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Историја универзитета 

Историја највећег Кримског универзитета је 
укорењена у далекој 1918. години оснивања 
Тауридског Универзитета - прве високошколске 
установе на полуострву, на чијим су темељима стајали 
веома изузетни руски научници као што су В.И. 
Вернадскиј, Р.И. Гељвиг, Н.И. Андрусов, М.М. 
Богословскиј, В.А. Обручев,               В.И. Паладин. 
Иако је током година главни Кримски универзитет 
имао различита имена, али једино што је остала 
непромењено - висок квалитет образовања и науке. 
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Кримски Федерални Универзитет назван по В. И. Вернадском данас  
има 10 академијаи институт, 7 установа средње стручне спреме, 12 

подружница, 40 научних одељења 



Тауридска академија – структурна 

јединица КФУ названом по В. И. Вернадском са 
богатом историјском прошлошћу. 
У састав Академије улазе:  
•Биолошко-химијски факултет 
•Географски факултет 
•Историјски факултет 
•Факултет кримско-татарске и оријенталне 
филологије 
•Математичко-информатички факултет 
•Факултет психологије 
•Факултет словенске филологије и новинарства 
•Факултет за физичку културу и спорт 
•Филозофски факултет 
•Правни факултет 
•Факултет за информатичко-штампарске 
технологије 
•Институт за стране језике 

Структурне јединице КФУ 



Медицинскя академија названа по 
С. И. Георгијевском  
је почела своју историју са медицинским факултетом 
Тауридског Универзитета и припрема медицинске 
стручњаке не само за Крим и Русију, већ и за више 
десетина страних земаља. 
У састав Академије улазе: 
•1. Медицински факултет 
•2. Медицински факултет 
•Стоматолошки факултет 
•Међународни медицински факултет 
•Факултет за допунско стручно образовање и обуку 
високо квалификованог особља 

Структурне јединице КФУ 



Академија за грађевину и архитектуру 
датира из 1960. године и врши стручну обуку за 
грађевинску индустрију, урбанизам и пејзажну 
архитектуру, енергетику, комуналије и 
водопривреду. 
У састав Академије улазе: 
•Архитектурно-грађевински факултет 
•Факултет водених ресурса и енергетике 
•Институт за циљне припреме "Конзола" 
•Центар за континуирану едукацију 
• Центар за дипломно пројектовање 

Структурне јединице КФУ 



Академија за коришћење 
биолошких и природних ресурса је 

почела своју историју са Агрономским 
факултетом Тауридског Универзитета, који 
је 1922. године био трансформисан у 
самосталну пољопривредну 
високообразовану установу.  
У састав данас Академије улазе: 
•Факултет за агрономију, баштованство и 
шумарство 
•Факултет ветеринарске медицине 
•Факултет за управљање земљиштем и 
геодезију 
•Фауктет за шумарство, баштованство и 
лов 
•Факултет за механизацију производње и 
технологије прераде пољопривредних 
производа 

Структурне јединице КФУ 
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Научна библиотека је ујединила 
библиотеке свих структурних јединица 

Институт за стране језике 
 Тауридске академије 

Физичко-технички институт Институт за економију и менаџмент 

У оквиру развоја концепта хуманитарног образовања у структурних јединица и подружницама 
КФУ уједињени су одсеци за историју, културне студије, филозофију и стране језике 

Комбиновањем постојећих јединица 2015. године су створене нове 
структурне јединице КФУ: 

ГЛАВНИ ПРАВЦИ ДЕЛАТНОСТИ КФУ 
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Структуру Института за економију и 
менаџмент чине 14 одсека, који врше 

припреме за основне и додатне едукативне 
програме проширене групе обуке 
"Економија и менаџмент" на стручном 
нивоу дипломских, магистарских и 
постдипломских студија 

Структурне јединице КФУ 



Физичко-технички институт је настало 2015. 

године. 
Институт уједињује 7 одсека: 
•Одсек за општу физику 
•Одсек за теоријску физику и физику чврстих тела 
•Одсек за експиременталну физику 
•Одсек за радиофизику и електронику 
•Одсек за рачунарски инжењеринг и моделирање 
•Одсек за електроснабдевање и физику 
•Одсек за медицинску физику и информатику 

Структурне јединице КФУ 



Хуманитарно-педагошка академија  – 

подружница, која се налази у Јалти.  
Она обухвата следеће јединице: 
- Институт за филологију, историју и уметност 
- Институт за педагогију, психологију и 
   инклузивно образовање 
- Институт за економију и менаџмент 
- Економско-хуманистарни колеџ. 
Академија је отворила смер "Кинески језик" на 
дипломским студијама 

Подружнице КФУ 



Јевпаториски Институт 
друштвених наука  

 
4 Одсека: 
- Одсек за историју и права 
- Одсек за наставне методе у млађем 
школском и предшколском 
образовању 
- Одсек за социјалну педагогију и 
психологију 
- Одсек за филолошке дисциплине и 
њихове наставне методе 

Подружнице КФУ 



Институт за педагошко образовање и 
менеџмент  
(Армјанск)  

Наставни смерови: 
  - менеџмент 
  - педагошко образовање 
  - психолошко-педагошко образовање 
  - филологија 

Подружнице КФУ 



Севастопољски економско- 
хуманитарни институт  

Наставни смерови: 
 - туризам 
 - менеџмент 
 - психологија 
 - физичко васпитање 
 - државно и општинско управљање 
 - физичко васпитање за особе са посебним 
потребама (адаптивно физичко васпитање) 
 - судска пракса 
 - рекреација и спортско-рекреативни туризам 

Подружнице КФУ 



Организација образовног процеса 

36351 људи од којих:  

24540 студира редовно  
11643 студира ванредно  
168 студира редовно-ванредно 

309 образовних програма за обуку и специјално образовање:  

131 програма за основне дипломске студије  
139 програма за магистарске дипломске студије 
8 програма за специјалистичке студије 
44 програма у области оспособљавања научно-педагошки особља 
19 програма за стажирање 
Прођен поступак лиценцирања и државне акредитације 

Контигент студената 
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Организациона структура и 
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Модернизација садржаја и организацији образовног процеса  

Професионално опредељење 
 одржано 11 сајмова за студентска места у 

градовима 
 створена 6 центра за стручно усмеравање (ПР) 
 развијено и одобрено 132 додатних програма, 

усмерених на припрему студената за пријемне 
испите 

 реализовано 10 стручно усмерених пројеката за 
ангажовање студената са високим академским 
достигнућима 

 учешће на изложби РК "Образовање и 
каријера" 

Запошљавање дипломаца 

 склопљено више од 1.500 уговора о стажирању 

 консултовано 2357 студената и дипломаца  

 послато више од 700 позивница за сарадњу са 
предузећима из Крима и Русије 

 организовано 15 радних сајмова, на којима је 
учествовало више од 3 000 студената 

 одржано 22 Дана каријере и низ округлих 
столова уз учешће послодаваца 

Основни одсеци - 13 

 Академија за грађевину и архитектуру – 3;  

 Физичко-технички институт – 2; 

 Институт за економију и менаџмент – 2; 

 Институт за педагошко образовање и менеџмент – 
2; 

 Академија за коришћење биолошких и природних 
ресурса – 1; 

 Тауридска академија – 1; 

 Јевпаториски Институт друштвених наука – 1; 

 Хуманитарно-педагошка академија – 1 
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Имплементација мрежних образовних магистрарских програма у КФУ 

• 8 партнерских универзитета    

  

• 8 наставних смерова: 
Биологија ("Физиологија људи и животиња") 

Економија ("Економија компаније") 

Психолошко-педагошко образовање  ("Практичная 

психологија образовања») 

Филологија ("Руски језик") 

Пејзажна архитектура  ("Модерна пејзажна архитектура и 

урбани дизајн") 

Судска пракса ("Грађанско и породично право: теорија и 

пракса") 

Културологија ("Културне праксе у савременом урбаном 

свету") 

Намирнице из биљних сировина ("Технологија масти, 

етеричних уља и парфимеријско-козметичких производа") 
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Кадровски потенцијал КФУ 
Број редовно запосленог наставног особља – 2673 човека   

Доктора наука 288   човека 

Кандидата наука 1159 човека 
Професора 237  

човека 

Доцента 839  

човека 

ГЛАВНИ ПРАВЦИ ДЕЛАТНОСТИ КФУ 
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2015. године 24 делатника КФУ је добило титулу професора, 78 – титулу 

доцента;  6 студената је заштитило докторске дисертације, 42 – кандидатске 



Научно-истраживачка делатност 

16 научно-истраживачких радова 

75 конференција на бази КФУ, од којих:  

 24 – међународне 
 11 – националне  
 40 – регионална 

67 публикација објављених у Scopus   
46 публикација у Web of Science  
2542 публикација у РИНЦ 

4278 реферата од стране студената 

на домаћим и међународним 
конференцијама 

72 студената је добило стипендије од 

Државног Већа Републике Крим  

2018 научних конференција, у којима су 

учествовали делатници универзитета, 
 од којих 989 – међународне 

2265 научних радова и чланака,објављен у 

Русији и иностранству 

1769 чланака објављених од стране 

студената самостално 

2564 – заједно са научним 

менторима 

60 студената је добило стипендије од 

Државног Већа Републике Крим за 
висока достигнућа у настави и научно-
истраживачој делатности 

НИРС 
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Параметри мреже: 700 км оптичких  магистралних коммуникација,      600 
км  бакарног магистралног кабла за пренос података, који повезује        
150 научних зграда, 70 сервера, 500  рутера, 50 мрежних пролаза,          100 
WiFi тачака приступа, 20000 корисника, 350 јединица универзитета. 
Универзитет је повезан са Међународном интернетом преко оптичких 
канала. Укупан капацитет протока података је 10 Гбит/с.  

Телекомуникације корпоративна рачунарска мрежа Универзитета 
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Научно-истраживачка  и 
иновациона делатност 

Образовни процес 



Коришћење интернет технологије и видео конференција у обављању 

образовних, научних  

и уско усмерених манифестација 

Уводна кампања 

Омладинска и социјална 
питања 

Међународна делатност 

Организациона структура и 
систем управљања  

Реализација Програма за 
развој КФУ  

Повећање атрактивности и 
репутацијског капитала 

ГЛАВНИ ПРАВЦИ ДЕЛАТНОСТИ КФУ 
ФЕДЕРАЛНА ДРЖАВНА АУТОНОМНА ВИСОКОШКОЛСКА ОБРАЗОВНА ИНСТИТУЦИЈА "Кримски Федерални Универзитет назван по В. И. Вернадском"  

Научно-истраживачка  и 
иновациона делатност 

Образовни процес 
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ГЛАВНИ ПРАВЦИ ДЕЛАТНОСТИ КФУ 

КФУ јача сарадњу са водећим руским научницима. У 
складу са одлуком Наставног већа почасни професори 
универзитета су постали нобеловац, академик Руске 
академије наука Жорес Алферов и Саветник 
Председника Руске Федерације, академик Руске 
Академије Наука Сергеј Глазјев. 



 Склопљено 8 Споразума о сарадњи са компанијама у вези пријема страних студената из 
Индије, Узбекистана, Јордана и других земаља на студирање у КФУ 

 Организован је рад  удружења за групе страних студената из Јерменије, Украјине, Турске, 
Индије и Нигерије, као и помоћ у стварању национално-културних удружења страних 
студената КФУ 

 Склопљено је 6 уговора са страним университетами, укључујући и оне који улазе у топ-500: 
Институтом Фунти (Краљевина Мароко), Универзитетом у Базелу (Швајцарска), Пословним 
Школом Blue Danube GmbH (Аустрија),  Републичким државним предузећем са правом 
привредног пословања "Западно-Казакхстанским Државним Универзитетом названом 
по Утемисову" (Казахстан), Университетом Ханој (Вијетнам), Универзитетом Алгарве (Португал) 
и Европском организацијом за јавно право (Грчка). 

 Обављено је 24 иностраних путовања радника и студената КФУ у следећим земљама: 
Аргентина, Турска, Израел, Индија, Канада, САД, Тајланд, Чешка, Украјина, Велика Британија, 
Белорусија, Бугарска, Уједињени Арапски Емирати и друге 

 Организовано је више од 160 манифестација у оквиру универзитета 

Главне манифестације у оквиру међународне делатности 
које су обављане током 2015-2016. године 

Уводна кампања 

Образовни процес 

Омладинска и социјална 
питања 

Међународна делатност 

Научно-истраживачка  и 
иновациона делатност 

Организациона структура и 
систем управљања  

Реализација Програма за 
развој КФУ 

Повећање атрактивности и 
репутацијског капитала 

ГЛАВНИ ПРАВЦИ ДЕЛАТНОСТИ КФУ 
ФЕДЕРАЛНА ДРЖАВНА АУТОНОМНА ВИСОКОШКОЛСКА ОБРАЗОВНА ИНСТИТУЦИЈА "Кримски Федерални Универзитет назван по В. И. Вернадском"  



Украјине – 965  

Индије – 656  

Узбекистана – 485  

Нигерије – 113  

Јордана – 102  

Палестине – 30  

Азербејџана – 26 

Намибије – 25 

Азербејџана – 23  

Ирака – 16  

Казахстана – 31 

Турске – 6 

Либана – 15 

Кине – 5 

Шри-Ланке – 7  

На КФУ студирају студенти из:  

2937  страних студенатая из 50 земаља 

      4  место међу свим руским универзитетима по контингенту страних студената  

Контигент страних студената 

Уводна кампања 

Образовни процес 

Омладинска и социјална 
питања 

Међународна делатност 

Научно-истраживачка  и 
иновациона делатност 

Организациона структура и 
систем управљања  

Реализација Програма за 
развој КФУ 

Повећање атрактивности и 
репутацијског капитала 

ГЛАВНИ ПРАВЦИ ДЕЛАТНОСТИ КФУ 

ФЕДЕРАЛНА ДРЖАВНА АУТОНОМНА ВИСОКОШКОЛСКА ОБРАЗОВНА ИНСТИТУЦИЈА "Кримски Федерални Универзитет назван по В. И. Вернадском"  



13   омладинских студентских организација, које активно  

   учествују у процесу самоуправљања 

 8   састанака и семинара са познатим привредницима  

 Републике Крим 

18   опште-универзитетских јавних просветних  

 манифестација 

6500  студентима који су укључени у настави физичког 

васпитања током школских часова 

4767  редовних студената који су учествовали  

    у научним истраживањима и разрадама  

146   секција по различитим смеровима научне  

  делатности универзитета 

146    студената из броја сирочади и деце без  

               родитељског старања, који су се опорављали кроз праксу 
               у одмаралишту "Прометеј", Алушта 

285   манифестација на свим нивоима уз учешће студената     

               и талентоване омладине у организацији КФУ   

Имплементација социјалне и омладинскеполитика 

Уводна кампања 

Образовни процес 

Омладинска и социјална 
питања 

Међународна делатност 

Научно-истраживачка  и 
иновациона делатност 

Организациона структура и 
систем управљања  

Реализација Програма за 
развој КФУ 

Повећање атрактивности и 
репутацијског капитала 

5   сверуских форума и окупљања 

ГЛАВНИ ПРАВЦИ ДЕЛАТНОСТИ КФУ 

ФЕДЕРАЛНА ДРЖАВНА АУТОНОМНА ВИСОКОШКОЛСКА ОБРАЗОВНА ИНСТИТУЦИЈА "Кримски Федерални Универзитет назван по В. И. Вернадском"  



46 водећих универзитета у земљи, укључујући: 

• СПбДУ и МДУ назван по М. В. Ломоносову 

• 10 федералних универзитета 

• 29 националних истраживачких универзитета 

• други велики руски универзитети 

Удружење водећих руских универзитета 

Консолидација напора водећих образовних и истраживачких 

институција да се побољша конкурентност и квалитет образовања, 

научних истраживања и иновационе делатности у Русији 

Удружење "Уједињени Универзитет  

назван по В. И. Вернадском" 

Консолидација научних, образовних и иновативних 

образовних установа и других организација за развој 

региона у земљи, подршка стручног образовања, обука 

научног и научно-педагошки особља, учешће у руским и 

међународним научним и образовним пројектима 

• 10 универзитета учесника 

Мрежа федералних универзитета  

"Клуб десет" 

• 10 федералних универзитета 

• 5 великих мрежних пројеката 

Јачање партнерства између региона Руске 

Федерације, формирање заједничког образовања и 

интелектуалног простора, подршка националних и 

културних обележја федералних округа 

Национална унија"Истраживање постројења МЕГА-

учионице" 

• 17 високошколских установа 

Учешће КФУ у мрежним удружењима и унија Руске Федерације 

Уводна кампања 

Образовни процес 

Омладинска и социјална 
питања 

Међународна делатност 

Научно-истраживачка  и 
иновациона делатност 

Организациона структура и 
систем управљања  

Реализација Програма за 
развој КФУ 

Повећање атрактивности и 
репутацијског капитала 

Умрежено удружење"Наставници Русије" 

• 57 високошколских установа Русије 

Ефикасна употреба искуства чланова мреже у 

циљу побољшања квалитета образовања 

наставника 

ГЛАВНИ ПРАВЦИ ДЕЛАТНОСТИ КФУ 
ФЕДЕРАЛНА ДРЖАВНА АУТОНОМНА ВИСОКОШКОЛСКА ОБРАЗОВНА ИНСТИТУЦИЈА "Кримски Федерални Универзитет назван по В. И. Вернадском"  

Руска унија ректора 

Просветно и научно веће  

код Председника Руске Федерације 



Академска мобилност студената  
и научно-педагошких делатника КФУ 

Развој научних истраживања 
у области експерименталне 
медицине – 11 партнерских 

организација 

Академска мобилност 
младих руских научника 

–  
27 партнерских 

организација 

Технологије и методе 
формирања савремених 
геопортала регионалних 

амбијената – 11 партнерских 
организација 

 Организовано је 65 путовања у 36 
партнерских организација 

 Створено је 4 мрежа академске 
мобилности: 

Уводна кампања 

Образовни процес 

Омладинска и социјална 
питања 

Међународна делатност 

Научно-истраживачка  и 
иновациона делатност 

Организациона структура и 
систем управљања  

Реализација Програма за 
развој КФУ 

Повећање атрактивности и 
репутацијског капитала 

ГЛАВНИ ПРАВЦИ ДЕЛАТНОСТИ КФУ 
ФЕДЕРАЛНА ДРЖАВНА АУТОНОМНА ВИСОКОШКОЛСКА ОБРАЗОВНА ИНСТИТУЦИЈА "Кримски Федерални Универзитет назван по В. И. Вернадском"  

Подржка академске 
мобилности 

универзитетског особља на 
захтев 



Географија академске мобилности 

КФУ названом по В. И. Вернадском 

Уводна кампања 

Образовни процес 

Омладинска и социјална 
питања 

Међународна делатност 

Научно-истраживачка  и 
иновациона делатност 

Организациона структура и 
систем управљања  

Реализација Програма за 
развој КФУ 

Повећање атрактивности и 
репутацијског капитала 

Брјанск 

ГЛАВНИ ПРАВЦИ ДЕЛАТНОСТИ КФУ 

ФЕДЕРАЛНА ДРЖАВНА АУТОНОМНА ВИСОКОШКОЛСКА ОБРАЗОВНА ИНСТИТУЦИЈА "Кримски Федерални Универзитет назван по В. И. Вернадском"  

Петрозаводск 

Курск 

Јарослављ 
Нижњиј 

Новгород 



Приоритетни правци развоја Универзитета,спроводени по 
типу мултидисциплинарних образовно-научних и 

иновативних кластера 

КЛАСТЕРНАЯ 
СТРУКТУРА НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

И ИННОВАЦИОННОГО 
КОМПЛЕКСА КФУ 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  
КЛАСТЕР 

КЛАСТЕР НАУКОЕМИКИХ 
ПРОИЗВОДСТВ И 

КРИТИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

КЛАСТЕР УСТОЙЧИВОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

КЛАСТЕР ГУМАНИТАРНЫХ, 
ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

КЛАСТЕР БИОПОЗИТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И 
БЕЗОПАСНОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

КЛАСТЕР МЕДИКО-
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 

КОМПЛЕКСА, РЕКРЕАЦИИ И 
ТУРИЗМА 

Уводна кампања 

Образовни процес 

Омладинска и социјална 
питања 

Међународна делатност 

Научно-истраживачка  и 
иновациона делатност 

Организациона структура и 
систем управљања  

Реализација Програма за 
развој КФУ 

Повећање атрактивности и 
репутацијског капитала 

ГЛАВНИ ПРАВЦИ ДЕЛАТНОСТИ КФУ 

ФЕДЕРАЛНА ДРЖАВНА АУТОНОМНА ВИСОКОШКОЛСКА ОБРАЗОВНА ИНСТИТУЦИЈА "Кримски Федерални Универзитет назван по В. И. Вернадском"  



У оквиру кластерног приступа усмеравању врши се припреме за стварање центара 
за колективно коришћење, лабораторије и инжењеринг центара. 2015. године је 
био створен Центар за експерименталну физиологију и биофизику 

Уводна кампања 

Образовни процес 

Омладинска и социјална 
питања 

Међународна делатност 

Научно-истраживачка  и 
иновациона делатност 

Организациона структура и 
систем управљања  

Реализација Програма за 
развој КФУ 

Повећање атрактивности и 
репутацијског капитала 

ГЛАВНИ ПРАВЦИ ДЕЛАТНОСТИ КФУ 

ФЕДЕРАЛНА ДРЖАВНА АУТОНОМНА ВИСОКОШКОЛСКА ОБРАЗОВНА ИНСТИТУЦИЈА "Кримски Федерални Универзитет назван по В. И. Вернадском"  



Центри за колективно коришћење унутар Физичко-техничког института  

 
Научно-образовни центр за информационе технологије у здравству, медицинској 

физици и кибернетици 

Наставно-истраживачки центар за атомску и нуклеарну физику 

Лабораторија мезо- и нано-структурних функционалних материјала 

Уводна кампања 

Образовни процес 

Омладинска и социјална 
питања 

Међународна делатност 

Научно-истраживачка  и 
иновациона делатност 

Организациона структура и 
систем управљања  

Реализација Програма за 
развој КФУ 

Повећање атрактивности и 
репутацијског капитала 

ГЛАВНИ ПРАВЦИ ДЕЛАТНОСТИ КФУ 

ФЕДЕРАЛНА ДРЖАВНА АУТОНОМНА ВИСОКОШКОЛСКА ОБРАЗОВНА ИНСТИТУЦИЈА "Кримски Федерални Универзитет назван по В. И. Вернадском"  



У оквиру развоја агро-индустријског кластера унутар Академије за коришћење 

биолошких и природних ресурса био је створен  

Центар за обуку специјалиста за рад са машинима, тракторима и тешким 

камионима 

Уводна кампања 

Образовни процес 

Омладинска и социјална 
питања 

Међународна делатност 

Научно-истраживачка  и 
иновациона делатност 

Организациона структура и 
систем управљања  

Реализација Програма за 
развој КФУ 

Повећање атрактивности и 
репутацијског капитала 

ГЛАВНИ ПРАВЦИ ДЕЛАТНОСТИ КФУ 

ФЕДЕРАЛНА ДРЖАВНА АУТОНОМНА ВИСОКОШКОЛСКА ОБРАЗОВНА ИНСТИТУЦИЈА "Кримски Федерални Универзитет назван по В. И. Вернадском"  



  

Научно-образовни центар "Акватроник 
Фесто центар" 

Едукативни центар високих 

медицинских технологија са 

инжењерским компонентама 

"Центар медицинских наука КФУ" 

Уводна кампања 

Образовни процес 

Омладинска и социјална 
питања 

Међународна делатност 

Научно-истраживачка  и 
иновациона делатност 

Организациона структура и 
систем управљања  

Реализација Програма за 
развој КФУ 

Повећање атрактивности и 
репутацијског капитала 

ГЛАВНИ ПРАВЦИ ДЕЛАТНОСТИ КФУ 

ФЕДЕРАЛНА ДРЖАВНА АУТОНОМНА ВИСОКОШКОЛСКА ОБРАЗОВНА ИНСТИТУЦИЈА "Кримски Федерални Универзитет назван по В. И. Вернадском"  



34 

КФУ и јавне научне манифестације 

2015 
•Међународни научни економски форум 
•Међународни форум "Образовни и културни простор ЗНД: 
вектори развоја" 
•Први сверуски форум "Правног образовања" 
•Међународни научни форум младих научника "Наука 
будућности - наука младих" 

2016 
•Састанци Просветно-научног већа код Председника Руске 
Федерације 
•Састанак Председника Владе Руске Федерације Дмитрија А. 
Медведева на тему "Универзитет и иновативни развој региона" 
•Међуодељенска радна група за израду стратегије просторног 
развоја Руске Федерације 
•Састанци Удружења водећих универзитета Руске Федерације и 
клуба G10 
•Међународна телеконференција младих научника "Нови 
квалитет економског раста у руским регионима: економија 
сарадње" 
•Састанци Руског географског друштва 
•Форум ректора универзитета у Русији и Кини 
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Учешће КФУ у раду Цдржавних органа 
Републике Крим 

Економско веће код 
Председника Државног већа 

РК 

Јавно веће  
код Начелника РК 

Програми стратегије за развој 
РК 
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Адреса: 295007, Република Крим, Симферопољ, 
проспект академика Вернадског 4 
Тел.:  +7 (3652) 54-50-36; 
Факс.:  +7 (3652) 54-52-46; 
E-mail: cf_university@mail.ru 
www:  http://www.cfuv.ru   

ФДАВ ОИ "Кримски Федерални Универзитет 
назван по В. И. Вернадском"  




