
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сүгмён Эмэгтэйчүүдийн 

их сургууль 2017 оны элсэлт 

Бакалаврын сургалтын гадаад 

оюутны элсэлт 



1  Элсэлстийн хугацаа  
 
A. 2017 оны 9сарын элсэлт 

Төрөл 2017 оны 3сарын 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. 15 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 2017 оны 9сарын 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. 6 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  Элсүүлэх ангилал 
 

Сургууль Тэнхим 
Англи
ар 
сонсох  

Хэл шинжлэл, уран зохиол 

Солонгос хэл, уран зохиол  

Түүх, соёл судлал  

Франц хэл, соёл судлал  

Хятад хэл, уран зохиол  

Герман хэл, соёл судлал  

Япон судлал  

Номын сан, мэдээлэл бүртгэл  

Соёл, аялал жуулчлал Соёл, аялал жуулчлал  

Байгалийн шинжлэх ухаан 

Биологийн шинжлэх ухааны  

Хими   

Математик  

Статистик  

Бүжиг  

Инженерийн 

Химийн болон биологийн инженер  

ICT нийлэлт Инженерийн 

Мэдээллийн технологийн 
инженерийн 

 

Электроникийн инженер  

хэрэглээний физик  

Компьютерийн шинжлэх 
ухаан 

Компьютерийн шинжлэх 
ухаан 

 

Програм хангамжийн нэгдэл  

Механик систем Инженерийн  

Үндсэн шинжлэх ухааны инженер  

Өрхийн шижлэх ухаан 

Гэр бүлийн менежмент  

Хүүхэд халамж, хамгаалал  

Хувцас, бөс даавуу судлал  

Хүнс, хоол тэжээл судлал  

Хүмүүнлэгийн шинжлэх ухаан 

Улс төр, олон улсын харилцаа  

Удирдлагын ухаан  

Зар сурталчилгаа, реклам  

Хэрэглэгчийн эдийн засаг  

Нийгмийн сэтгэл судлал  

Хууль зүй Хууль зүй  

Эдийн засаг, менежмент 
Эдийн засаг  

Бизнес менежмент  

Хөгжмийн сургууль 

Төгөлдөр хуур  

Симфони найрал хөгжим  

Дуулаач  

Хөгжмийн ая зохиогч  

Урлагийн сургууль 

Дүрс бичлэг, мултьмедиа дизайн  

Үйлдвэрлэлийн дизайн  

Хүрээлэн буй орчны дизайн  

Гар урлал  

Уран зураг  

Глобал сервис 
Глобал хамтрал ○ 

Entrepreneurship ○ 

Англи хэл, уран зохиол 
Англи хэл уран зохиол  

TESL-ээр мэргэших (ТЕСОЛ)  

Медиа  



3  Болзол, шаардлага  
 

(1) Шинээр элсэх 

Эцэг эх нь бүгд гадаад эмэгтэй гадаадын иргэн 

Үндсэн 
шаардлага 

Боломж 
Солонгос хэлний 

түвшин  

Гадаад 
иргэн 

○ Цагаач , эцэг эхийн нэг нь солонгосын иргэншилтэй тохиолдолд 
элсэхийг зөвшөөрнө. 

○ Элсэгч нь ахлах сургуульд элсэхээс өмнө солонгосын иргэншилтэй 
байж байгаад гадаадын иргэншил авсан тохиолдолд элсэхийг 
зөвшөөрнө. 

○ Давхар солонгосын иргэншилтэй гадаад иргэнийг гадаадын элсэлтэнд 
хүлээн зөвшөөрөхгүй. 

TOPIK 3-р түвшинээс 
дээш  

(урлаг-биеийн тамирын 
тэнхимд хамрагдах 
элсэгч нь 
TOPIK 2-р түвшинээс 
дээш) 

※ Англи хэлээр хичээлээ сонсох тохиолдолд TOPIK оноогүй байж болох ба TOEFL PBT 587, CBT 240, IBT 95, 

MATE Speaking CM/Writing CC, IELTS 6.5, TEPS 716 дээш мөн үүнтэй энэ дүйцэх солонгос улсын англи хэлнй 
түвшин тогтоох шалгалтны оноо хураалгаж болно. 

(2) Шилжин суралцах 
Дээрх шаардлагыг хангасан шинээр элсэгч нь дараах шаардлагыг хангасан байх шаардлагатай: 

 
А. 3-р курсэд шилжин суралцагч нь: Доорх 1)~3) нэгийг нь хангасан байх  
1)  4 жилийн сургалттай их дээд сургууль төгссөн(төгсөх ангийн оюутан)  
2)  4 жилийн сургалттай их дээд сургуульд 2 жилээс илүү суралцсан(суралцаж дуусах) мөн 60 кредитээс илүү 
суралцсан байх  
3) Тусгай мэргэжлийн сургууль төгссөн(төгсөх ангийн оюутан) 
 
Б. 2 курсэд шилжин суралцагч  
1)  4 жилийн сургалттай их дээд сургуульд 1 жилээс илүү суралцсан(суралцаж дуусах) мөн 30кредитээс илүү 
суралцсан байх 
 

※ Төгөлдөр хуурын мэргэжилээр шилжин орж байгаа суралцагч нь зөвхөн адил мэргэжилээр  

 
 

4  Бүрдүүлэх материал 
 

(1) Шинээр элсэгч 

Бүрдүүлэх материал 
Эцэг эх нь гадаад 
гадаадын иргэн 

Тайлбар 

Бүртгэлийн анкет ● ․ цахимаар бүртгүүлсэний дараа хэвлэх 

Элсэлтийн хураамж ● 

․ 100,000вон эсвэл $100 

․ Засгийн газар болон гадаадын байгууллагын 

тэтгэлэгт оюутанд хамаарахгүй 

Элсэхийг хүссэн учир 
шалтгаан ба суралцах 

төлөвлөгөө 
● 

․ Солонгос эсвэл англиар бичих 

․ Сургуулийн маягтын дагуу 

Нийгмийн идэвхийн 
талаарх танилцуулга 

● 
․ Солонгос эсвэл англиар бичих 

․ Сургуулийн маягтын дагуу 

Ахлах сургууль төгссөн 
гэрчилгээ(төгсөнө гэсэн 

тодорхойлолт) 
● ․ Апостил хийлгэсэн байх 

Ахлах сургуулийн 
дүнгийн тодорхойлолт 

● 

․ 100 оноогоор дүгнэгдэх системтэй дүнгийн 

тодорхойлолт байх 

․ Дүн бичигдсэн хувийн хэргээр орлуулж бас болно 



Төрөл садангийн 
лавлагаа 

● 
Эцэг эх, оюутан 

․ Элсэгчийн эцэг эх үнэн эсэхийг гэрчлэх бичиг баримт 

(Ж/нь : төрсний гэрчилгээ гэх мэт) 

Гадаадын иргэншлийг 
нотлох бичиг баримт 

● 
Эцэг эх, оюутан 

․ Элсэгч ба эцэг эхийг гадаадын иргэн гэж гэрчлэх бичиг 

баримт (Ж/нь: төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх, 
паспортын хуулбар гэх мэт) 

Шалган нэвтрүүлэх 
албаны тодорхойлолт 

○ 
(шаардлагатай оюутанд л 

хамаарна) 
․ Солонгос улсад амьдарч буй гадаад хүнд хамаарна 

Гадаад иргэний үнэмлэх 
○ 

(үнэмлэхтэй хүнд л 
хамаарна) 

․ Солонгос улсад амьдарч буй гадаад иргэнд 

хамаарна 

Солонгос хэлний 
түвшин тогтоох 

шалгалтын оноо 

○ 
(оноотой хүнд л хамаарна, 
англи хэлээр хичээлээ сонсох 

оюутанд хамаарахгүй) 

․ TOPIK 3-р түвшинээс дээш 

(урлаг-биеийн тамирын тэнхимийн элсэгч нь TOPIK 2-р 
түвшинээс дээш) 

․ тус сургуулийн хэлний бэлтгэлийн солонгос хэлний 4-

р түвшинг төгссөн гэрчилгээ 

Англи хэлний түвшин 
тогтоох шалгалтын оноо 

○ 
(оноотой хүнд л хамаарна. 
англиар хичээлээ сонсох 

оюутанд хамаарна) 

․ Англиар хичээлээ сонсох оюутанд хамаарна 

(TOEFL PBT 587, CBT 240, IBT 95, MATE Speaking 
CM/Writing CC, IELTS 6.5, TEPS 716 дээш ) 

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 
 

 

(2) Шилжин сурагч 

Дээрх шинээр элсэгчийн материалаас гадна суралцаж буй их сургуулийн тодорхойлолт (гэрчилгээ, 

төгссөн, төгсөх) 1хувь, их сургуулийн дүнгийн тодорхойлолт 1хувийг нэмэлтээр хураалгана.  

 

(3) 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  Шалгалтын оноон үнэлгээ, үзүүлэлт  

(1) Шалгалтын хичээл , дүнгийн хуваарь 

Ангилал 

Шалгалт авах хичээл ба дүнгийн 
хуваарилалт 

Нийт 

Ярилцлага, аман шалгалт 

Шинэ элсэлт 100% (100оноо) 100% (100оноо) 

Шилжэн суралцах 100% (100оноо) 100% (100оноо) 

 

А. Урлаг-биеийн тамирын салбарын ярилцлага нь дараах ур чадварын шалгалт авснаар тооцогдоно. 

Б. Гадаадад оршин сууж буй ярилцлаганд өөрийн биеэр оролцох боломжгүй тохиолдолд утсаар ярилцлага 
авна ( мөн дүрсээ харж холбогдож ч болно)  
 

(2) Урлаг ․  биеийн тамирын ур чадварын шалгалт авах төрөл 

Салбар 
сургууль 

Тэнхим(Мэргэжил) Ур чадварын шалгалт авах төрөл 
Солонгост байхгүй 
тохиолдолд хэрхэн 

шалгалт өгөх 

Байгалийн 
ухааны их 
сургууль 

Бүжгийн 
тэнхим 

Солонгос 
бүжиг 
(үндэсний, 
дэглээч) 

Хувцас: торгон цагаан 
юпкатай ханбуг, 
цагаан хувцас сонгох, 
цагаан солонгос 
загварын чишк 

1.Бүтээл нь 3минут дотор 
байх. 

2.Ханбуг нь бүжгийн 
зориулттай байх 

3.Солонгос бүжгийн 
бүтээлийн хэсгээс 
сонгох ба өөр бүтээл 
сонгосон тохиолдолд 
тооцохгүй болно. 

4.Толгойны чимэглэл нүүр 
будалт хориглоно. 

Ур чадвараа харуулсан 
DVD хураалгах, дүрсээ 

харж ярих 
(CD юм уу VIDEO 

болохгүй) 

Баллет 

Хувцас : V хүзүүтэй, 
урт ханцуйтай 
купалник, оймстой 
ягаан тирко, ягаан 
чишк 

Модерн 
бүжиг 

Хувцас: V хүзүүтэй 
урт ханцуйтай хар 
купалник, оймсгүй 
биеийн өнгөтэй 
тиркотой, хөл нүцгэн 

Хөгжмийн 
их 

сургууль 

Төгөлдөр хуурын 
тэнхим 

① Sonata хурдан нэг хэсэг(Piano Solo дуунд хамрах) 

② F. Chopin Etude 1ая (удаан аянаас бусад) 
Ур чадвараа харуулсан 
DVD хураалгах, дүрсээ 

харж ярих 
(CD юм уу VIDEO 

болохгүй) 

Симфони найрал 
хөгжмийн тэнхим 

Чөлөөт дуу 1ая(15 минут дотор) 

Дуулаачийн тэнхим 

․  Герман дуу (чөлөөтэй) 1дуу – германаар цээжлэн 

дуулах 

․  Итали дуу (чөлөөтэй) 1дуу – италиар цээжлэн 

дуулах 

Хөгжмийн ая зохиох 
тэнхим 

3 хэсгээс бүрдэх төгөлдөр хуур дээрх ая бичих 
Солонгост байхгүй хүн 

оролцох боломжгүй 

Урлагийн 
их 

сургууль 

Дүрс бичлэг, 
мультимедиа дизайн 

Нарийвчилсан харандаан бүтээл(4хэсэг) 

Бүтээлийн албумаар нь 
дүгнэнэ 

Үйлдвэрлэлийн 
дизайн 

Хүрээлэн буй орчны 
дизайн 

Гар урлал 
Солонгост байхгүй хүн 

оролцох боломжгүй 

Уран зураг Нарийвчилсан зураг(4хэсэг) 
Бүтээлийн албумаар нь 

дүгнэнэ 

 



6  Тавигдах шаардлага 
 
○ Ярилцлага болон ур чадварын шалгалтын оноо нь элсэлтийн журмын дагуу оногдох ба хамгийн бага оноо 

авсан тохиолдолд тэнцэхгүй.  

○ Ярилцлага юм уу ур чадварын шалгалтанд ороогүй тохиолдолд тэнцэхгүй болно. 

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

гэрчилгээ шаардлагагүй ба англи хэлний TOEFL 587, CBT 240, iBT 95, MATE Speaking CM/Writing CC, IELTS 6.5, 

TEPS 716 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 

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(Англиар хичээлээ сонсох оюутанд хамаарахгүй) 
 
 

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. 

 

 



◈ 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 оюутны тэтгэлэг 
 
А.Гадаад шилдэг 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 

 
 Оюутан нь: 

- Эцэг, эх  нь хоёулаа гадаад иргэн бүхий гадаад оюутан байх 
- Удирдагч багшийн итгэмжлэл бичиг эсвэл тухайн улсын тухайн бүс нутгийн нийгэм, боловсрол, соёлын 
салбарын удирдах багшийн итгэмжлэгдсэн оюутан  

- Итгэмжлэл бичиг нь тус оюутан нь тухайн салбарт шилдгээр тодорсон тухай байх. 
 Бүрдүүлэх материал: 

- Нийгмийн идэвхи ба чадварын тухай тэмдэглэл бичиг (Тухайн агуулгыг батлах баримт бичиг хавсаргах), 
Удирдагч багшийн итгэмжлэл бичиг(Итгэмжлэгчийн нэр, гарын үсэг, тамга тэмдэг) 

 Элсэлтийн үнэлэх зарчим: Итгэмжлэл бичгийн агуулга, нийгмийн идэвхи чадварын тухай тэмдэглэл   
бичиг, дүнгийн хүснэгт, гадаад хэлний оноо, ярилцлагын дүн 

※  Элсэлтийн хураамж болон төлбөрийн хэмжээ нь улирал бүрт мэргэжилээс хамаарсан төлбөрийн стандарт  
хэмжээг даган мөрдөнө 

※  Тэтгэлэгт хамрагдах оюутны тоо болон тэтгэлэгийн хэмжээ нь сонгон шалгаруулах зарчим, гадаадын шилдэг  
оюутны тэтгэлэгиийн зарчимыг даган мөрдөнө. 

※  Сонгон шалгаруулалтаас хамааран оюутны дотуур байрны төлбөр, тээврийн зардал зэрэг зүйлсийг ханган  
олгож болно. 

  
Б. Гадаад оюутны тэтгэлэг(Үндсэн 2-р улирал~ 8-р улирал) 

 
 
10. Суралцах хугацаанд тэтгэлэг олгох зарчим: 

- Суралцах хугацаанд тооцох хичээл нь F үнэлгээ авсан хичээлийг үл тооцон бусад цуглуулсан кредит нь  

12 кредитээс дээш цуглуулсан оюутанд тэтгэлэг олгох 
- Тогтсон нийт суралцах улирал(8 улирал)-д тэтгэлэг олгох. 
 
 

В. 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. 

 
 
 

mailto:admission@sookmyung.ac.kr


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. 
-  

 APOSTILLE-ийн бүртгэлийн загвар 

 

ⅰ. Бүртгэлд хамрагдах хүний овог нэр            ⅱ. Бүртгэлд хамрагдах хүний хийж байгаа ажил ба тушаал 
ⅲ. Бүртгэлд бүртгэгдсэн байгуулга               ⅳ. Бүртгэлд бүртгэгдэн хамрагдах байгуулгын 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 байгуулгын ажилтангын гарын үсэг 
 



 

Сүгмён Эмэгтэйчүүдийн дээд сургууль 

2017 оны гадаад оюутны элсэлт 

< Элсэхийг хүссэн учир шалтгаан, суралцах төлөвлөгөө > 

Төрөл Эцэг, эх нь гадаад иргэн бүхий гадаад оюутан 

Салбар, тэнхим-(Мэргэжил)   

※Бүртгэлийн ерөнхий дугаар интернэтээр бүртгүүж 

дууссаны дараа олгогдоно 

Овог нэр  

Бүртгэлийн ерөнхий дугаар  

Иргэний үнэмлэхний дугаар - 

 Элсэгч миний бие элсэхийг хүссэн учир шалтгаан, суралцах төлөвлөгөөгөө өөрөө бичсэн бөгөөд худал 

хуурамч мэдүүлэл илэрсэн дохиолдолд элсэлтийг цуцлаж хүчингүй болгохыг хүлээн зөвшөөрж 

хариуцлагыг хүлээхэй тангараг өргөж байна. 

Он     сар      өдөр 

Овог нэр                         (Гарын үсэг) 

Сүгмён Эмэгтэйчүүдийн дээд сургуулийн хүндэтгэсэн захиралд 

 

 

〈 Элсэхийг хүссэн учир шалтгаан, суралцах төлөвлөгөө бичихдээ анхаарах зүйл〉 

1. Элсэгч бүгд заавал бөглөх хэрэгтэй. 

2. Салбар, тэнхимийн(Мэргэжил) нэр, бүртгэлийн дугаар, овог нэр, иргэний үнэмлэхний дугаарыг 3 хуудас 

бүгд нд бичсэн байх. 

3. Элсэхийг хүссэн учир шалтгаан, суралцах төлөвлөгөө оноонд хамааралтай учир заавал өөрөө бичсэн 

байх. 

4. Ворд(Word) файл дээр бичсэн байх.(Үсэгний хэмжээ10, мөр хоорондын зай 130%-аар бичсэн байх.) 

*Гадаад иргэний визний асуудалаас болон ярилцлага аман шалгалтнд ирж чадахгүй дохиолдолд 

элсэхийг хүссэн учир шалтгаан, суралцах төлөвлөгөөгөө гараар бичэж өгнө үү. 

5. Элсэхийг хүссэн учир шалтгаан, суралцах төлөвлөгөө тус сургуулийн маягтын дагуубичэгдсэн байх. 

6. Элсэхийг хүссэн учир шалтгаан, суралцах төлөвлөгөө гэсэн 3 хуудас маягтыг нэг болгон үдсэн байх. 

7. Элсэхийг хүссэн учир шалтгаан, суралцах төлөвлөгөөгөө бусад өөр бүрдүүлэх материалтай хамт 

сургуулийн хаягруу илгээсэн байх. 

 

-  Гадаад оюутны элсэлстийн лавлах : http://e.sookmyung.ac.kr 

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


Салбар, тэнхим(Мэргэжил)  Бүртгэлийн ерөнхий дугаар  

Овог нэр 
 Иргэний үнэмлэхний дугаар - 

 

1. Ахлах сургуульд суралцаж байсан өнгөрсөн байдалын тухай тодорхой бичих ба , Сүгмён 

эмэгтэйчүүдийн дээд сургуулийн  гадаад оюутны элсэлтнд бүртгүүлэх болсон хувийн  учир 

шалтгаан, суралцах төлөвлөгөөгөө тодорхой бичэж өгнө үү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Өөрийн сайн чаддаг чадвар буюу, ахлах сургуульд суралцаж байсан үр дүн,  Сүгмён 

эмэгтэйчүүдийн дээд сургуульд элсэхийг хүссэн  салбар, тэнхим(мэргэжил)-ийн талаар 

сонгох болсон шалтгаан буюу тэнцэн элсэж орсоны дараах төлөвлөгөөгөө  тодорхой бичэж 

өгнө үү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Салбар, тэнхим(Мэргэжил)  Бүртгэлийн ерөнхий дугаар  

Овог нэр 
 

Иргэний үнэмлэхний дугаар - 

 

3. Бакалаврын сургалтыг төгссөний дараах төлөвлөгөө буюу хувийн мөрөөдөл(vision)-ийн 

талаарх танилцуулгаа  master plan –ны дагуу тодорхой бичэж өгнө үү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Өөрийн авяас буюу, сайн чадвар, дадлага туршлага тал дээрх өөрийнхөө давуу талаа 3-аас 

дээш тодорхой бичэж өгнө үү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сүгмён Эмэгтэйчүүдийн дээд сургууль 

2017 оны гадаад оюутны элсэлт 
Гадаад шилдэг оюутанд зориулсан тэтгэлэг хүсэх 

Дадлага, туршлагын тодорхойлолт 

Салбар, тэнхим-(Мэргэжил) 
 

 

※Бүртгэлийн ерөнхий дугаар интернэтээр бүртгүүж 

дууссаны дараа олгогдоно 

Овог нэр 
 

Бүртгэлийн ерөнхий дугаар 
 

Ахлах сургууль төгссөн болон 

төгсөх сургуулийн нэр  
*Өөрт хамааралтай асуултыг бөглөж үнэн худал эсэхийг батлах тодорхойлолт баримт бичэгийг хавсаргаж өгнө 
үү. 
 

Дадлага, 
туршлага 

Он сар өдөр 
Дадлага хийсэн 

газар/ байгуулга 
Дадлага хийсэн тайлбар 

   

   

   

   

   

    

Шагнал 

Он сар өдөр 
Хүртсэн  

шагналын нэр 
Шагнал хүртсэн тайлбар 

   

   

   

   

   
 

Тусгай 

чадварын 

тухай 

Гадаад хэл Сертификат 

Төрөл 
Оноо / 

түвшин 
Төрөл Олгосон байгуулга 

    

 
 
 
 
 
 



 

 Хаяг  : Contact information: (Ms ) Alice Kang, Office of International Affairs 
 Утас  : +82-2-710-9284/9817 ,   Fax: +82-2-710-9285 
 E-mail : admission@sm.ac.kr 
 Homepage: http://exchange.sookmyung.ac.kr 

 

*Сургуулийн хаяг. 

 

 

 

 

 

 

 

*Гадаад оюутны элсэлтийн лавлах, сургуулийн хаяг, байршил. 



*Сургуулийн байршил. 

 

 

 

 

 


