ПРАВИЛНИК О БОРАВКУУЧЕСНИКА СТУДЕНТСКЕ РАЗМЕНЕ
НА БДТУ “В. Г. ШУХОВ”

1. Општи услови
Студенти морају да поштују законе и правила прописаних од стране Руске
Федерације, као и универзитетзски кодекс понашања и кућни ред студентског дома.
Од чега посебно треба истакнути забрану пушења свуда осим специјално
предвиђених места и посебно се наглашава забрана конзумирања алкохола на
територији кампуса универзитета БДТУ “В.Г. Шухов”, као и уношење алкохолних
напитака у студентски дом. Такође је забрањено пушење наргиле на територији
кампуса универзитета. Треба напоменути да по савременим руским законима,
нецензурна реч (псовке) не смеју се користити јер се исте и кажњавају новчаним
износима.
Лица задужена за пријем страних студената на универзитету имају обавезу да њих
упознају са поштовањем закона и правила прописаних од стране Руске Федерације,
као и универзитетзски кодекс понашања и кућни ред студентског дома. Ипак
незнање о овим законима не ослобађа од одговорности.
Лица задужена за пријем страних студената на универзитету у обавези су да
обезбеде студентима своје контакт телефоне и други вид комуникације.
Студенти су у обавези да у случају ванредних ситуација, као и да у случају
путовања ван Белгорода и ранијег одласка обавесте задужена лица.
Треба посебно истакнути да је БДТУ “В.Г. Шухов” интернационални универзитет и
студије похађају студенти разних националности и вероисповести и зато на првом
месту је очување мира и духа пријатељства у овој заједници. Конфликти на верској
и националној основи биће санкционисани следећем а то је избацивање са
универзитета.

2. Валидна документација
Студенти су у обавези да чувају своју документацију као што су путна исправа
(пасош), путно осигурање, миграциони картон који се добија при преласку границе
са Русијом и пријаву боравка.

Лица задужена за пријем страних студената на универзитету у обавези су да на
време пријаве боравак студената и при њиховом одласку обезбеде копије пријаве
боравка која је потребна при преласку границе Руске Федерације.

3. Смештај
Споразум о сарадњи са одређеним високошколским установамаподразумева да
БДТУ “В. Г. Шухов” обезбеди студентима који долазе, смештај на територији
кампуса и то о трошку универзитетадомаћина. У зависности од попуњености
капацитета, смештај се организује или у студентском хотелу или у студентском
дому.Смештај се организује иликао засебан или као заједнички: овиме се
подразумева смештај у једнокреветним или вишекреветним собама, укључујући
опцију смештаја са студентима који су из других земаља или из Русије.
Студенти морају да прихвате понуђену опцију и да поштују строго кућни ред
студентског дома (студентски дом се затвара у 01:00 и отвара у 06:00). У случају
смештаја у студентском дому, морају да сами одржавају хигијену у соби и блоку, јер
чишћење се традионално организује од стране студената који користе те просторије.
У дому постоји опција бесплатног коришћења постељине, пешкира, посуђа. Замена
постељина се одређује по потреби. Прање веша је организовано у оквиру
студентског дома, а цена је предвиђена актуелним ценовником. Студенти који су
смештени у студентски дом, на почетку свог боравка дужни су да потпишу
документ у којем се наводи списак ствари које ће користити у току свог боравка
(душек, јастук итд...), тиме они на себе преузимају одговорност да преузете ствари
на почетку свог боравка врате у истом стању.Треба навести да студенти сами
одговарају за остављене ствари у својој соби и у блоку и морају да воде рачуна о
безбедности својих ствари.
Студенти су у обавези да пријаве сваки квар који се деси или у соби или у самом
блоку где су смештени. Посета гостију који нису смештени у студентском дому
може се организовати искључиво на основу дозволе лица задуженог за ред и рад
студентског дома, у случају дозвољене посете гости морају да имају код себе личну
документацију и да поштују време предвиђено за боравак гостију у студентском
дому (од 10:00 до 22:00).Посете могу бити временски забрањене одлуком надлежних
лица.

Лица задужена за пријем страних студената на универзитету морају да студенте
упознају са кућним редом становања у студентском дому, тачније са традицијама и
кодексом понашања.Као и обезбедити пропуснице са којима ће моћи да
фукнционишу на

територији

кампуса

универзитета.

А

такође

у случају

непредвиђених околности током становања у студентском дому пружити неопходну
помоћ студентима који ту бораве.
Учесници програма студентске размене који добијају пропуснице су у обавезе да
сачувају исте и да њих врате на крају свог боравка лицама задуженим за пријем
страних

студената

на

универзитету.

Најстрожијеје

забрањено

коришћење

пропустница ради организације уласканеког другог лица у објекте универзитета.
Губитак или оштећење пропустница се надокнађује на основу актуелног ценовника
(250 рубљи).

4. Исхрана
Споразум о сарадњи са одређеним високошколским установама подразумева да
БДТУ “В.Г. Шухов” обезбеди студентима који долазе исхрану радним данима у
студентској мензи која се налази на територији кампуса универзитета, којa предвиђа
три оброка дневнои ланч пакете који се

дају током викенда. У случају

вануниверзитетских активности када учесници програма размене не успевају да
дођу на оброк, могу да на основу претходног договора добију ланч пакете и током
радних дана. Оброк се формира на основу дневне понуде са минималним изменама.
Студенти могу да пријаве посебне потребе и захтеве по питању исхране као што су
посна храна, вегетеријанска исхрана, веганска исхрана, и алергија на одређени вид
хране.
Студенти морају да поштују време рада студентског ресторана (мензе), као и ред и
начин понашања у мензи. Треба навести да студенти морају да воде рачуна о
коришћењу воде из чесме која се не препоручује за пиће.

5. Културно друштвени програм
Лица задужена за пријем страних студената на универзитету у обавези су да
студенте упознају са опцијом и условима могућностима културног друштвеног

програма: упознавање са градом, обилазак знаменитости града и околине, културноуметничке догађаје и омладинска дружења.
Студенти су дужни да се определе где желе да учествују, конкретно у већ наведеним
опцијама. У случају учествовања морају поштовати одређене услове, као што су
време, понашање и кодекс облачења.
Студенти током свог учешћа на културно-друштвеном програму могу користити
исте повољности као што могу и руски студенти а то су: бесплатан улаз или улаз са
попустом.

6. Интернет
Коришћење интернета на територији Руске Федерације предвиђен је законом о
комуникацијама, где је наведено да мора постојати ауторизација и зато приступ
интернету се остварује кроз изнајмљивање услуга код постојећих оператера. Што се
тиче територије кампуса универзитета могуће је коришћење интернета преко
интерне мреже о трошку студената или коришћење бесплатног бежичног интернета
на предвиђеним местима.

Стручно – едукативна пракса на универзитету
Стручно – едукативна пракса на универзитету се организује у складу са студијским
програмом на матичној високошколској установи у оквирима интересовања
студената. Програм праксе се разрађује индивидуално на основу претходних
договора и то пре запланираног доласка студената. Интензивност праксе зависи од
нивоа знања руског језика, јер настава на БДТУ “В.Г. Шухов у складу са руским
законима се одржава на руском језику, а могућност превођења на српски језик
обухвата само одређене активности.
Могућност пријаве и полагања испита из већ одслушаних предмете на БДТУ “В.Г.
Шухов“ одређује се на основу индивидуалног захтева студената уз претходни
договор и сагласност матичне високошколске установе. У случају успешног
положеног испита студенти добијају сву потребну документацију необходну за
признавање испита на матичној високошколској установи.

Током једномесечног боравка студентима је такође омогућено похађање курса
руског језика и полагање теста, као и добијање сертификата за познавање одређеног
нивоа руског језика.
Лица задужена за пријем страних студената на универзитету у обавези су да
студенте упознају са начином и распоредом проласка стручно - едукативне праксе,
укључујући курс руског језика.
Студенти су такође у обавези да воде дневник праксе који на крају потписују код
ментора задуженог за стручну праксу.
Лица задужена за пријем страних студената на универзитету у обавези су да у
случају успешног похађања праксе и примерног владања издају сертификате и
писма препоруке.
Студенти могу да предложе варијанте текстова за писање писама препорука у
зависности да ли су она потребна за продужетак школовања и запошљења.
Студенти су дужни да поштују наведене обавезе, распоред, током похађања праксе
на универзитету, такође морају да поштују бонтон и кодекс облачења (забрањен је
спортски вид облачења, шортс код мушкараца, кратке сукње код жена, посебно
треба да се истакне да мушкарци у Русији не смеју имати ништа на глави унутар
објеката).

