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몽골어 모집요강은 몽골 유학생의 협조를 통해 제작되었습니다.
몽골인 지원자께서는 원서접수 이전 한국어 또는 영어 모집요강을 통해 다시 한 번 입시 주요사항을
확인해 주시기 바랍니다.
Монгол хэл дээрх элсэлтийн гарын авлага нь монгол сурагчын тусламжтайгаар хийгдсэн
болно.
Монгол ажилтны зүгээс өргөдөл хүлээн авахаас өмнө солонгос болон англи гарын авлагаар
дамжуулан дахин нэг удаа элсэлтийн гол чухал нөхцлүүдийг шалгахыг хүсэж байна.
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1. Элсэлтийн шалгалтын хуваарь
Элсэлтийн
шалгалтын
явц

Элсэлтийн шалгалтын хуваарь

Өргөдөл хүлээн
авах

2021. 7. 12.(Да) 10:00 ~ 7. 16.(Ба) 17:00
ü 100% интернэт бүртгэл (шуудангаар болон сургууль дээр ирж бүртгүүлэхгүй)
ü Өргөдөл хүлээн авах эхний өдөр болон дуусах өдрийг эс тооцвол 24 цаги
йн турш бүртгэл хийлгүүлэх боломжтой
ü Гадаад оюутан нь бүртгэл хийхээс өмнө заавал магистр, докторын сурга
лтын албанаас элсэлтийн талаарх зөвлөгөөг авсны дараагаар бүртгүүлэх
хэрэгтэй

Бичиг баримт
өгөх

2021. 7. 19(Да) 17:00 хүртэл
ü Баталгаат шуудан болон биеэр ирж өгөх (элсэх өргөдөл болон бичиг бари
мтыг хамтад нь багцлах)
ü Гадаад оюутан нь элсэх өргөдлөө илгээж бүртгэл амжилттай хийгдэсний
дараа бичиг баримтаа өөрийн биеэр ирж өгөх хэрэгтэй
ü Өгсөн бичиг баримт бүрэн бус эсвэл бичиг баримтыг заасан хугацаанд амж
иж өгөөгүй тохиолдолд ярилцлаганд орох боломжгүй
ü Өгсөн бичиг баримтыг буцаан олгох боломжгүй

Ярилцлага

2021. 7. 31.(Бя) 10:00
ü Ярилцлага өгөх өдрөөс өмнө [магистрын сургалтны нүүр хуудас-элсэлтийн
танилцуулга-элсэлтийн зарлал]-г сайтар шалгахыг хүсэж байна
ü Тэнхим(мэргэжил)ээс өргөдөл гаргагчдад ганцаарчилсан заавар олгоно
ü Тэнхим(мэргэжил)д өргөдөл гаргагчдын тооноос хамаарч ярилцлагын хува
арь өөрчлөгдөж болно

Тэнцэгчийг
зарлах

2021. 8. 12.(Пү) үдээс хойш
ü [Магистрын сургалтны нүүр хуудас-элсэлтийн танилцуулга-тэнцэгчийн лав
лагаа]-с тэнцсэн эсэхийг шалгах болон сургалтын төлбөрийн лавлагааг х
эвлэн гаргах боломжтой

Тэнцэгчийн
сургалтын
төлбөр

2021. 8. 13.(Ба) ~ 8. 18.(Лха)
ü Киёоб банкнаас олгосон виртуал дансанд заасан хугацаанд багтаж төлбө
рөө төлөх
ü Заасан хугацаанд сургалтын төлбөрийг төлөөгүй тохиолдолд ямар ч хувий
н шалтгаан байсан харгалзахгүй автоматаар тэнцээгүйд тооцно

2. Элсэлт авах тэнхим болон мэргэжил
○ Ерөнхий дээд сургууль (өдрийн анги)
Дээд сургууль

Ангилал

Салбар

Элсэлт авах тэнхим
Солонгос хэл, уран
зохиолын тэнхим

Хүмүүнлэ Англи хэл уран зохиол
гийн
(элсэлт авахгүй)
ухааны
салбар
Түүхийн тэнхим

Ерөнхий дээд
сургууль

Доктор

Нийгмийн
ухааны
салбар

Элсэлт авах мэргэжил анги
Солонгос хэл,
Солонгосын уран зохиол,
Солонгос хэлний боловсрол,
Соёлын контент
Англи хэл уран зохиол,
Англи хэл
Солонгосын түүх,
Дорно дахины түүх,
Барууны түүх

Номын сан мэдээллийн
тэнхим

Номын сан мэдээлэл судлал

Бизнесийн удирдлагын
тэнхим

Удирдлага бүтэц,
Санхүү удирдлага,
Үйлчилгээ үйл ажиллагааны менежмент,
Маркетинг,
Нягтлан бодох бүртгэл,
Удирдлага мэдээлэл,
Хүнс хоолны менежмент

захиргаа,
Төр захиргааны удирдлага Төрийн
Төрийн бодлого
улсын худалдааны практик,
Гадаад худалдааны тэнхим Олон
Олон улсын эдийн засаг,
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Дээд сургууль

Ангилал

Салбар

Элсэлт авах тэнхим

Элсэлт авах мэргэжил анги
Олон улсын бизнесийн удирдлага

Инженер
тэхник
судлал

Эдийн засаг үл хөдлөх
хөрөнгийн тэнхим
(элсэлт авахгүй)

Эдийн засаг,
Үл хөдлөх хөрөнгийн эдийн засаг,
Үл хөдлөх хөрөнгө

Аж үйлдвэр менежмент
инженерийн тэнхим

Загварчлал,
Бизнесийн инженерчлэл,
Үйлдвэрлэл ба чанарын удирдлага,
Аюулгүй байдал ба эргономик

Мэдээлэл Компьютерийн
инженерийн тэнхим

Компьютер инженерчлэл,
Мэдээлэл холбооны инженерчлэл,
Мэдээллийн системийн инженерлэл

Механик системийн
инженерийн тэнхим
(элсэлт авахгүй)

Механик системийн инженерлэл,
Үйлдвэрийн ариун цэврийн инженерлэл

Урлаг гоо Хэвлэл мэдээлэл
сайхны
дизайны тэнхим
тэнхим

Дүрс ба видео харилцаа холбоо,
Анимэйшн ба бүтээгдэхүүний дизайн,
Интерьер дизайн онол,
Гоо сайхан дизайны менежмент

Тэнхимүү
дийн
Мэдлэг үйлчилгээ
хосолсон зөвлөгөөний тэнхим
дамжаа

Удирдлагын зөвлөгөө,
Конвергенцийн зөвлөгөө

Солонгос хэл уран
зохиолын тэнхим
Хүмүүнлэ Түүхийн тэнхим
гийн
ухааны
салбар
Англи, Америкийн соёлын
тэнхим (элсэлт авахгүй)

Солонгосын уран зохиол,
Солонгос хэлний боловсрол,
Соёлын контент
Солонгосын түүх,
Дорно дахины түүх,
Барууны түүх
Англи хэл,
Англи Америкийн соёлын контент,
Англи хэлний боловсрол

Номын сан мэдээллийн
шинжлэх ухаан

Номын сан мэдээлэл судлал

Гадаад худалдааны
тэнхим

Олон улсын худалдаа,
Олон улсын эдийн засаг,
Олон улсын бизнесийн удирдлага

Бизнесийн удирдлага

Удирдлага бүтэц,
Санхүү удирдлага,
Үйлчилгээ үйл ажиллагааны менежмент,
Маркетинг,
Нягтлан бодох бүртгэл,
Удирдлага мэдээлэл

Нийгмийн
ухааны
салбар
захиргаа,
Төр захиргааны удирдлага Төрийн
Төрийн бодлого

Магистр

Инженер
тэхник
судлал

Эдийн засгийн тэнхим

Эдийн засаг,
Үл хөдлөх хөрөнгийн эдийн засаг,
Төлбөр тооцоо · Шинэ санхүү

Олон улсын худалдаа
эдийн засгийн тэнхим
(элсэлт авахгүй)

Олон улсын худалдааны зах зээл,
Олон улсын цахим худалдааны практик

Үйлдвэрийн менежмент
инженерийн тэнхим

Аж үйлдвэр менежментийн инженерчлэл

Компьютер инженерийн
тэнхим

Компьютер инженерчлэл

Цахим мэдээлэл
инженерийн тэнхим

Цахим мэдээлэл инженерчлэл

IT инженерчлэл

IT инженерчлэл

Механик системийн
инженерийн тэнхим
(элсэлт авахгүй)

Механик системийн инженерлэл,
Үйлдвэрийн ариун цэврийн инженерлэл

Уран зургийн тэнхим

Дорно дахины зургууд ба Жин Чае зургууд,
Орчин үеийн урлаг

Хувцас загвар
үйлдвэрлэлийн тэнхим
(элсэлт авахгүй)

Хувцасны бүтэц болон загвар,
Хувцас судлал,
Загварын түүх ба загварын маркетинг

Урлаг гоо
сайхны
тэнхим
Бүжгийн тэнхим

Хэвлэл мэдээлэл
дизайны тэнхим
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Бүжгийн тоглолт,
Бүжгийн онол,
Христийн бүжиг,
Балет заах арга (элсэлт авахгүй)
Дүрс харилцаа холбооны загвар,
Анимэйшн,
Дотоод засал чимэглэл,
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Дээд сургууль

Ангилал

Салбар

Элсэлт авах тэнхим

Элсэлт авах мэргэжил анги
Бүтээгдэхүүний дизайн,
Видео холбооны дизайн,
VMD • үзэсгэлэнгийн засал чимэглэл

Шинэ медиа
Тэнхимүү сурталчилгааны тэнхим
дийн
хосолсон Олон улсын цагаачлал
хөтөлбөр хамтын ажиллагааны
тэнхим

Шинэ медиа сурталчилгаа
Олон улсын цагаачлал хамтын ажиллагаа

※ Элсэлт аваагүй тэнхим(мэргэжил)ээс хамаарч элсэлт авч буй тэнхимд өөрчлөлт орох боломжтой.
Элсэлт авч буй тэнхимд интернэт өргөдөл өгөхдөө анхаарч нягтлана уу

○ Тусгай дээд сургууль (Оройны анги)
дээд сургууль

Ангилал

Салбар

Элсэлт авах тэнхим
Бизнесийн удирдлагын
тэнхим (элсэлт авахгүй)

Зочид буудал аялал
Бизнесийн дээд Магистр Нийгмийн
жуулчлал хүнсний
ухааны
сургууль
үйлчилгээний менежмент
салбар
Олон улсын бизнес
удирдлагын тэнхим
(элсэлт авахгүй)

Төрийн
захиргааны
дээд сургууль

Магистр

Элсэлт авах мэргэжил анги
Бизнесийн менежмент
Зочид буудлын менежмент,
Аялал жуулчлалын менежмент,
Хүнс хоолны менежмент
Олон улсын маркетинг,
Олон улсын менежмент

Төрийн захиргаа тэнхим

Төрийн захиргаа,
Төрийн бодлого

Нийгмийн халамжын
тэнхим

Нийгмийн халамж,
Ахмад настны халамж,
Мөнгөний үйлдвэрлэл,
Нийгмийн халамжийн зөвлөгөө

засаг захиргааны
Нийгмийн Цагдаа
Цагдаагийн удирдлага
тэнхим (элсэлт авахгүй)
ухааны
салбар
Хар тамхи архины тэнхим Донтохоос урьдчилан сэргийлэх зөвлөгөө
(элсэлт авахгүй)
Иргэн засаг захиргааны
удирдлага зөвлөгөө
(элсэлт авахгүй)

Иргэн засаг захиргааны удирдлага зөвлөгөө

Нийгмийн аюулгүй байдлын Нийгмийн аюулгүй байдлын бодлого,
тэнхим
Нийгмийн аюулгүй байдлын менежмент

Урлагийн дээд
сургууль

Магистр

Гоо сайхан урлагийн
Урлаг гоо тэнхим
сайхны
тэнхим
Гоо сайхны салбарын
конвергенцийн тэнхим

Аюулгүй байдал стратегийн
Батлан
тэнхим
хамгаалах
Нийгмийн
шинжлэх
Магистр
ухааны
Аюулгүй байдал бодлогын
ухааны дээд
салбар
тэнхим
сургууль
(элсэлт авахгүй)
Батлан хамгаалах
системийн тэнхим
Мэдлэг үйлчилгээ
зөвлөгөөний тэнхим

Нүүр будалт,
Үсний дизайн,
Гоо сайхан гоо зүй,
Гоо сайхны чиг хандлага (элсэлт авахгүй),
Хуримын төлөвлөлт (элсэлт авахгүй)
Урлагийн эмчилгээ (элсэлт авахгүй),
Урлагийн менежмент халамж (элсэлт авахгүй),
Гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлдвэр
Олон улсын аюулгүй байдал,
Батлан хамгаалах бодлого,
Цэргийн стратеги
Аюулгүй байдлын бодлого,
Ухаалаг хамгаалалтын менежмент
Батлан хамгаалах M&S,
Батлан хамгаалах мэдээллийн систем
Удирдлагын зөвлөгөө,
Конвергенцийн зөвлөгөө,
Ухаалаг үйлдвэрийн зөвлөгөө (элсэлт авахгүй)

Мэдлэг
үйлчилгээ,
зөвлөгөөний
дээд сургууль

Магистр

Үл хөдлөх
хөрөнгийн дээд
сургууль

Магистр

Нийгмийн
ухааны
салбар

Боловсролын
дээд сургууль

Магистр

Хүмүүнлэ Боловсролын удирдлага ба манлайлал,
гийн
Зөвлөгөө өгөх сэтгэл судлал,
ухааны
Бага насны хүүхдийн боловсролын анги
салбар

Нийгмийн
ухааны
салбар
Ирээдүйн конвергенцийн
зөвлөгөөний тэнхим

Бизнес эхлэл ба Франчайз зөвлөгөө,
Соёлын нэгтгэл контэнт бизнес зөвлөгөө (э
лсэлт авахгүй),
Конвергенц дизайны зөвлөгөө (элсэлт авахгүй)

Үл хөдлөх хөрөнгийн санхүү ба хөрөнгийн менежментийн анги,
Үл хөдлөх хөрөнгө хотын хөгжил ба менежментийн анги,
Солонгос-Хятад үл хөдлөх хөрөнгийн анги,
Ухаалаг үл хөдлөх хөрөнгө · Prop Tech анги

※ Элсэлт аваагүй тэнхим(мэргэжил)ээс хамаарч элсэлт авч буй тэнхимд өөрчлөлт орох боломжтой.
Элсэлт авч буй тэнхимд интернэт өргөдөл өгөхдөө анхаарч нягтлана уу
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3. Бүртгэлд тавигдах шаардлага
Докторын
зэрэг
Магистрын
зэрэг

Солонгос болон гадаадын албан ёсны дээд сургуульд магистрын зэргийг
эзэмшсэн эсвэл 2021 оны 8 сар гэхэд тухайн сургалтаа дуусгасан хүн байх
Солонгос болон гадаадын албан ёсны дээд сургуульд баклаврын зэргийг
эзэмшсэн эсвэл 2021 оны 8 сар гэхэд тухайн сургалтаа дуусгасан хүн байх
Иргэнш Эцэг эх бүгд гадаад иргэний харяат байх
ил
Бүртгүүлэгч нь дараах шаардлагуудаас нэгээс дээш хангасах байх
① Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалт(TOPIK) 3-р түвшин хангаса
н байх
② Солонгос улсын 4н жилийн их сургуулийн баклавраас дээш зэрэг эз
эмшсэн
Солон
③ Засгийн газрийн урилга авсан тэтгэлэгт оюутан, гадаадын засгийн г
гос
азрийн бүртгүүлэгч, тэтгэлэгт оюутанаар тэнхим(мэргэжил) хариуца
хэлний
гч багшийн урилга авсан оюутан
мэдлэг ④ Солилцооны сурагчаар тэнхим(мэргэжил) хариуцагч багшийн урилга а
всан оюутан
※ ①, ②, ③дугаарт хамаарагч нь төгсөхөөс өмнө(төгсөлтөөс яг 2сарын өм
нө) хүртэл солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалт(TOPIK)ын 4-р тү
вшин заавал авсан байх
ерөнхий
дээд сургуулийн магистрын сургалтын олон улсын худалдаа эди
Гадаад
йн
засгийн
тэнхимд бүртгүүлж буй тохиолдолд TOEFL 530(CBT 197, iBT
хэлний
71),
IELTS
5.5,
CEFR B2, TEPS 600(шинэчилсэнTEPS 327) дээш оноо авсан
мэдлэг
байх
Ÿ Их сургуульд эзэмшсэн тэнхим(мэргэжил)ээс үл хамааран дээд сургуулийн тэн
хим(мэргэжил)д бүртгүүлэх боломжтой
Ÿ Зарим тэнхим(мэргэжил) нь элсэлт авахгүй байж болно
Ÿ Шилжин ирж буй (дахин элсэх) элсэгч бүртгүүлэх тохиолдолд зарим нөхцөлөөс
хамаарч тухайн тэнхим(мэргэжил) хариуцсан багштай ярилцах хэрэгтэй

Нарийн
шаардлага

Анхаарах
зүйл

4. Шалгалтын арга
ангилал

Агуулга

гадаад оюутанд зориулсан
тусгай шалгалт

Бичиг баримтыг шалгасны дараа зөвхөн ярилцлагын оноог 100%
тооцон шалгаруулна
Ÿ Бүртгүүлэгчийн мэдлэг чадвар тэнцэхгүй гэж дүгнэгдсэн тохи
олдолд элсэлт авах хүний тооноос үл хамааран тэнцүүлэхгүй
байж болно
Ÿ Ярилцлагын шалгалтанд ирээгүй тохиолдолд авмоматаар тэнц
ээгүйд тооцно

Анхаарах зүйл

5. Шалгалтын төлбөр
ангилал

Үнэ

Тэмдэглэл

гадаад оюутанд зориулсан
тусгай шалгалт( магистрын
сургалт, докторын сургалт)

85,000 Вон

Шалгалтын төлбөрт интернэт бүртгэлийн
хураамж(5,000Вон) багтсан болно

6. Бүрдүүлэх бичиг баримт
○ Нийтлэг бичиг баримт: бүртгүүлэгчид зориулсан нийтлэг бичиг баримт
Бүрдүүлж өгөх бичиг
баримт

доктор

магистр

Элсэлтийн мэдүүлэг 1
ш

○

○

цээж зураг 1ш

○

○

○

○

Их сургууль төгссөн
(төгсөх төлөвлөгөөтэй)
тодорхойлолт 1хувь

Нотариатаар
батлуулсан байх
шаардлагатай гадаад
бичиг баримт нь
бүртгэл хүлээн авах
эхний өдрөөс 1жилийн
дотор авсан

Бичиг баримтын тайлбар
Интернэт өргөдөл бүртгүүлсний дараа элсэлтийн мэ
дүүлэг хэвлэж гаргана
Ÿ Интернэт өргөдөл бүртгүүлэхдээ гар утасны месс
енжер ID хаяг 1-ийг заавал оруулах
Интернэт өргөдөл бүртгүүлэхдээ зургаа
заавал байршуулах
4жилийн их сургууль төгссөн баклаврын(學士, Bachelor)
зэргийг хамгаалсан тодорхойлолт
Ÿ Төгсөх төлөвлөгөөтэй байгааг заасан тодорхойлол
т өгч буй тохиолдолд төгссөний дараа дээд сургу
улийн хичээл эхлэхээс өмнө төгсөлтийн тодорхой
лолтыг нэмж өгөх
Ÿ Солонгос улсын их сургуульд эрдмийн зэрэг хамг
аалсан бол төгсөлтийн тодорхойлолтын эх хувийг
өгөх
Ÿ Монгол дээд сургуульд эрдмийн зэрэг хамгаалсан
бол төгсөлтийн тодорхойлолтын нотариат(апостил
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Бүрдүүлж өгөх бичиг
баримт

доктор

магистр

ь)ыг авч өгөх. солонгос, англи хэлнээс өөр хэл дэ
эр байх тохиолдолд орчуулгыг нотариатаар батлу
улах

тодорхойлолтын эх
хувь байх
Их сургуулийн
дүнгийн тодорхойлолт
1хувь

Нотариатаар
батлуулсан байх
шаардлагатай гадаад
бичиг баримт нь
бүртгэл хүлээн авах
эхний өдрөөс 1жилийн
дотор авсан
тодорхойлолтын эх
хувь байх

○

○

○

○

2жилийн бүх явцын дүнг заасан тодорхойлолт
Ÿ Магистартаа шилжсэн тохиолдолд бүх сурсан дээ
д сургуулийн дүнгийн тодорхойлолтыг нэмж өгөх
Ÿ Солонгос улсын дээд сургуульд эрдмийн зэрэг ха
мгаалсан бол төгсөлтийн тодорхойлолтын эх хуви
йг өгөх
Ÿ Монгол дээд сургуульд эрдмийн зэрэг хамгаалсан
бол төгсөлтийн тодорхойлолтын нотариат(апостил
ь)ыг авч өгөх. солонгос, англи хэлнээс өөр хэл дэ
эр байх тохиолдолд орчуулгыг нотариатаар батлу
улах

Дээд сургуулийн
дүнгийн тодорхойлолт
1хувь

Нотариатаар
батлуулсан байх
шаардлагатай гадаад
бичиг баримт нь
бүртгэл хүлээн авах
эхний өдрөөс 1жилийн
дотор авсан
тодорхойлолтын эх
хувь байх
Гадаад паспортны
хуулбар 1хувь

○

○

Гадаад иргэний
үнэмлэхийн хуулбар 1
хувь

○

○

Гэр бүлийн төрөл
садангийн
тодорхойлолт 1хувь

○

○

Солонгос хэлний
чадварын гэрчилгээ 1
хувь

○

Гадаад хэлний
чадварын гэрчилгээ 1
хувь
Санхүүгийн чадварыг
батлах бичиг баримт
1хувь

4жилийн бүх явцын дүнг заасан тодорхойлолт
Ÿ Баклавартаа шилжсэн тохиолдолд бүх сурсан их
сургуулийн дүнгийн тодорхойлолтыг нэмж өгөх
Ÿ Солонгос улсын их сургуульд эрдмийн зэрэг хамг
аалсан бол төгсөлтийн тодорхойлолтын эх хувийг
өгөх
Ÿ Монгол дээд сургуульд эрдмийн зэрэг хамгаалсан
бол төгсөлтийн тодорхойлолтын нотариат(апостил
ь)ыг авч өгөх. солонгос, англи хэлнээс өөр хэл дэ
эр байх тохиолдолд орчуулгыг нотариатаар батлу
улах
2жилийн дээд сургууль төгссөн магистрын(碩士,
Master) зэргийг хамгаалсан тодорхойлолт
Ÿ Төгсөх төлөвлөгөөтэй байгааг заасан тодорхойлол
т өгч буй тохиолдолд төгссөний дараа дээд сургу
улийн хичээл эхлэхээс өмнө төгсөлтийн тодорхой
лолтыг нэмж өгөх
Ÿ Солонгос улсын дээд сургуульд эрдмийн зэрэг ха
мгаалсан бол төгсөлтийн тодорхойлолтын эх хуви
йг өгөх
Ÿ Монгол дээд сургуульд эрдмийн зэрэг хамгаалсан
бол төгсөлтийн тодорхойлолтын нотариат(апостил
ь)ыг авч өгөх. солонгос, англи хэлнээс өөр хэл дэ
эр байх тохиолдолд орчуулгыг нотариатаар батлу
улах

Дээд сургууль төгссөн
(төгсөх төлөвлөгөөтэй)
тодорхойлолт 1хувь

Нотариатаар
батлуулсан байх
шаардлагатай гадаад
бичиг баримт нь
бүртгэл хүлээн авах
эхний өдрөөс 1жилийн
дотор авсан
тодорхойлолтын эх
хувь байх

Бичиг баримтын тайлбар

○

○

○

○

Өөрийн нэр болон зураг буй хуудас мөн хамгийн сүү
лийн визний хуудасны хуулбар
Гадаад иргэний үнэмлэхний урд тал болон ард
талийн хуулбар
Ÿ Гадаад иргэний үнэмлэх байхгүй тохиолдолд дээд
сургуулийн сургалтын албанаас лавлахыг зөвлөж
байна
Өөрийн болон эцэг эх гэр бүлийн төрөл
садангын хамаарлын тодорхойлолт
Дараах шаардлагуудаас нэгээс дээш шаардлагыг хан
гасан байх
① Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалт(TOPIK)
ын 3-р түвшнээс дээш дүнг авсан байх
② Солонгос улсын 4жилийн албан ёсны их сургуульд
баклавар болон түүнээс дээш зэрэг эзэмшсэн б
айх
③ Засгийн газрийн урилга авсан тэтгэлэгт оюутан,
гадаадын засгийн газрийн бүртгүүлэгч, тэтгэлэгт
оюутанаар тэнхим(мэргэжил) хариу цагч багшийн
урилга авсан оюутан
④ Солилцооны сурагчаар тэнхим(мэргэжил) хариуца
гч багшийн урилга авсан оюутан
Eрөнхий дээд сургуулийн магистрын сургалтын олон
улсын худалдаа эдийн засгийн тэнхимд бүртгүүлж бу
й тохиолдолд TOEFL 530(CBT 197, iBT 71), IELTS 5.5,
CEFR B2, TEPS 600(шинэчилсэнTEPS 327) дээш оноо
авсан байх
Өөрийн болон эцэг эхийн банкны дансны хуулга
Ÿ банкны дансны үлдэгдлийн хуулгад 20,000 доллар
эсвэл 23,000,000воноос дээш 2021оны 9сарын 1ни
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Бүрдүүлж өгөх бичиг
баримт
(дансны үлдэгдлийн ху
улга нь өргөдөл бүртгү
үлсэн өдрөөс 30 хоног
ын дотор авсан байх)

доктор

магистр

Бичиг баримтын тайлбар
й өдрийг хүртэл хадгалагдсан байх ёстой

Хувийн намтар
танилцуулга 1хувь
(тогтсон маягт)

○

○

Амлалт бичиг 1хувь
(тогтсон маягт)

○

○

Урилга 1хувь
(тогтсон маягт)
сонгосон тохиолдолд
өгөх

○

○

Бүрдүүлж өгөх бичиг
баримтын жагсаалт
1хувь(тогтсон маягт)
сонгосон тохиолдолд
өгөх

○

Өөрийн элсэх болсон шалтгаан, сургалтын
төлөвлөгөө зэргийг бичих
Ÿ Солонгосоор бичих, аргагүй тохиолдолд англиар
бичих.
Гадаад оюутантай холбоотой олон төрлийн
зүйлсийн тухай амлалт бичиг
Төгссөн(төлөвлөгөөтэй байгаа) их(дээд)
сургуулийн багш нь дээд талдаа 2хуудас бичих
Ÿ Хүлээн авагч ‘Хансон их сургуулийн дээд сургуули
йн сургалтын албаны эрхлэгч’ гэж тэмдэглэх
Ÿ Солонгос хэл, англи хэлнээс өөр хэл дээр байх т
охиолдолд орчуулгыг нотариатаар батлуулах
Интернэт өргөдөл бүртгүүлсний дараа бүрдүүлж
өгөх бичиг баримтын жагсаалтыг хэвлэж гаргаад өөр
ийн өгөх бичиг баримт бүрдсэн эсэхийг
шалгасны(○, X) дараа өгөх

○

○ Нэмэлт бичиг баримт: Дараах тэнхим(мэргэжил)д бүртгүүлэгчид өгнө
Бүрдүүлж өгөх
бичиг баримт

доктор

Сургалтын
төлөвлөгөө 1хувь
(тогтсон маягт)

магистр

○

Ерөнхий дээд сургуулийн Солонгос хэл уран зохиолын тэ
нхим(магистр, доктор), Түүхийн тэнхим(магистр, доктор),
Төрийн засаг захиргааны тэнхим(доктор), Эдийн засаг үл
хөдлөх хөрөнгийн тэнхим үл хөдлөх хөрөнгийн анги(докто
р)д бүртгүүлэгчид хамаарна
Ерөнхий дээд сургуулийн уран зургийн тэнхим(Дорно дах
ины уран зураг Жин Чае зургууд/Орчин үеийн урлаг), Хэв
лэл мэдээлэл дизайны тэнхим(Дүрс/Видео/ Анимейшн/Бүт
ээгдэхүүн/Интерьер дизайн/VMD · Үзэс гэлэнгийн дизай
н)д бүртгүүлэгчид хамаарна
Ÿ Portfolio: Өөрийн бүтээлийг үзүүлэх материал бөгөөд хэ
мжээ•тоонд хязгаар байхгүй
Ÿ Portfolio USB: Бичиг баримт өгөхдөө дээд сургуульд хадг
алагдах материал руу тусад нь өгөх
Ÿ Portfolio хэвлэсэн материал: Ярилцлагын өдөр заавал а
вч ирж оролцох

○

Portfolio 2хувь
(USB 1хувь,
хэвлэсэн матери
ал 1хувь)

Бичиг баримтын тайлбар

○

○ Нэмэлт бичиг баримт: Гадаад их(дээд) сургуульд эрдмийн зэрэг эзэмшсэн бүртгүүлэгч өгнө.
Солонгос их(дээд) сургуульд эрдмийн зэрэг эзэмшсэн бүртгүүлэгч нь хамаарахгүй
Бүрдүүлж өгөх бичиг
баримт
Магадлан
итгэмжлэгдсэн
их сугуулийн
тодорхойлолт
(гадаад их
сургуулийн
боловсролын
түвшний
зөвшөөрлийн
тодорхойлолт)

доктор

магистр

Бичиг баримтын тайлбар

Ÿ
○

○
Ÿ

бүртгэл хүлээн
авах эхний өдрөөс
1жилийн дотор
авсан тодорхойлол
тын эх хувь байх
Боловсролын
түвшний лавлагаа
зөвшөөрөл 1хувь
(тогтсон маягт)
Төгссөн их(дээд)
сургуулийн нүүр
хуудасны гол
хуудсыг хэвлэж
гаргах 1хувь

○

○

○

○

Монгол улсын элчин сайдын яам болон Боловсролы
н яамнаас гарган өгдөг итгэмжлэгдсэн их
сургуулийн(боловсролын түвшний баталгаа)
тодорхойлолт өгөх
Солонгос улсын их дээд сургуульд эрдмийн
зэрэг хамгаалсан бол хамаарахгүй

Ÿ

Солонгос улсын их дээд сургуульд эрдмийн
зэрэг хамгаалсан бол хамаарахгүй

Ÿ

Тухайн их сургуулийн холбогдох дугаар, факсны дуг
аар, имэйл хаяг тэмдэглэгдсэн нүүр хуудасны зург
ийг хэвлэх
Солонгос улсын их дээд сургуульд эрдмийн
зэрэг хамгаалсан бол хамаарахгүй

Ÿ
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7. Тэтгэлгийн талаарх мэдээлэл
Ÿ

Олгогдох
агуулга

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Магистрын сургалт нь 1-4 семестер (боловсролын дээд сургууль нь 1-5 семесте
р)ийн турш хичээлийн төлбөрийн 50% хүртэл олгоно, докторын сургалт нь 1-6 с
еместерийн турш хичээлийн төлбөрийн 40% хүртэл олгоно. Гэхдээ, 3-р семесте
р эхлэхээс өмнө солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтын 4-р түвшнээс дээ
ш авсан гэрчилгээг өгөөгүй бол магистрын сургалтын хичээлийн төлбөрийг 30%
хүртэл, докторын сургалтын хичээлийн төлбөрийн 24% хүртэл олгоно
Элсэж орсноос хойш 2-р семистрээс суралцаж буй хугацааны бүх тэтгэлэг нь ө
мнөх семистрийн дүн 3.0-с дээш байж тэтгэлэг авах боломжтой (3.0-с доош ба
йх тохиолдолд тэтгэлэг олгохгүй)
Тус сургуулийн олон улсын солилцооны хэлтэсийн солонгос хэлний сургалтын т
өгсөгч, дээд сургуульд элсэж буй гадаад оюутан дунд олон улсын солилцооны х
элтэсийн эрхлэгчээс урилга авсан бол элсэлтийн төлбөр 500,000вон хөнгөлнө
Гадаад сурагчын тэтгэлэг нь ирээдүйд өөрчлөгдөх боломжтой

8. Анхаарах зүйл
гадаад оюутанд зориулсан тусгай шалгалтанд бүртгүүлэгч нь интернэт бүртгэл
ээс өмнө дээд сургуулийн сургалтын албаны элсэлтийн зөвлөгөөг авах ёстой бөгө
өд, интернэт бүртгэлийн дараа бичиг баримтаа ирж өгөх
Ÿ Интернэт өргөдөл бүртгүүлэхдээ заавал төлбөрийг төлж байж бүртгэл баталгааж
на
Ÿ Интернэт өргөдлийн бүртгэл бүртгэгдсэний дараа бүртгэл цуцлах боломжгүй, ша
лгалтын төлбөрийг буцаан өгөх боломжгүй
Ÿ Бичиг баримтын эх хувийг өгөх, өгсөн бичиг баримтыг буцаан олгох боломжгүй
Ÿ Өгсөн бичиг баримт дутуу эсвэл заасан хугацаанд өгөөгүй тохиолдолд ярилцлага
өгөх боломжгүй(гэрчилгээ дутуу гэсэн шалтгаанаар тэнцээгүйд тооцно)
Ÿ Ярилцлага өгөх өдрөөс өмнө[Магистрын сургалтны албаны нүүр хуудас-элсэлтийн
танилцуулга-элсэлтийн зарлал]-г шалгахыг хүсэж байна
Ÿ Тэнхим(мэргэжил)ээс өргөдөл гаргагчдад зориулсан ганцаарчилсан заавар авах
Ÿ Ярилцлаганд иргэний үнэмлэх(гадаад паспорт, гадаад иргэний үнэмлэх) болон ш
алгалтын батламж хуудсыг авч ирэх
Ÿ Оршин суух эрх өөрчлөх болон хугацааг сунгах зэрэг виз олголтын талаар цага
ачлалын албанаас лавлахыг зөвлөж байна. D-2(гадаадад суралцах) болон D-4(энг
ийн сургалт)-с бусад виз эзэмшиж буй тохиолдолд заавал өөрөө цагаачлалын ал
банаас лавлах хэрэгтэй бөгөөд, виз олгох боломжгүй бол тус сургуулиас хариуц
ахгүй болно
Ÿ Тус дээд сургуульд тэнцэж сургалтын төлбөрийг төлсний дараа оршин суух эрх
өөрчлөх болон хугацаа сунгалт хэрэгтэй тохиолдолд заавал сургуулийн нийтийн
бүртгэлд бүртгүүлэх хэрэгтэй
※ Гадаад оюутны нэгдсэн зөвлөгөөний төвийн дугаар: +82-1345
※ Тус сургуулийг хариуцсан цагаачлалын алба(сөүлийн цагаачлалын алба•гадаад и
ргэнийг хүлээн авах сэжоны салбар)ны дугаар: +82-2-731-1799
Ÿ 2021оны 1-р семистрээс эхлэн гадаад оюутнууд суралцах хугацаандаа эрүүл мэ
ндийн даатгалд зайлшгүй хамрагдах (даатгалд хамрагдагчын гэрчилгээ эзэмши
нэ) ёстой, Солонгос улсын даатгалын байгууллага гадаад оюутны даатгалд нь н
ийтээр хамрагдах боломжгүй
Ÿ Гадаад оюутан нь давхар сурах(2 их сургуульд зэрэг суралцах) боломжгүй тул үү
нд хамаарах сурагч нь өргөдөл бүртгүүлэх боломжгүй. Дараа нь давхар сурч бай
сан нь илрэх тохиолдолд элсэлт цуцлагдах бөгөөд, сургалтын төлбөр нь тогтсон
журамд тулгуурлан зарим хэсгийг л буцаан олгоно
Ÿ Элссэн эхний семистрт чөлөө авах боломжгүй. Гэвч, байгалийн гамшиг болон ха
лдварт өвчин, өвчин эмгэг, цэргийн үүрэг, гадаад орон•орон нутгийн захирамж
болон жирэмслэлт•төрөлт•хүүхэд өсгөх зэргээс хамаарч чөлөө авахыг зөвшөөрнө
Ÿ Хуурамч бичиг баримт өгсөн эсвэл бусад хууль бус аргаар тэнцсэн•элссэн нь ил
эрсэн үед тэнцсэн болон элссэн зөвшөөрлийг цуцлаж түүнд зохисон солонгос бо
лон тухайн улсын хуулиар шийтгэл ногдуулна
Ÿ Хуурамч боловсролын тодорхойлолт өгсөн тохиолдолд элсэлтийн болон хичээлий
н төлбөрийг буцаан авч чадахгүй бөгөөд, бичиг баримт хуурамчаар үйлдсэн болон
хуурамч боловсролын түвшин өгсөн талаар иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээх
болно(солонгос болон тус улсын боловсролын хэлтэс•элчин сайдын яам•цагдаагы
н газар зэрэгт тухайн үнэн мэдээлэгдэж болно)
Ÿ Гадаад их(дээд) сургууль төгссөн оюутан нь элсэлтийн дараа сургуулиас боловср
олын лавлагааны талаар тайлбар хүссэн тохиолдолд идэвхтэй хамтарж ажиллах х
эрэгтэй
Ÿ Ковид19 удаан үргэлжилж буй тул онлайн•офлайн хосолсон аргаар хичээл явагда
ж болно
Ÿ

Өргөдөл
бүртгүүлэх
Бичиг
баримт
өгөх
Ярилцлага

Виз
олголт

Даатгал

Бусад

9. Холбоо барих утас
○ Дээд сургуулийн сургалтын албаны дугаар болон шуудан хаяг
утас

+82-2-760-4271

хаяг
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