Kuliah bahasa Rusia bagi warga negara asing:
Kuliah umum, kuliah bisnis, kuliah percakapan dan
kuliah husus.

Malam gembira para mahasiswa

UNIVERSITAS TIMUR
LEBAGA ILMU KETIMURAN
AKADEMI ILMU RUSIA

Kuliah untuk mempertinggi taraf pendidikan di
bidang:
"Keuangan dan bankbank di negaranegara Timur"
"Sistim pajak di negaranegara Timur"
"Ciriciri husus bisnis kecil dan menengah di negara
negara Timur"
"Praktek bisnis dan tata cara bisnis di negaranegara
Timur" dll.
Pengajaran bagi jawatan, lembaga atau kompani
tertentu
Universitas Timur dapat melakukan pengajaran atas
pesanan husus badan atau organisasi tertentu. Para
pelajar akan medapat informasi dan pengetahuan di
bidang: bahasabahasa Timur, ekonomi, sejarah,
kebudayaan, politik regional dan nasional, politik
dalam negeri di negaranegara Tiongkok, Jepang,
Arab, Turki, Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur
Tengah dan Timur Dekat.
Lulusan kuliah ini mendapat ijazah resmi.

Izin № 3598, Nopember 5, 2004
Surat akreditasi negara № 1734,
Desember 28, 2004

Konperensi ilmiah para mahasiswa

Alamat Universitas Timur:
107031 Moskow, jln Rozhdestwenka, 12
tel./fax (495) 6251604 (ketua fakultas)
6237362 (pusat pendidikan tambahan, pendidikan
kedua, pendidikan tertulis)
6237362 (kuliah bahasabahasa Barat)
6235382 (kuliah bahasabahasa Timur)
http: // www. orun. ru
Email: ou @ orun. ru

ORIENTAL UNIVERSITY

Gabungan ilmu dan pendidikan
Sebagai usaha penggabungan ilmu dan pendidikan
Institut Ketimuran Akademi Ilmiah Rusia pada tahun
1994 mendirikan Universitas Timur.
Para guru Universitas Timur berjumlah 85 orang, ter
masuk 30 doktor of science dan 35 candidate of sci
ence.
Jurusan pendidikan
Pendidikan ahliahli tingkat tinggi untuk bekerja di
wilayah negaranegara Timur
sebagai pegawai badanbadan kenegaraan atau inter
nasional, pegawai bank atau
perusahaanperusahaan komersil, sebagai penye
lidik ilmiah, guruguru dll.

Rencana dan program pendidikan
adalah sesuai Standar Pendidikan Negara dan
berlaku untuk mendapat pendidikan pertama atau
pendidikan kedua. Program pengajaran disusun oleh
para sarjana Institut Ketimuran Akademi Ilmiah
Rusia. Mereka juga ikut mengarang bukubuku pela
jaran dan rencanarencana pengajaran.

Lulusan Universitas ini mendapat ijazah keahlian di
bidangbidang sbb.:
060600 "Ekonomi internasional": ahli kerjasama ekonomi
internasional atau bisnis antarnegara;
350300 "Penyelidikan negaranegara Timur" : ahli penye
lidikan negaranegara Asia Timur (Tiongkok, Jepang,
Korea), negaranegara Arab, negaranegara Asia Tenggara,
negaranegara Asia Selatan, negaranegara Timur Tengah
dll.
020700 "Sejarah" : sarjana sejarah, guru sejarah.
Para mahasiswa mempelajari dua bahasa: satu bahasa Timur
(Tiongkok, Jepang, Arab, Hindi, bahasa Melayu resmi ( di
Indonesia, Malaysia dan Brunei), bahasa Turki dll, dan satu
bahasa Barat (Inggeris atau Perancis).
Mulai kursus 3 para mahasiswa sempat mempelajari salah
satu bahasa Barat lebih
(Spanyol, Itali, Perancis, Jerman, Inggeris) dalam rangka
pelajaran tambahan.

Pelajaran di Universitas Timur harus dibayar.
Pendidikan tinggi pertama: bachelor (belajar 4
tahun) ahli (belajar 5 tahun).
Pelajaran mulai bulan September.
Lamaranlamaran diterima: dari Juni 20 sampai
September 1.
Ujian masuk:
Tanggal 2  6 Juli; tanggal 27  31 Augustus.
Semua pelamar harus menjalani pembicaraan pen
dahuluan dan menulis komposisi (karangan) dalam
bahasa Rusia.
Pelamar jurusan "Penyelidikan negaranegara
Timur" dan "Sejarah" harus menjalani tes bahasa,
kesusasteraan dan sejarah Rusia.
Pelamar jurusan "Ekonomi internasional" harus men
jalani tes bahasa, kesusasteraan Rusia dan ilmu pasti.
Para pelamar harus membawa dokumemdokumen
sbb :
Ijazah SMA
Paspor
Surat kedokteran (kesehatan)
6 gambar foto
Pendidikan tambahan kedua
Awal pelajaran: September, Pebruari.
Jangka pelajaran: 3 atau 3,5 tahun
Jenisjenis pelajaran: kuliah biasa dan /atau kuliah
tertulis. Mungkin juga kuliah perseorangan, kuliah
singkat atau kuliah cepat.
Pendaftaran sebagai murid berdasarkan pembicaraan
pendahuluan.
Lamaran diterima sepanjang seluruh tahun.
Dokumendokumen yang harus dibawa:
Paspor
Ijazah pendidikan tinggi pertama
Surat kedokteran (kesehatan)
6 gambar foto
Perincian informasi dapat diminta pada komisi
penerimaan Universitas kami
pukul 10 sampai 16 (kecuali hari libur atau hari raya).
Bahanbahan dan alatalat pelajaran
Universitas kami mempunyai perpustakaan sendiri
dan berhak menggunakan bahanbahan perpus
takaan Institut Ketimuran Akademi Ilmiah Rusia.

Pengajaran berdasarkan metode dan cara pen
didikan modern. Kamarkamar dan ruangruang
pelajaran diperlengkapi dengan PK (personal com
puters), alatalat audio dan video dll.
Menurut rencana pelajaran muridmurid diajarkan
dasardasar praktek penterjemahan bahasabahasa
Timur.
Badan penerbit Universitas Timur.
Universitas kami menggunakan bahanbahan pela
jaran sendiri dan bahanbahan universitas lain.
Bahanbahan terbitan Universitas Timur dipergu
nakan di universitasuniversitas lain, di badanbadan
negara serta di kedutaankedutaan besar negara
Timur.
Perhubungan internasional
Pehubungan dan kerjasama dengan universitas
universitas negaranegara Timur berkembang baik.
Mahasiswamahasiswa kami yang paling pandai
dapat belajar di negaranegara Timur selama sampai
satu tahun (di Jepang, Tiongkok, India, Indonesia
dll).

Para guru dan mahasiswa Universitas Timur di Kedutaan Besar Indonesia

Pendidikan tambahan
Kuliah bahasabahasa Timur (Jepang, Tiongkok,
Arab, Turki dll) diperuntukkan bagi mereka yang
ingin mendapat pendidikan tambahan. Para guru
adalah warga negara Rusia dan negaranegara Timur.
Sebagian bahan pelajaran didapat dari negara
negara Timur. Kuliah berlangsung pada waktu sore.
Telpon kuliah: (495) 6235382.
Pelajaran sesuai Program Pendidikan Tinggi dan
berdasarkan metode modern pengajaran bahasa
bahasa asing serta metode pengajaran kompleks
bahasa lisan dan tertulis. Pengajaran dilakukan den
gan memakai perlengkapan teknik modern

