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Universidade Politécnica de São Petersburgo (SPbGPU)

Custos de Mestrados em russo 2016 -2017

Código Mestrado Perfil Duração Custo en
rublos
anual

01.04.02 Matemáticas aplicadas e informática Modelos matemáticos 2 anos 187 400
Programação de sistemas
Matemáticas e Informática de atividade 
econômica

Bioinformática

01.04.03 Mecânica e Modelação matemática Mecânica de sólidos deformáveis 2 anos 187 400

Mecânica e produção digital

Modelação matemática de processos
de petróleo e gás

02.04.01 Matemáticas e ciências de computação Computadores, software, sistemas  de
informação e  tecnologia informática

2 anos 187 400

Organização e gestão dos
sistemas de superocomputadores

Calculos de alto rendimento de nuvens e 
software de robots

02.04.02 Informática fundamental e tecnologias
de informação

Desenho de sistemas informáticos 
complexos

2 anos 187 400

02.04.03 Apoio matemático e administração de
sistemas informáticos

Apoio matemático e administração
de sistemas informáticos

2 anos 187 400

03.04.01 Física e matemáticas aplicadas Modelos e computação de alto
rendimento na dinámica de fluidos 
físicos

2 anos 195 800

Física térmica experimental e
computacional

03.04.02 Física Física de partículas elementares e
nucleares

2 anos 195 800

Médica Física Nuclear
Física de nanoestruturas e
nanoelectrônica

Física de plasma
Física espacial

Biofísica

08.04.01 Engenharia civil Métodos inovadores de desenho e
construção de estruturas 
hidráulicas

2 anos 195 800

Construcção e Gestão Urbana

Organização e gestão de projetos
de financiamento em construção
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Desenho automatizado de edifícios e
estruturas
Engenharia  de sistemas dos
edifícios e instalações de energía 
renováveis
Tecnologias de cálculo, desenho e
reconstrução dos edifícios e 
estruturas industriales e civis com o 
uso de software modemo
Exame e auditoría técnica de
edifícios
Engenharia Ambiental en la
construcção

09.04.01 Informática e ciências de la
Computação

Informática e ciências de la
Computação

2 anos 195 800

09.04.02 Eng. de Sistemas Eng. en Sistemas 2 anos 195 800
09.04.03 Informática aplicada Sistemas de administração

corporativa
2 anos 195 800

09.04.04 Engenharia de software Tecnologias de desenho e serviço
técnico de software de qualidade

2 anos 195 800

11.04.01 Engenharia  de radio Sistemas e dispositivos de
transmisão, recepção e procesamento

2 anos 195 800

11.04.02 Eng. en Telecomunicacções Sistemas de comunicação seguros 2 anos 195 800
Sistemas e dispositivos de radio e
comunicação
Sistemas  fíbro-ópticos e de láser

Microelectrônica  de Sistemas de
comunicação

11.04.04 Electrônica e Nano-electrônica Electrônica física 2 anos 195 800

Electrônica orgânica

13.04.01 Eng. térmica Tecnología da produção de
eletricidade e calor

2 anos 195 800

Desenho, manutenção e engenharia
das centrais térmicas

13.04.02 Engenharia elétrica lnstalações de energia elétrica de
centrais elétricas e subestacções

2 anos 195 800

Sistemas de energia elétrica e redes
de energía, seus regimes, a 
estabilidade e confiabilidade
Optimização de sistemas 

Tecnología e física de altas tensções

Automatização de Sistemas de 
Potencia
Compatibilidade  eletromagnética e
economia de energia
Aparelhos elétricos de controle e
distribução de energia

Física e tecnologia de isolamento
elétrico
Procesos de plasma, laser e viga e
instalações com sistemas de energía e
controle
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Sistemas elétricos de empresas,
organizacções e institucções
Transmisão e distribução de
energia elétrica, sistemas de 
entrega de energia elétrica

equipamentos electro-tecnológicos
eficientes

13.04.03 Eng. Energética Tecnología e ecologia de queima
de combustiveis fóseis

2 anos 195 800

Turbinas de vapor e gas
Motores de pistão e combinados
Equipamentos  de vácuo e 
compresores das instalacções físicas

Motores de turbina de gas e centrais
elétricas  combinadas
Maquinaria hidráulica e as unidades
hidropneumáticas
Sistemas de atuadores pneumáticos e 
hidráulicos

14.04.01 Engenharia Nuclear e Física té1mica Problemas físico-técnicos en 
Eng. nuclear

2 anos 250 800

15.04.01 Eng. Mecânica Procesos e máquinas de
processamento de pressão

2 anos 195 800

Tecnologías Electro-fisicas e
eletro-químicas em 
engenharia Mecânica
Desenho e desenvolvimento de 
tecnología

tribotecnica15.04.02 Máquinas e equipamentos tecnológicos Maquinaria e equip. de impresão 2 anos 195 800
15.04.03 Mecânica  aplicada Mecânica Computacional e 

Engenharia Informática
2 anos 195 800

Física de força e plasticidade dos
materiais
Tecnologias virtuais de engenharia

15.03.05 Tecnologias de Eng. Mecânica Máquinas de corte de metais 2 anos 195 800
Tecnologias de engenharia Mecânica

Tecnologias de Eng. automotriz
15.03.04 Automatização de procesos

tecnológicos e producção
Automatização de maquinas e 
equipamentos tecnológicos

2 anos 195 800

Automatização de desenho e controle
de procesos tecnológicos
Automatização de procesos
tecnológicos e producção

16.03.01 Física técnica Física das estruturas de baixa
dimensionalidade

2 anos 250 800

Física  de espaços ativos da

eletrônica  de vacuo
Física de Tecnologías Médicas
Princípios físicos de lnstrumentação 
Analítica
Física e Tecnología de
semiconductores
Radio-Física e Electrónica
Engenharia neurobiológica



Asociação  Latinoamericano Rusa -ALAR

f1an1HOaMe p1i1Ka HCKO-pOCCHiÍICKaR accou,1tta U,HR (fl
PABO) Av.Camino  Real  1121of.407,  San  Isidro. LIMA  -

PERU
LIMA - LA PAZ -QUITO -CURITIBA - BOGOTA - MEXICO DF -

USA

Física  Optica  e  Electrônica Quântica

19.04.04 Tecnologias de preparação de
alimentos e industria alimentar

Organização de producção e
serviços nas empresas de industria  
alimentar

2 anos 195 800

Desenho tecnológico de Indústria 
alimentar
Tecnologías industriais de
produtos culinários

20.04.01 Segurança industrial Gestão  de  segurança da
proteção em caso de emergência

2 anos 195 800

Sistemas de controle integrado de
segurança da vida
Problemas físicos e técnicos de

Segurança
Segurança contra incendios
Segurança  nuclear, radiológica e
química

20.04.02 Eng. hidráulica e meio ambiente Melhoramento de paisagem 2 anos 195 800
22.04.01 Eng. de materiais Materiais compostos e em pó

Engenharia de nanomateriais e 
componentes de equip. eletrônicos

2 anos 195 800

Tecnologías de manipulação de
materiais de alto rendimento
Conformação dos metais

22.03.02 Metalurgia Fundamentos teóricos dos
procesos de solda

2 anos 195 800

Materiais, tecnologías de
aquisição e processamento de materiais
metálicos com propiedades especiais

Engenharia  de tecnologías e
materiais de Metalúrgia e de fundição.

Eng. de metais e processamento
metalúrgico e termomecânico de 
metais e aleações.
Desenho, tecnologías e materiais em
fabricação de motores de aeronaves.

23.04.01 Tecnología  de procesos  de transporte Sistemas logísticos de empresas
industriais e de transporte

2 anos 195 800

23.04.02 Complexos tecnológicos de transporte
terrestre

Automóveis 2 anos 195 800
Máquinas de transporte e elevação

27.04.02 Controle de qualidade Control de qualidade em empresa
industrial

2 anos 195 800

Controle de qualidade de produtos

serviços
27.04.03 Análise de sistemas e controle Análisis de sistemas e controle em

empresa industrial
2 afíos 195 800

Teoría e métodos matemáticos de
análise de sistemas e controle 
em sistemas económica e 
técnicas27.04.04 Engenharia  Industrial Automatização  de procesos e
producção tecnológica

2 afíos 195 800
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Sistemas de Controle 
Distribuídos Inteligentes

27.04.05 Inovações Gestão de procesos inovadores 2 afíos 195 800
CALS tecnologías em gestão de
inovações

27.04.06 Eng. Industrial de alta tecnología Gestão de desenvolvimento de altas 
tecnologías em industria energética 
e gestão ambiental

2 afíos 195 800

38.04.01 Economia Normas intemacionais de 
contabilidade e informação financ

2 afíos 187 400

Economía Internacional
Economía internacional : 
innovacções e desa1Tollo 
tecnológico
Finanzas
Finanzas intemacionales
Economía industrial e iniciativa
empresarial tecnológica
Contabilidad, análisis e auditoría en
sistema de gestão de empresa
Economía e gestão de financiemento 
en el
sector de servicios
Consultoría de investimentos

38.04.03 Recursos humanos Gestão estratégica de recursos
humanos

2 afíos 187 400

38.04.02 Administração Administração estratégica 2 afíos 187 400
Administrnção  innovadora
Administração de investimentos
Negocios Internacionais
Valoração econômica dos ativos,
dos negocios e dos investimentos 

Administração em sector energético
Administração en setor de petróleos
e gas
Marketing Internacional
Gestão de financiamentos

Sistemas Intemacionaisde Logística

Gestão de imóveis corporativos
Gestão de recursos humanos na 
industria de comercio e 
alimentação



Gestão na industria de hospitalidade

38.04.04 Gestão Publica  e Municipal Gestão da infraestrutura no
desenvolvimento socioeconômico dos
municípios

2 anos 187 400

Administração da gestão publica
e municipal

Administração  da  gestão publica
 e municipal
Gestão publica de aduanas

Mecanismos de administração
pública no desenvolvimento e 
comercialização de produtos 
inovadores

38.04.05 Informática de negócios Negocios electrônicos 2 anos 187 400

38.04.07 Propiedades de consumo e o valor de
uso das mercadorias

Exame de produtos  de propósito
funcional

2 anos 187 400

Consultoría de produto
40.04.01 Direito Direito energético e ambiental 2 anos 187 400

41.04.01 Estudos regionais Países nórdicos 2 anos 187 400
China

42.04.01 Publicidade e Relações públicas Publicidade e comunicação
internacional

2 anos 195 800

Publicidade e Relações públicas no
setor publico e municipal

42.04.03 Publicação Preparação editorial de
publicações

2 anos 195 800

43.04.01 Serviços Desenho inovador em serviços 2 anos 187 400
Tecnologías  de  serviços inovadores
em comércio

44.04.02 Educação psicopedagógica Apoio psicopedagógico de
educação profissional

2 anos 187 400

45.04.02 Lingüística Teoría de traducão e comunicação
intercultural

2 anos 187 400

Teoría de ensino de idiomas 
extrangeiros e comunicação
intercultural

54.03.01 Desenho Desenho industrial 2 anos 250 800
Desenho comunicativo
Desenho informático


