 

phức tạp cũng như tầm quan trọng của các hoạt động tìm kiếm và 

nghiên cứu trong khía cạnh luật pháp. Học viên cũng được thử 

nghiệm đào tạo trong các phòng xử án với vai trò của các nhân vật 

khác nhau như “Tòa xử án”, “Xử hình sự tại tòa” 

 

 

THẠC SỸ - 27.04.05 ĐỔI MỚI 
Chương trình đào tạo: «Kỹ thuật đầu tư» 

 

Bạn sẽ được nghiên cứu: các vấn đề liên quan đến kỹ thuật 

phức tạp, các dịch vụ tư vấn thương mại và vai trò của chúng 

trong việc thu hút đầu tư cho sự phát triển và hiện đại hóa của 

các doanh nghiệp, các dịch vụ cho việc chuẩn bị và cung cấp các 

quá trình trực tiếp sản xuất, dịch vụ, hoạt động của các cơ sở 

kinh tế và kinh doanh. 

Thạc sỹ sau chương trình đạo tạo có thể đảm nhiệm các công 

việc trong các lĩnh vực sau. Bạn có thể làm trong các công ty tư 

vấn, sản xuất cũng như thuộc về khoa học sản xuất.  

 

CỬ NHÂN - 27.03.02  

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
Ngành: «Quản lý chất lượng trong hệ thống sản xuất kỹ 

thuật» 

 

Bạn có thể giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực sau: 

Nghiên cứu tiến trình sản xuất với mục tiêu gia tăng cạnh tranh 

cho doanh nghiệp; phát triển các phương tiện mới và hiệu quả 

hơn trong việc kiểm soát chất lượng; các hoạt động tổ chức—

quản lý như ứng dụng thực tiễn các chỉ số chi phí cho cung cấp  

chất lượng sản phẩm; các phương pháp giảm thất thoát; các hoạt 

động dự án như các biện pháp hiện đại trong việc quản trị chất 

lượng, hình thành mục tiêu dự án, các chỉ số đạt mục tiêu cũng 

như các kỹ thuật gia tăng chất lượng, tiết kiệm chi phí sản xuất. 

 

Bạn có thể làm việc tại: các cơ quan chính quyền nhà nước 

cũng như địa phương; các lĩnh vực khác nhau thuộc kinh tế sản 

xuất; các doanh nghiệp liên quan đến chứng nhận sản phẩm, hoạt 

động kiểm dịch chất lượng.  

THẠC SỸ - 38.04.01 QUẢN LÍ 
Chương trình đào tạo: «Quản lí sản xuất và hệ thống đổi 

mới» 
 

Chương trình đào tạo chuyên sâu về các phương pháp nghiên 

cứu hiện đại trong quản lý. Định hướng phát triển sáng tạo cho 

các doanh nghiệp đòi hỏi sự nghiên cứu các hoạt động đầu tư 

sán tạo, các giải pháp sáng tạo cũng như việc quản lý và phát 

triển của quá trình sáng tạo. Học viên tốt nghiệp sẽ có nền tảng 

kiến thức và kỹ năng tiên tiến trong lĩnh vực tổ chức, lập kế 

hoạch và quản lý sản xuất, phát triển của các doanh nghiệp sáng 

tạo, đánh giá hiệu quả của đổi mới công nghệ, thương mại hóa 

các kiến thức và phát triển mới. 

 

Chương trình đào tạo «Quản lý tài chính» 

 

Chuyên ngành “Quản lý tài chính” đào tạo cho sinh viên trong 

lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp, có khả năng thực hiện 

công tác phân tích và ứng dụng thực tiễn; vận dụng công cụ tài 

chính khác nhau, mô hình toán học trong quản lý tài chính tại 

doanh nghiệp (tổ chức). Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc 

trong các doanh nghiệp của bất kỳ các hình thức tổ chức pháp 

lý, các dịch vụ tài chính khác nhau hoặc cán bộ quản lý trong 

các cơ quan chính quyền tiểu bang và thành phố; trong các tổ 

chức tài chính, tín dụng; tham gia vào việc tạo lập và phát triển 

kinh doanh cá nhân; các tổ chức nghiên cứu liên quan đến việc 

giải quyết các vấn đề quản lý; trong các tổ chức của hệ thống 

giáo dục ... 

   Chương trình - «Quản lý đổi mới» 
 

Nó bao gồm các nghiên cứu về cơ chế quản lý quá trình đổi 

mới, trong đó bao gồm việc tạo, phát triển, phổ biến và sử 

dụng của sự đổi mới. Quá trình chuyển đổi từ ý tưởng thành 

sản phẩm thông qua các giai đoạn của nghiên cứu cơ bản và 

ứng dụng, phát triển kỹ thuật, tiếp thị, sản xuất và tiêu thụ. 

Thạc sỹ sau hệ đào tạo của chương trình có thể đảm nhiệm 

các hoạt động nghiệp vụ sau: phân tích, tổ chức, quản lý, 

nghiên cứu và giảng dạy trong các trường đại học, các công ty 

kinh doanh cũng như trong lĩnh vực dịch vụ. 

. 

 

CỬ NHÂN  - 27.03.05 ĐỔI MỚI 
Ngành: «Quản trị đổi mới trong công nghiệp»  

  

Bạn sẽ được nghiên cứu: Quản trị các dự 

án đổi mới; đổi mới và kĩ thuật trong công 

nghiệp; maketing trong lĩnh vực đổi mới; 

hệ thống công nghệ công nghiệp và thiết bị 

cho sản xuất công nghiệp 

 

Bạn sẽ được tiếp cận: Xây dựng và tổ chức sản xuất một sản 

phẩm sáng tạo; lập kế hoạch và giám sát quá trình thực hiện 

dự án; chuẩn bị các thông tin về tổ chức sản phẩm và công 

nghệ tiên tiến; tổ chức sản xuất và thúc đẩy việc thiết kế sản 

phẩm. 

  
 Bạn sẽ có thể làm việc: trong các tổ chức và doanh nghiệp 

thuộc các lĩnh vực đổi mới; tổ chức nghiên cứu và ứng dụng; 

trong các cơ quan chính phủ và các ban ngành các cấp độ liên 

bang, khu vực. 

 

Кhoa hợp tác với cơ quan lớn của LB Nga về Đánh giá và 

thẩm định chất lượng cấp theo chứng chỉ “Russia register” 

 

THẠC SỸ  - 27.04.02  

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
Chương trình đào tạo: «Quản lý chất lượng. Hệ 

thống quản lý và kỹ thuật tích hợp» 

 
Chương trình này nhằm mục đích phát triển, nghiên cứu, thực 

hiện và hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc mọi hình thức sở hữu, 

sản xuất sản phẩm công nghệ cao, hệ thống quản lý chất 

lượng, bao gồm tất cả các quá trình tổ chức, tập trung vào các 

vấn đề quan trọng để loại bỏ hoặc tái thiết kế (phức hợp kỹ 

thuật tái thiết bị) cho việc bảo đảm nâng cao chất lượng liên 

tục dựa trên tiêu chuẩn ISO 9000. 

 

NGHIÊN CỨU SINH -  27.06.01 QUẢN LÝ TRONG 

HỆ THỐNG KỸ THUẬT 
  

Chuyên ngành: 05.02.23 - «Tiêu chuẩn 

hóa và quản lý chất lượng sản phẩm». 

 

Nội dung của chuyên ngành nghiên cứu:  

nghiên cứu các vấn đề tác động của tiêu 

chuẩn hóa về sự tăng tốc của tiến bộ khoa 

học và kỹ thuật; gia tăng độ an toàn và 

khả năng cạnh tranh của các sản phẩm và dịch vụ, tác động 

của hệ thống công nghệ của sản xuất, cải tiến hệ thống quản lý 

chất lượng sản xuất; phát triển cơ sở tổ chức và phương pháp 

tiêu chuẩn hoá, chứng nhận và kiểm soát chất lượng của sản 

CỬ NHÂN  - 38.03.02 QUẢN LÍ      
Ngành: «Quản lí sản xuất» 

 
Khóa học “Quản lí sản xuất” cho phép học viên nghiên cứu việc tổ 
chức sản xuất, khả năng cạnh tranh sản phẩm cũng như cách vận 
hành, tổ chức của doanh nghiệp. 
 
Bạn sẽ được nghiên cứu: tổ chức do-
anh nghiệp tư nhân; quản trị hoạt động 
doanh nghiệp; tiếp cận các phương pháp 
quản lí hiệu quả cho doanh nghiệp; kế 
hoạch hóa các hoạt động đổi mới doanh 
nghiệp. 
 
Bạn có thể làm việc tại: các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp (quản 
lí cấp cao và trung bình) về năng lượng, dầu khí và hóa dầu vv; các 
chi nhánh công ty. 
 

Ngành: «Quản trị tài chính doanh nghiệp» 
 
Khóa học cung cấp cho bạn những kiến thức và kĩ năng cần thiết 
cho trình độ quản trị tài chính doanh nghiệp, giải quyết các vấn đề 
liên quan đến kế hoạch tài chính, chính sách hình thành giá cả, đổi 
mới phương pháp quản lý và quá trình đầu tư của doanh nghiệp. 
 
Bạn sẽ nghiên cứu: tài chính, kinh tế của doanh nghiệp, tổ chức; 
quản trị tài chính doanh nghiệp; kế hoạch hóa tài chính và nội bộ 
doanh nghiệp; luật doanh nghiệp; hệ thống thuế trong các tổ chức 
thương mại. 
 
Bạn sẽ biết: quản lý dòng tiền doanh nghiệp và khả năng thanh 
toán; chiến lược tài chính và đánh giá tình hình tài chính doanh 
nghiệp; điều tiết dòng tiền; đánh giá và tối thiểu hóa rủi ro tài 
chính; sử dụng công cụ tài chính doanh nghiệp. 
 
Bạn có thể làm việc tại: các ngân hàng và tổ chức tài chính; các 

Ngành: «Quản lý dự án» 
 
Bạn sẽ được nghiên cứu: phát triển chiến lược kinh doanh và 
cạnh tranh cho doanh nghiệp; kế hoạch hóa hoạt động tổ chức do-
anh nghiệp; kế hoạch và đánh giá hiệu quả dự án; định hướng phát 
triển doanh nghiệp, thúc đẩy và khuyến khích nhân sự; thu thập, 
xử lý và phân tích thông tin về các yếu tố bên ngoài cũng như nội 
bộ doanh nghiệp; tạo lập kế hoạch doanh nghiệp cho phát triển 
doanh nghiệp mới. 
 
Bạn có thể làm: các công ty, cơ quan tổ chức hợp pháp bất kì (lợi 
nhuận, phi lợi nhuận, cơ quan nhà nước, địa phương) làm nhân 
viên, lãn đạo, quản lý cho các cơ quan nhà nước, địa phương cũng 
như tự điều hành và phát triển doanh nghiệp tư nhân.  

  
Ngành: «Quản lý thông tin» 

 
Quản lý thông tin – là quản trị thông tin và quản lý bằng phương 
tiện thông tin.  
 
Bạn sẽ được đào tạo: sử dụng thông tin như chiến lược trong việc 
phát triển doanh nghiệp và tổ chức hiệu quả bằng kỹ thuật thông 
tin; Học viên theo chuyên ngành “Quản lý thông tin” sẽ biết cách 
quản lý hiệu quả tiến trình sản xuất, dòng tiền và nguồn lực tài 
chính doanh nghiệp dựa trên các ứng dụng công nghệ thông tin 
hiện đại. 
 
Vị trí làm việc có thể của học viên sau đào tạo: quản lý cấp cao 
trong các cơ quan tổ chức; các công ty chi nhánh, các cơ quan đại 
diện; nhân viên, lãnh đạo làm việc trong các lĩnh vực công nghệ 
máy tính, viễn thông và xử lý dữ liệu. 

có kinh nghiệm trong việc soạn thảo các văn bản quy phạm 

pháp luật, kinh nghiệm diễn thuyết trước công chúng. 

Khoa Luật dân sự đào tạo các luật sư tại tòa án, công chứng, 

luật sư, công tố viên, đại diện pháp luật cho các cơ quan chức 

năng, an sinh xã hội, các cơ quan công đoàn.  

Luật nhà nước cung cấp chương trình đào tạo hệ cử nhân 

theo các bộ luật như "Luật Hiến pháp của Liên bang Nga", 

"Luật các thành phố của Liên bang Nga", "Luật về quyền bầu 

cử của Liên bang Nga," vv cũng như một số môn học chuyên 

ngành khác. 

Sau đào tạo, bạn có thể làm việc trong các cơ quan chính 

quyền nhà nước, địa phương về khía cạnh pháp luật cũng như 

các cơ quan đại diện đảm bảo luật pháp. 

 

NGHIÊN CỨU SINH - 4006.01 «LUẬT HỌC» 

Khoa luật quốc gia của trường IRNITU thực hiện đào tạo các 

đội ngũ cán bộ chuyên môn cao theo chuyên ngành 

12.00.01— “Lý thuyết và lịch sử của pháp luật nhà nước; lịch 

sử các học thuyết về pháp luật và nhà nước”  

Sau khóa đào tạo NCS sẽ nhận chứng chỉ chuyên môn 

“Nghiên cứu– Giảng dạy” và nếu bảo vệ thành công tiến sĩ sẽ 

được nhận chứng chỉ chuyên 

môn “Ứng viên khoa học 

pháp lý” 

 

.  
 


