گزارش دوره تبادل دانشجو با روسیه
افشین رقمی خسروشاهی

معرفی دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ:
دان شگاه دولتی سنت پترزبورگ دومین دان شگاه رو سیه بر ا ساس رتبه بندی  QSمی با شد و بهترین دان شگاه شهر سنت پترزبورگ می با شد.
دپارتمان مدیریت این دانشگگگاه در سگگانتمانی ادا انه رار دارد و آبر ننرین رتبه بندی م ه  Financial Timesبا رار یری در رتبه 72
دنیا در حال پیشرفت است و صد دارد در نینده به اایگاه های باالتر برسد .سانتمان دپارتمان مدیریت در سال  3991احداث شده و به مرور
زمان تکمیل ردیده اسگگت .به دلیل ادید بودنم مطید دانشگگکده مدیریت امر مدرن بوده و امکاناو نموزشگگی و رفاهی در وسگگریت ب گگیار
مناسبی رار دارند .در شکل زیر تصویر تاب نانه و یکی از رس ها ابل مشاهده است.

پذیرش:
برد از ارایه ارنامه انگ ی یم مدرک زبان و  SOPبا تواه به واود پیمان نامه بین دان شگاه صنرتی شریف و دان شگاه دولتی سنت پترزبورگ
موفر به انذ پذیرش شدم و برد چند روز  invitation letterبرای من ارسال شد ه بر اساس نن ا دام به اند ویزا ردم.
ویزا و اقامت:
ویزای تط صی ی  99روزه ا ست ه با تواه به آول دوره ه حدود  5ماه بود نیاز به تمدید ویزا دا شتم ه تمامی ارهای مربوط به نن تو سد
م ئول ویزا در دانشکده ان ام شد حال ننکه دانش ویان سایر رشته ها نیاز بود نود پیگیر تمدید ویزایشان باشند.
در آول این مدو در نوابگاهی ه دانشگاه در انتیار دانش ویان بین الم ل رار داده بود ا امت داشتم ه نوشبختانه وسریت مناسبی داشت
و حدود یک ساعت با استفاده از حمل و نقل عمومی تا مکان دانشکده فاص ه داشت .تصویر زیر اتاق من ه دو تخته بود را نشان می دهد.

معرفی دوره و دروس اخذ شده:
دوره مدیریت یکی از بهترین دوره های دان شگاه سنت پترزبورگ ا ست ه در بخش بین الم ل نن در هر ترم حدود  19درس به زبان انگ ی ی
ارایه می شود و دان ش ویان می توانند دروس مورد عر ه نود را انتخاب نند .با تواه به اینکه رایش من بازاریابی ا ست دروس زیر را انتخاب
نمودم:


 :Doing Business in Russiaدر این درس با تاریخچه شور روسیه و چالش های نن نشنا شده و سپس با بررسی وانین ت ارو
در روسیهم به صورو فرسی تشکیل یک

ب و ار در روسیه را بررسی ردیم.



 :Russian languageبه صورو مقدماتی با زبان روسی نشنا شدیم.



 :Luxury marketingبا مفهوم ال چری نشنا شده و با بررسی اصول مربوط به نن نطوه بازاریابی االهای ال چریم در پروژه درس
یک برند ال چری را مورد تط یل رار دادیم .نمره این درس من  95از  399شد.



 :International marketingدر این درس اصول اولیه صادراو و روش های مخت ف برای ان ام صادراو بررسی شد و هر روه با
مطالره و ارایه یس های مخت ف به روند تدریس مک ردندم در نهایت نیز پروژه درس را بر ا ساس وارد شدن یک برند در شور
مورد نظر ان ام دادیم.



 :Consulting projectدر این درس هر روه یکی از مشگگکرو صگگنرت را ه بر به دانشگگگاه ارایه شگگده بود به عنوان موسگگو
انتخاب رده و بررسگگی می رد و در نهایت نتی ه را به صگگنرت و دانشگگگاه ارایه می رد .این درس پر ارترین درسگگی بود ه انذ
نمودم و در نهایت با نتی ه  99از  399نن را پاس نمودم.

عروه بر دروس انذ شده در آول این مدو در نفرانس ها و بازدید های مخت ف ه تو سد دان شگاه ترتیب داده می شد شر ت می ردم و
ترش می ردم همواره ت صویری فرال به عنوان یک دان ش وی ایرانی ارایه دهم .در همین را ستا در نمای شگاه مررفی فر صت های تط صیل در
نارج از شور به عنوان نماینده ایران شر ت رده و دانشگاه صنرتی شریف را به عر ه مندان مررفی نمودم.

در ننر از ن ای د تر نایبی و مراونت مطترم ریاسگت امهوری بابت فرصگتی ه برای دانشگ ویان اهت تطصگیل در نارج از شگور و ر ابت با
دانش ویان بین الم ل فراهم ردند تشکر نم.

