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Đại học tổng hợp tin học và vô tuyến điện tử quốc gia Belarus 

Chuyên ngành đào tạo:  
 công nghệ thông tin 

 mạng máy tính 

 lập trình (phần mềm, lập trình web,  

ứng dụng di động, thiết kế trò chơi) 

 viễn thông 

 bảo mật thông tin và các hệ thống an ninh 

 công nghệ nano 

 tự động hóa 

 điện tử (vô tuyến điện tử, điện tử micro, điện tử nano, 

điện tử y sinh, điện tử công nghiệp và hạt nhân) 

 kỹ thuật vô tuyến và thông tin vô tuyến 

 kỹ thuật robot / trí tuệ nhân tạo 

 kinh tế /quản trị kinh doanh 

 Logistics (Hậu cần học) 

 Marketing điện tử (E-Marketing)  



Ngôn ngữ: 
 

 tiếng nga 

 tiếng anh 

 

Trình độ đào tạo:  
 

 khóa học ngôn ngữ (từ 1 đến 10 tháng) 

 dự bị đại học (từ 7 đến 9 tháng) 

 cử nhân (4 năm) 

 thạc sỹ (2 năm) 

 tiến sỹ (từ 3 đến 5 năm) 

 tiến sỹ khoa học (từ  2 đến 3 năm) 

 Tập huấn và nâng cao nghiệp vụ cán bộ 

 thực tập sinh khoa học 

 
 

http://www.bsuir.by/ru/inostrannym-grazhdanam/podgotovka-spetsialistov-na-pervoy-stupeni
http://www.bsuir.by/ru/inostrannym-grazhdanam/magisterskaya-podgotovka-rus-yazyke
http://www.bsuir.by/ru/buchenie-v-aspiranture-rus


Loại hình đào tạo: 
 
 đào tạo chính quy 

 đào tạo tại chức 

 đào tạo từ xa 

 

Hình thức thi tuyển: 
 
Các đối tượng tự túc: theo kết quả đàm thoại,  
hoặc nhận xét tổng kết sau khóa học dự bị 
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Điều kiện sinh hoạt: 
Phòng ở ký túc xá với tiện nghi thuận lợi 



Ngoại khóa: 
 
 40 loại hình thể thao 

 Tổ hợp thể thao-nghỉ dưỡng «Hồ Braslav» 

 Bể bơi 

 42 tập thể sáng tạo 

 Diễn dần, đấu loại, lễ hội, các cuộc thi tài năng, biểu 
diễn văn nghệ, Câu lạc bộ danh hài KBH 

 Đại hội du lịch 
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Thông tin cụ thể có thể xem trên website: 
 
 

www.bsuir.by 
www.bsuir.by/ru/inostrannym-grazhdanam 

 

Liên hệ: 
 

oop@bsuir.by 
edu@bsuir.by 
shuam@bsuir.by 

+375 172 93 89 67 
+375 172 93 23 33 
+375 172 93 85 73 
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