
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Сүкмён Эмэгтэйчүүдийн  
их сургууль - 2017 оны элсэлт 

Магистр, Докторын сургалтын      

гадаад оюутны элсэлт 

 



1  Элсэлтийн хуваарь – Шинэ болон шилжин элсэгчидэд хамаарна 

 
 

A. 2017 оны 9сарын элсэлт 

Төрөл 2017 оны 9сарын элсэлт 

Материал бүртгэл 
4. 27 10:00 ~ 5. 11 17:00, 2017  

http://e.sookmyung.ac.kr/ 

Материал хүлээн авах 

5. 23 17:00, 2017 
- Бүрдүүлэх материал илгээх хаяг: 

#706 Administration B/D, Chungparo-47-gil 100, Yongsan –ku, 

Seoul, Korea (04310) 

Шалгалт авах газар, танилцуулга 6.7 14:00, 2017-  http://e.sookmyung.ac.kr/ 

Ярилцлага, аман шалгалт 6. 14 14:00, 2017 

Элсэлтийн ярилцлагын хариу 7.4 14:00, 2017 

Тэнцэгчдийг бүртгэх 2017.07-р сарын дунд 

Элсэлт 2017.07-р сарын дунд 

 
 

B. 2018 оны 3сарын элсэлт 

Төрөл 2018 оны 3сарын элсэлт 

Материал бүртгэл 
10. 17 10:00 ~ 11. 17 17:00, 2017  

http://e.sookmyung.ac.kr/ 

Материал хүлээн авах 

11. 17 17:00, 2017 
- Бүрдүүлэх материал илгээх хаяг: 

#706 Administration B/D, Chungparo-47-gil 100, Yongsan –ku, 

Seoul, Korea (04310) 

Шалгалт авах газар, танилцуулга 12.1 14:00, 2017-  http://e.sookmyung.ac.kr/ 

Ярилцлага, аман шалгалт 12. 7 14:00, 2017 

Элсэлтийн ярилцлагын хариу 12.21 14:00, 2017 

Тэнцэгчдийг бүртгэх 2018.01-р сарын дунд 

Элсэлт 2018.03.02-р сарын дунд 

 
   

1. Элсэлтийн материал бүрдүүлэх явц нь улс болгон харилцан адилгүй тул нэг сараас дээш 

хугацаа зарцуулагдана гэж тооцон материалаа бүрдүүлнэ үү. 

2. Элсэлтийн  шалгаруулалт нь заагдсан хугацаандаа явагдах бөгөөд шүүлтийн хариуг тусад 

нь зарлахгүй болно. Дутуу бичиг баримт байх үед элсэгчтэй тусад нь холбогдох тул олон 

улсын дугаараа зөв бичиж өгөхийг хүсье. 

3. Элсэлтэнд шаардлагатай бичиг баримтын эх хувийг заасан хугацаанд хураалгаагүй 

тохиолдолд шаардлага хангасангүй гэх шалтгаанаар тэнцэхгүй байх магадлалтай тул 

анхаарна уу 

  

 
 
 
 
 
 

http://e.sookmyung.ac.kr/
http://e.sookmyung.ac.kr/


2  Элсэлт авах салбар, мэргэжил (▣ Магистрантурын сургалт, ◎ Докторантурын сургалт ) 

 

Сургууль Салбар, тэнхим Мэргэжил MA Ph.D. 
Combined 
MA/ Ph.D. 

Хүмүүнлэгийн 
шинжлэх 

ухаан  

Солонгос хэл, уран зохиол 
Солонгос хэл судлал, Солонгосын сонгодог уран зохиол, Орчин 
цагийн Солонгосын уран зохиол, Солонгос хэл заах арга зүй, Олон 
улсын солонгос хэл 

○ ○ ○ 

Түүх, соёл Дорнодын түүх, Өрнөдийн түүх, Солонгосын түүх ○ ○ - 

Франц хэл, соёл Франц хэл, Францын уран зохиол ○ ○ ○ 
Хятад хэл, уран зохиол Хятад хэл, Хятадын уран зохиол ○ ○  

Герман хэл, уран зохиол Герман хэл, Германы уран зохиол ○ ○ ○ 
▣ Япон судлал ▣ Япон судлал ○ - - 

Номын сан ба мэдээлэл 
шинжлэл 

Номын сан ба мэдээллийн ухаан, Архив бүртгэл хөтлөлт ○ ○ ○ 

Урлагийн түүх Урлагийн түүх ○ ○ - 
Англи хэл, уран зохиол Английн уран зохиол, Англи хэл, Бичгийн орчуулгын ухаан ○ ○ - 

Соёл аялал жуулчлал 
▣ Аялал жуулчлалын удирдлага ▣ Соёл урлагийн менежмент 

◎Соёл аялал жуулчлал 
○ ○ - 

▣Үйлчилгээний менежмент ▣ Зочид буудал, зоогийн газрын менежмент ○ - - 

Боловсрол 

Боловсролын гүн ухаан- боловсрол сургалт, Боловсролын социологи-
боловсролын удирдлага, Боловсролын сэтгэл зүй, Зөвлөгөө-
чиглүүлэх сургалт,  
Байнгын боловсрол-боловсролын инженер 

○ ○ ○ 

Гэр бүл Гэр бүл судлал ○ ○ ○ 

Хүүхэд халамж 
Хүүхэд, өсвөр насныхны халамж хамгаалал, Хүүхдийн сэтгэл зүйн 
эмчилгээ, Хүүхдийн халамж ба боловсрол 

○ ○ ○ 

Улс төр дипломат харилцаа Улс төр дипломат харилцаа ○ ○ ○ 
Удирдлагын ухаан Удирдлагын ухаан ○ ○ ○ 
Харилцаа холбоо, медиа Харилцаа холбоо, медиа ○ ○ ○ 
Олон нийтийн харилцаа, 
зар сурталчилгаа 

Олон нийтийн харилцаа (PR), Зар сурталчилгаа ○ ○ ○ 

Хууль Хууль зүйн ухаан ○ ○ ○ 

Эдийн засаг 
Онолын эдийн засаг, Хэрэглээний эдийн засаг, Эдийн засгийн түүх, 
Олон Улсын эдийн засаг. 

○ ○ ○ 

▣Хэрэглэгчийн эдийн засаг ▣Хэрэглэгчийн эдийн засаг ○ - - 

Бизнесийн удирдлага, 
Менежмент 

Хүний нөөцийн удирдлага, Маркетинг, Санхүү, Үйлдвэрлэлийн 
менежмент /MIS, Хөрөнгийн харилцааны менежмент,  
Олон Улсын менежмент/Стратеги 

○ ○ ○ 

▣Нийгмийн сэтгэл зүй 
▣Нийгмийн сэтгэл зүй, ▣Гэмт хэрэг, эрүүгийн сэтгэл судлал, 

▣Байгууллагын сэтгэл судлал 
○ - - 

Байгалийн 
шинжлэх 

ухаан 

Физик Физик ○ ○ ○ 
Хими Органик бус болон аналитик хими, Органик ба биохими, Физик-хими ○ ○ ○ 
Биологи Молекул судлал, анагаах ухаан ба эм зүй ○ ○ ○ 

Тооны ухаан Тооны ухаан (математик) ○ ○ - 

Статистик Статистик судлал ○ ○ ○ 

Хувцас судлал Хувцас, бөс даавуу судлал ○ ○ ○ 

Хүнс тэжээл судлал Хүнс тэжээл судлал ○ ○ ○ 

Эм зүй 
Био эм зүй, Химийн болон уламжлалт эм зүй судал, Эмчилгээний болон 
шинжилгээний эм зүй судлал 

○ ○ ○ 

Эмийн үйлдвэрлэл Био эм зүй, Химийн болон уламжлалт эм зүй судал ○ ○ ○ 

Инженер 
мэдээллийн 
технологи 

IТ инженер(мэдээллийн 
технологийн инженер) 

IТ мэдээллийн технологийн инженер ○ ○ - 

Мультимедиа шинжлэх ухаан - ○ - 

Химийн болон биологийн 
инженер 

Химийн болон биологийн инженер ○ ○  

Компьютерийн шинжлэх ухаан Компьютерийн шинжлэх ухаан ○ ○ ○ 

Урлаг, биеийн 
тамир  

Хөгжим (Төгөлдөр хуур) Төгөлдөр хуур ○ ○ - 

Хөгжим (Найрал хөгжим) Үлээвэр ба утсан хөгжим ○ ○ - 

Гоцлол хөгжим Гоцлол хөгжим ○ ○ - 

Хөгжмийн зохиомж ▣ Хөгжмийн зохиолч, ▣ хөгжмийн онол, ◎ Хөгжмийн эмчилгээ ○ ○ - 

▣ Үйлдвэрлэлийн дизайн ▣Дүрс бичлэг, мультимедиа дизайн, ▣Үйлдвэрлэлийн дизайн ○ - - 

▣ Хүрээлэн буй орчны дизайн 
▣ Архитектур дизайн ▣ Хот байгуулалт-газрын архитектур дизайн, ▣ 

Интерьер дизайн 
○ - - 

◎ Зураг төсөл боловсруулах 
◎ Visual харилцаа холбоо& Кино зураг төсөл боловсруулах, ◎ Аж 
үйлдвэрийн зураг төсөл 
◎ Oрон зай & Байгаль орчны дизайн 

- ○ - 



Гар урлал, сийлбэр Гар урлал, Уран зураг ○ ○ - 

Биеийн тамир Биеийн тамирын боловсрол ○ ○ - 

Бүжиг ▣Солонгос бүжиг, ▣Баллет, ▣Орчин үеийн бүжиг, ◎Бүжиг судлал ○ ○ - 

 
 

3  Тавигдах шаардлага 

 

Төрөл 

Магистрын сургалт Докторын сургалт 

1. Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны Яамнаас итгэмжлэгдсэн оюутан байх 

2. Эцэг эх болон элсэгч нь Солонгос улсын иргэн бус гадаадын иргэн байх 

Шинэ элсэгч 

 
2017 оны 08-р сар эсвэл 2018 оны 2 сараас өмнө 
Солонгост эсвэл хилийн чанадад  бакалаврын 
зэрэгтэй төгссөн болон төгсөх оюутан байх. 
 
*Төгссөн мэргэжил болон дүн хамаарахгүй бүртгүүлж 
болно. 

2017оны 08-р сар эсвэл 2018 оны 2 сараас өмнө 
Солонгост эсвэл хилийн чанадад магистрын 
зэрэгтэй төгссөн болон төгсөх оюутан байх 
 
*Төгссөн мэргэжил болон дүн хамаарахгүй 
бүртгүүлж болно. 

Шилжин 

суралцагч 

2-р улирал 

Магистрт шилжин ирж буй оюутан нь 
дотоод, гадаадын сургуульд ижил 
мэргэжлээр доод тал нь 1 улирал сурсан 
байх ба хамгийн багадаа 6 кредит авсан 
байх.  

Докторт шилжин ирж буй оюутан нь дотоод, 
гадаадын сургуульд ижил мэргэжлээр доод тал 
нь 1 улирал сурсан байх ба хамгийн багадаа 9 
кредит авсан байх.  

3-р улирал 

Магистрт шилжин ирж буй оюутан нь 
дотоод, гадаадын сургуульд ижил 
мэргэжлээр доод тал нь 2 улирал сурсан 
байх ба хамгийн багадаа 12 кедит авсан 
байх  

Докторт шилжин ирж буй оюутан нь дотоод, 
гадаадын сургуульд ижил мэргэжлээр доод тал 
нь 2 улирал сурсан байх ба хамгийн багадаа 18 
кредит авсан байх. 

 

※ Шилжин суралцагч нь дараах байдлыг шалгана уу. 

(1) Адил төстэй мэргэжилээр шилжин суралцагч нь ярилцлага- ур чадварын шалгалтанд орно. 
(2) Элсэгчийн үзсэн хичээлүүд нь шилжин суралцахад өөр байж болох юм. 
 
 

4  Бүрдүүлэх бичиг баримт  

 

Төрөл Магистр Доктор 

Үндсэн 
материал 

 

Бүртгэлийн анкет Цахим бүртгэл(http://e.sookmyung.ac.kr) дараа хэвлэн авах 

Бүртгэлийн хураамж 100,000вон эсвэл $100  

Суралцах төлөвлөгөө болон 
судалгааны тайлан 

(маягтын дагуу) 
Солонгос эсвэл англиар бичих 

Нийгмийн идэвхи, амжилтын талаарх 
мэдээлэл 

(маягтын дагуу) 
Солонгос эсвэл англиар бичих 

Төрөл садангийн лавлагаа Элсэгчийн эцэг эхийг гэрчлэх бичиг баримт 

Гадаад иргэншилийг гэрчлэх бичиг 
баримт 

Элсэгч болон эцэг эхийн гадаад иргэншлийг батлах бичиг 
баримт 

(Ж/нь) төрсний гэрчилгээ,иргэний үнэмлэх,паспортны 
хуулбар 

Шалган нэвтрүүлэх албаны 
тодорхойлолт (шаардсан хүн л өгнө) 

Солонгос улсад амьдарж буй гадаад иргэнд хамаарна. 

Гадаад иргэний үнэмлэх(оршин 
суугчид хамаарна) 

Солонгос улсад амьдарж буй гадаад иргэнд хамаарна. 

Солонгос хэлний түвшин тогтоох 
шалгатын дүн(оноотой хүнд л 
хамаарна) 

 

TOPIK 3-р түвшинээс дээш(урлаг-биеийн тамирын тэнхимд 
бүртгүүлэгч нь TOPIK 2-р түвшинээс дээш)  
Тус сургуулийн солонгос хэлний бэлтгэлийн 4 түвшинг 
төгссөн гэрчилгээ 



Шинээр 

элсэгч 

 

① Диплом(төгсөнө гэсэн тодорхойлолт) 1 хувь 

② Дүнгийн хуулбар 1 хувь 

 

① Баклаварын диплом болон дүнгийн хуулбар 

1хувь 
② Магистрын диплом(төгсөнө гэсэн тодорхойлолт) 

мөн дүнгийн хуулбар 1хувь 
③ ажлын туршлага(маягтын дагуу) 1 хувь 

※  Ая зохиогчийн тэнхим(мэргэжил) нь нэмэлт 
материал  
: өөрийн бүтээл 1дуу  
 
 
 
 
 
 
 

※  Хөгжмийн тэнхим(ая зохиогч мэргэжил) нь 
нэмэлт материал 

․  Ая зохиогч мэргэжил- Бүтээл 3-с дээш 
дуу(синфони найрал хөгжмийн 1 ая заавал орсон 
байх)  

․  Онолын мэргэжил – эрдэм шинжилгээний 
өгүүлэл 1 бичвэр  
․  Хөгжмийн эмчилгээний мэргэжил 
① Ажлын газрын тодорхойлолт 1 хувь(Ажиллаж 

байсан хүнд хамаарна) 
②Тодорхойлолт 1хувь(Ажиллаж байсан хүнд л 

хамаарна) 

Шилжин 
суралцагч 

① Бакалаврын диплом 1 хувь 
② Бакалаврын дүнгийн хуулбар1хувь 
③Магистрт суралцаж буй тодорхойлолт 1хувь 

④ Магистрын дүнгийн хуулбар 1хувь 

① Бакалаврын диплом болон дүнгийн 

хуулбар1хувь 
② Магистрын диплом болон дүнгийн хуулбар1хувь 
③ Докторт суралцаж буй тодорхойлолт1хувь 
④ Докторын дүнгийн хуулбар1хувь 
⑤ Ажлын тодорхойлолт(маягтын дагуу) 1хувь 

※ Ая зохиогчийн тэнхим(мэргэжил) нь нэмэлт 

материал  
: өөрийн бүтээл 1дуу  

 

Тэнцсэн элсэгч виз 
мэдүүлэхэд хураалгах бичиг 
баримт  

(Тэнцсэний дараа хураалгах 
материал) 

Төгссөн сургуульдаа сурч 
байсан тодорхойлолт 

маягтын дагуу 
 

Банкны баталгаа 
тодорхойлолт 

 ․  банкны баталгаа нь өөрийн болон эцэг эхийн нэр 

дээр байж болно, доод тал нь $20,000 түүнээс дээш  
(байршсан хугацаа: 1сараас дээш) 

․  хугацаа нь сургуульд элсэж орсны дараа дуусахаар 

байх хэрэгтэй 

Эрүүл мэндийн үзлэгийн 
хуудас   

․ вакцинд хамрагдсан (MMR) мөн сүрьеэгийн 

шинжилгээ (цээжний зураг хавсаргах) 

Даатгалд хамрагдсан 
гэрчилгээ  

Паспортын хуулбар 
 

Цээж зураг 
 

 

(1) Материал хураалгахдаа анхаарах зүйлс 

А.  Бүртгэлийн анкетаас бусад бүх материалыг нотариатаар баталгаажуулсан байх хэрэгтэй  

Б. Бүх бичиг баримт нь солонгос, англи хэлээр байх ёстой ба өөр хэлээр байгаа тохиолдолд солонгос, англи 

хэлээр орчуулан нотариатаар баталгаажуулсан байх. 

В. Хураалгах дүнгийн гэрчилгээнд голч оноо байхгүй, дүн нь зуун хувиар бодогдоогүй тохиолдолд төгссөн 

сургууль нь дүнг ямар системээр боддог болох хуудас хавсаргах хэрэгтэй. 

Г. Гадаад их сургуулийн төгссөн гэрчилгээ болон дүнгийн хуулбарыг апостил хийлгэх хэрэгтэй. 

Д. Материалаа бүх байдлыг харгалзан үзсэний эцэст заагдсан хугацаанд хураалгах хэрэгтэй.  

Е. Тэнцсэний дараа нэмэлт материал шаардсан тохиолдолд нэмэлт материалаа хураалгүй үед шаардлага 

хангасангүйгээр тэнцэхгүй болон хувирч болно. 

Ё. Төгсөх ангийн оюутаны хувьд тэнцсэний дараа төгссөн гэрчилгээгээ нэмэлтээр хураалгах хэрэгтэй. 

Ж. Шилжин суралцагчийн хувьд улирлын чөлөөтэй тохиолдолд чөлөөний тодорхойлолт болон төгсөлтийн 

гэрчилгээг хураалгах хэрэгтэй. 

З. Хураалгасан материал нь буцаан олгогдохгүй.  



5  Элсэлтийн журам  

 

1. Шалгалт болон онооны хуваарилалт   

Төрөл 
Хувь ба оноо 

Бичиг баримт Ярилцлага Нийт 

Шинэ / шилжиж 
буй оюутан 

 50% (100 оноо) 50% (100 оноо) 100% (200 оноо) 

 
 Урлаг болон биеийн тамирын элсэгчдээс биечлэн шалгалт авах бөгөөд авсан оноо нь ярилцлагын 

шалгалтыг орлоно.  
 

 

6  Тавигдах шаардлага 

 
○ Хамрагдах тэнхимээс математикийн чадвар дутмаг тохиолдолд тэнцэхгүй болно. 

○ Солонгос хэлний TOPIK-ийн 3-р түвшинээс дээш, англиар хичээлээ сонсох тохиолдолд солонгос 

хэлний гэрчилгээ шаардлагагүй ба англи хэлний TOEFL 530, CBT 197, iBT 71, MATE Speaking CL/Writing 

MH, IELTS 5.5, TEPS 550 дээш оноотой байх шаардлагатай. 

○ дээрх шаардлага бүхий оноотой солонгос болон англи хэлний шалгалтын сертификатгүй оюутан нь элсэлтээр 
тэнцэж болох ч хичээл эхлэхээс өмнө тухайн англи ба солонгос хэлний шалгалтын үзүүлэлт бүхий 
сертификатыг заавал хураалгах шаардлагатай. Хэрэв англи ба солонгос хэлний түвшингийн оноо нь дээрх 
шаардлагад хүрэхгүй тохиолдолд чөлөө авч Сүгмён сургуулийн хэлний бэлтгэлд хамрагдан хэл сурах 
шаардлагатай. 
Зөвхөн,  
(1) Засгийн газрын тэтгэлэгт оюутан болон гадаадын байгууллагын итгэмжлэсэн тэтгэлэгт оюутан нь урилга , 

ба тэтгэлэгт хамрагдах болсон шалтгаан ба чадварыг нотлох баримт 
 (2) Урлаг- биеийн тамирын тэнхимд элсэгч нь TOPIK 2-р түвшинээс дээш оноотой байх  

(3) Бусад нотлох бичиг баримт нь дараахтай адил 

Солонгос улсад бакалавар, магистр төгсөгч 

Олон улсад солонгос хэлний мэргэжилээр төгссөн төгсөгч 

Тус сургуулийн солонгос хэлний бэлтгэлийн 4 түвшинээс дээш төгсөгч(Англиар хичээлээ сонсох оюутанд 

хамаарахгүй) 

Төрөлх хэл нь англи хэл бол(Англиар хичээлээ сонсоход хамрагдаж болно) 

※ Төгсөхөөс өмнө солонгос хэлний TOPIK 4 ба түүнээс дээш шатны түвшинд тэнцэх шаардлагатай 
 

 

7  Элсэгчийн анхаарах зүйлс 

 
(1) Цахимаар бүртгүүлсний дараа үлдсэн бичиг баримтаа очиж өгөх ба, шуудангаар илгээх боломжтой.Төлбөр 
төлсөн баримтаа заавал цуг илгээнэ. 
(2) Элсэлтийн материалийг хүлээн авах хугацаанаас өмнө бичиг баримтууд сургуульд ирсэн байх 
шаардлагатай. 
(3) Бүртгүүлэх арга: 

  3.1 Нэрээ солонгос, ангилаар бичих 
  3.2 Мэргэжилээ сонгох 
  3.3 Иргэншил, иргэний үнэмлэхний дугаараа бичих 
  3.4 Ахлах сургуулийн төгссөн нэр болон төгссөн он сар өдөр 
  3.5 Элсэгчийн хаяг, гэрийн утас, гар утас 
  3.6 Элсэгчийн эцэг эхийн хаяг, гэрийн утас, гар утас 
  3.7 Элсэгчийн и-мэйл хаяг 
  3.8 Элсэгчийн солонгос хэлний мэдлэгийн түвшин 

(4) Цахимаар бүртгүүлэх элсэгчид цээж зурагаа оруулсан байх  

-цээж зурагны хэмжээ 3×4cm, сүүлийн 3 сар дотор авхуулсан малгайгүй, цулгуй фонтой энгийн зураг 

- цээж зургыг зөвхөн JPG файлаар оруулах 
- оруулсан цээж зурагаа нягталж үзнэ үү. Оруулсан зураг тань оюутны үнэмлэхний зураг болно. 



(5) Элсэгч холбогдох утасны дугаараа заавал бичсэн байх, буруу бичсэнээс холбогдож чадаагүй тохиолдолд 
сургууль хариуцлага хүлээхгүй. 
(6) Бүрдүүлж өгсөн материал дундаас хуурамч материал илэрсэн үед элсэлтийг цуцлаж хүчингүй 
болгоно 
(7) Бүртгэлийн хураамж болон хураалгасан материал буцааж олгогдохгүй 
(8) Ярилцлага,аман шалгалтанд ирэхдээ бүртгэлийн дугаартайгаа ирэх,элсэгчийг нотлох баримт бичигтэй ирэх 
(иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт) 
(9) Ярилцлага, аман шалгалт болох газар 30 минут орчмын өмнө ирсэн байх 
(10) Ярилцлага, аман шалгалтнд CD.MP3,гар утас гэр мэтийн цахилгаан хэргэсэл хэргэлэхгүй байх 
(11) Элсэгч тус бүрээс эрүүл мэндийн шинжилгээ авах буюу арга хэмжээ үзүүлэх 
(12) Дээрх элсэлтийн тайлбар нь орчуулсан хувилбар бөгөөд ямар нэгэн асуудал гарсан тохиолдолд солонгос 
хувилбарыг мөрдөх болно. 

(13) Бакалавар болон магистрт сурсан мэргэжилээ өөрчлөн элсэгч нь тусгай магистарт суралцан бакалаврын 

мэргэжлийн 15 кредит, докторт суралцагч нь магистрын мэргэжлийн хичээлээс дүйцүүлэх хичээл судлах 

хэрэгтэй.Дүйцүүдэх хичээлийн талаар манай сургуулийн докторын салбараас асууна уу(02-710-9015). 

◈ Эцэг эх нь гадаад гадаад элсэгчийн элсэхэд асуух зүйлс болон материал хураалгах 

○ хаяг (04310)서울시 용산구 청파로 47길 100  

 
숙명여자대학교 행정관 706호 국제협력팀  

○ утас +82-2-710-9284/9817  

○ цахим хаяг admission@sookmyung.ac.kr  

○ сайт  http://e.sookmyung.ac.kr 

 
 

8  Гадаад оюутанд зориулсан тэтгэлэг  

 

Тэтгэлэгийн ангилал Эхний семистрийн тэтгэлэгийн хэмжээ 

A Элсэлтийн хураамж/ Төлбөр 100% 

B Элсэлтийн хураамж/ Төлбөр 70% 

C Элсэлтийн хураамж/ Төлбөр 50% 

D Элсэлтийн хураамж 

 
1. Гадаадын шилдэг боловсон хүчинд зориулсан тэтгэлэг 
i)  Шаардлага 

Удирдагч багш болон нийгэм, боловсрол, соёл урлагийн салбарын манлайлагч хүний тодорхойлсоноор 
тухайн элсэгч оюутанг  чадавхитай, ирээдүйтэй гэж дэвшүүлсэн тодорхойлолт байх 

ii)  Шаардлагатай бичиг баримтууд  
Хувийн ба нийгмийн идэвхийн талаархи мэдээлэл ба удирдагч багшийн тодорхойлолт 

iii)   Үнэлэх шалгуур 
Тодорхойлолтын агуулга, идэвх зүтгэл чадварыг харуулсан баримт, дүнгийн тодорхойлолт, гадаад 

хэлний оноо, ярилцлагын оноо 
 

 Тэтгэлэг нь элсэгч тусдаа бүртгүүлэхгүйгээр явагдана. 

 Тэгтгэлэг нь элсэлтэнд тэнцэхэд цуг зарлагдана. 

 Элсэлтийн хураамж болон сургалтын төлбөр нь улирал болон тэнхимээс хамааран өөрчлөгдөнө. 

 Гадаадын шилдэг оюутнуудад зориулсан тусгай тэтгэлэгийн стандартаас шалтгаалан тэтгэлэгт 
оюутны тоо хамаарна.  

  Шүүлтээс хамаарч байр болон тээврийн зардлыг дэмжиж болно. 
 

2.  Суралцаж буй гадаад оюутны тэтгэлэг 
 Манай сургуулийн гадаад суралцаж буй оюутны түвшинээс хамаарна. 

 Тэтгэлэг хүсэгч нь тусдаа бүртгүүлэхгүйгээр өмнөх улирлын дүнгээс хамааран автоматаар 

хамрагдана. 

 Тэтгэлэгт хамрагдагчийн анхаарах зүйлс: 

mailto:admission@sookmyung.ac.kr


 Дараагийн курсдээ ороход болон улирахад P/F хичээлийг эс тооцон заавал 6 кредит үзсэн байх 
шаардлагатай. 

 Тэтгэлэг нь нийт үндсэн улиралд хамаарна (Магистр 4 улирал, Доктор 4 улирал) 
 Нөхөн сонсох хичээл буюу заавал сонсох суурь хичээлд дүн өгөхгүй ба тэтгэлгийн оноонд хамаарагдахгүй 

болохыг анхааруулж байна.  
 

3. Солонгос хэлний тэтгэлэг 

 Тавигдах шаардлага: Эцэг эх нь гадаад, гадаад оюутан  

Баклавар: TOPIK 4-р түвшинээс дээш 

Магистр: TOPIK  5-р түвшинээс дээш 

 Хураалгах материал: TOPIK онооны хуудас, хугацаа нь дуусаагүй байх 

 Олгох хугацаа: 1 жилд 1 удаа. 

 
 
 
 

Гадаад оюутан элсэгч бүр тухайн сургуулиас суралцсан эсэхийг батлах 

баримт тодорхойлолт хураалгахад анхаарах зүйлс. 

 APOSTILLE –ийн хамтарсан гэрээний дагуу бүртгэлд бүртгэгдсэн сургуульд элсэх гэж 

байгаа дохиолдолд 

1. Ахлах сургууль төгссөн болон төгсөх тухай баримт буюу аттестатыг гадаадаас бүрдүүлж байгаа 

оюутнуудын хувьд  APOSTILLE –ийн хамт материалаа бөглөж өгнө үү. 

2. APOSTILLE –ийг тухайн улсын томилогдсон байгуулгаас авах боломжтой. БНСУ-ын элчин сайдын яам 

буюу консолд хандан APOSTILLE –ийг авах боломжтой. 

3. APOSTILLE –ийг татаж аваад элсэгч төгссөн болон төгсөх сургуулийн нэр, хаяг гэх мэт асуултын дагуу 

бөглөж өгнө үү.  

4. APOSTILLE –ийн гэрээнд бүртгэгдсэн гадаад их дээд сургууль болон APOSTILLE-ийг сайтар хэргэлдэг 

болтол тухайн улсын элчин сайдын яам буюу консол хариуцан шалгах болно.  

5. Сүгмён эмэгтэйчүүдийн дээд сургууль нь APOSTILLE –ийн гэрээнд бүртгэгдсэн сургууль буюу элсэгч 
бүр APOSTILLE-ийг бөглөж тухайн улсын элчин сайдын яам буюу консолоор шалгуулсан байх хэрэгтэй. 
Элсэгч тэнцсэн дохиолдолд  APOSTILLE-ийг хугацаандаа сургуульд өгөөгүй бол тэнцсэн нь хүчингүй 
болох магдалтай. 

- APOSTILLE-ийн хамтарсан гэрээнд 2013оны03сарын байдлаар 104 улс орон бүргэгдсэн. 
 
 

ⅰ. Бүртгэлд хамрагдах хүний овог нэр          ⅱ. Бүртгэлд хамрагдах хүний хийж байгаа ажил ба тушаал  
ⅲ. Бүртгэлд бүртгэгдсэн байгууллага             ⅳ. Бүртгэлд бүртгэгдэн хамрагдах байгууллагын нэр         
ⅴ. Бүртгэлд хамрагдсан он сар өдөр           ⅵ. APOSTILLE-ийн бүртгэлийг олгож байгаа байгуулга   
ⅶ.Олгосон дугаар                            ⅷ. APOSTILLE-ийн бүртгэлийг олгож байгаа байгуулгын тамга 
ⅸ. APOSTILLE-ийн бүртгэлийн зөвшөөрлийг олгож байгаа байгууллагын тамга/ гарын үсэг 


