Сүгмён Эмэгтэйчүүдийн
их сургууль 2019 оны элсэлт
Бакалаврын сургалтын гадаад
оюутны элсэлт
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Элсэлстийн хугацаа
A. 2019 оны 3сарын элсэлт
2019 оны 3 сарын
Элсэлтийн явц
элсэлтийн хуваарь
Онлайнаар
10 сарын 2, 10:00 ~
өргөдөл бөглөх
10 сарын 25 17:00, 2018

Материал хүлээн
авах эцсийн
хугацаа

10 сарын 26, 17:00, 2018

Ярилцлагын
хуваарь,
байршлын зарлал

11 сарын 9, 14:00, 2018

Анхаарах зүйл
http://e.sookmyung.ac.kr
→ Admission → Undergraduate
Доорх хаягаар илгээх эсвэл биечлэн өгөх
Administration Building #706
Office of International Affairs
Sookmyung Women's University
100, Cheongpa-ro 47-gil, Yongsan-gu, Seoul,
Korea (04310)
Онлайнаар бүртгүүлсэн материалуудаа хэвлэн
бусад бичиг баримтуудтай хамт хүлээлгэн өгнө.
Бүрдүүлэх материалуудаа дарааллын дагуу
цэгцлэн хүлээлгэн өгнө.
(4. Бүрдүүлэх бичиг баримт хэсгээс харах)
http://e.sookmyung.ac.kr → Notice
хэсгээс харах


Ярилцлага

11 сарын 15, 2018

Ярилцлагын хариу

12 сарын 20, 14:00, 2018

Сургалтын төлбөр

1 сарын дунд, 2019

Хичээл эхлэх

3 сарын 4, 2019

B. 2019 оны 9сарын элсэлт
2019 оны 9 сарын
Элсэлтийн явц
элсэлтийн хуваарь
Онлайнаар
4 сарын 2, 10:00 ~
өргөдөл бөглөх
4 сарын 25 17:00, 2019

Материал хүлээн
авах эцсийн
хугацаа

4 сарын 26, 17:00, 2019

Ярилцлагын
хуваарь,
байршлын зарлал

5 сарын 10, 14:00, 2019



http://e.sookmyung.ac.kr → Notice
хэсгээс харах

Анхаарах зүйл
http://e.sookmyung.ac.kr
→ Admission → Undergraduate
Доорх хаягаар илгээх эсвэл биечлэн өгөх
Administration Building #706
Office of International Affairs
Sookmyung Women's University
100, Cheongpa-ro 47-gil, Yongsan-gu, Seoul,
Korea (04310)
Онлайнаар бүртгүүлсэн материалуудаа хэвлэн
бусад бичиг баримтуудтай хамт хүлээлгэн
өгнө.
Бүрдүүлэх материалуудаа дарааллын дагуу
цэгцлэн хүлээлгэн өгнө.
(4. Бүрдүүлэх бичиг баримт хэсгээс харах)
http://e.sookmyung.ac.kr → Notice
хэсгээс харах


Ярилцлага

5 сарын 16, 2019

Ярилцлагын хариу

6 сарын 20, 14:00, 2019

Сургалтын төлбөр

7 сарын дунд, 2019

Хичээл эхлэх

9 сарын 2, 2019

Ярилцлага эхлэхээс 30 минутын өмнө
хүрэлцэн ирэх
Шалгалтын хуудас болон үнэмлэхээ авч
ирэх

Ярилцлага эхлэхээс 30 минутын өмнө
хүрэлцэн ирэх
 Шалгалтын хуудас болон үнэмлэхээ авч
ирэх
http://e.sookmyung.ac.kr → Notice
хэсгээс харах

A. Өргөдөл гаргагч заавал онлайнаар өргөдөл бөглөх шаардлагатай. Онлайнаар өргөдөл бөглөх
боломжгүй бол бичгээр бөглөх боломжтой.
B. Онлайнаар өргөдөл бөглөсний дараа өргөдөл болон бусад бичиг баримтуудыг биечлэн эсвэл
шуудангаар илгээнэ.
C. Өргөдөл гаргагч бичиг баримтуудаа заасан хугацаанд багтаан илгээх шаардлагатай. Заасан
хугацаанаас хойш хүлээн авсан материал хүчингүйд тооцогдох магадлалтай учир бичиг баримтаа
эртнээс бэлтгэхийг анхааруулж байна.
D. Шалгаруулалтын комисс бичиг баримтуудыг шалган тус бүрчлэн хариуг мэдэгдэхгүй боловч нэмэлт
материал шаардах, материалтай холбоотой лавлах зорилгоор өргөдөл гаргагчтай холбоо барьж болох
учир холбогдох утасны дугаараа тодорхой бичихийг хүсье!
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Элсүүлэх ангилал
Сургууль

Хэл шинжлэл,
уран зохиол

Байгалийн
шинжлэх
ухаан

Инженерийн

Өрхийн
шижлэх ухаан

Хүмүүнлэгийн
шинжлэх
ухаан
Хууль зүй
Эдийн засаг,
менежмент
Хөгжмийн

Тэнхим
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
Биологийн шинжлэх ухаан
Хими
Математик
Статистик
Бүжиг
Химийн болон биологийн инженер
Мэдээллийн технологийн
инженер
ICT нэгдсэн Инженер
Электроникийн инженер
Хэрэглээний физик
Компьютерийн шинжлэх
ухаан
Компьютерийн шинжлэх
ухаан
Програм хангамжийн
нэгдэл
Механик систем Инженерийн
Үндсэн шинжлэх ухааны инженер
Гэр бүлийн менежмент
Хүүхэд халамж, хамгаалал
Хувцас, бөс даавуу судлал
Хүнс, хоол тэжээл судлал
Улс төр, олон улсын харилцаа
Удирдлагын ухаан
Зар сурталчилгаа, реклам
Хэрэглэгчийн эдийн засаг
Нийгмийн сэтгэл судлал
Хууль зүй
Эдийн засаг
Бизнес менежмент
Төгөлдөр хуур

Шинээ
р
элсэгч

Шилжин
элсэгч

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Англиа
р
сонсох

сургууль

Симфони найрал хөгжим
Дуулаач
Хөгжмийн ая зохиогч
Дүрс бичлэг, мултьмедиа дизайн
Үйлдвэрлэлийн дизайн
Урлагийн
Хүрээлэн буй орчны дизайн
сургууль
Гар урлал
Уран зураг
Глобал хамтын ажиллагаа
Глобал
сервис
Энтрепренершип
Англи хэл уран зохиол
Англи хэл,
уран зохиол
TESL-ээр мэргэших (ТЕСОЛ)
Медиа, харилцаа холбооны сургууль
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Тавигдах шаардлага

1. Шинээр элсэгчид
A. Иргэншил


Эцэг эх нь хоёулаа гадаад эмэгтэй оюутан байх
※ Өргөдөл гаргагч болон түүний эцэг эх солонгосын иргэншлээ гадны иргэншлээр сольж байсан бол
ахлах сургуульд элсэхээс өмнө сольсон байх
※ Давхар солонгосын иргэншилтэй гадаад иргэн өргөдөл гаргах боломжгүй

B. Боловсролын түвшин
 Өргөдөл гаргагч нь ахлах сургуулиа төгссөн байх (2019 оны 2 сарын 28-с өмнө төгсөх төлөвтэй
байх)

C. Хэлний түвшин
 ТОПИК-н 3 болон түүнээс дээш түвшинтэй байх
 Англи хэлээр хичээл сонсох элсэгч нь ТОПИК оноогүй байж болох ба TOEFL PBT 530, CBT 197, IBT 71,
IELTS 5.5, TEPS 600 ба түүнээс дээш мөн үүнтэй дүйцэх англи хэлний түвшин тогтоох шалгалтын оноотой
байх
2.

Шилжин элсэгчид

Шилжин элсэгч нь дээрх шинээр элсэгчидтэй адил шаардлагуудыг хангахын зэрэгцээ доорх шаардлагуудыг
хангах хэрэгтэй.
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 байх)
2) 4 жилийн сургалттай их дээд сургуульд 2 жилээс илүү суралцсан байх мөн 60 кредитээс илүү судласан
байх
3) Тусгай мэргэжлийн сургууль төгссөн байх(төгсөх ангийн оюутан байх)
Б. 2 курсэд шилжин суралцагч
1) 4 жилийн сургалттай их дээд сургуульд 1 жилээс илүү суралцсан байх мөн 30 кредитээс илүү судласан
байх
※ Төгөлдөр хуурын ангийн шилжин элсэгч нь адил мэргэжлийн ангидаа орох боломжтой.
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Бүрдүүлэх материал

1. Зайлшгүй шаардлагатай бичиг баримт
Шаардлагатай бичиг баримт
Анкет

Тайлбар
Онлайнаар анкет бөглөсний дараа хэвлэх [Form 1]
-

Солонгосоос өргөдөл гаргагч : Shinhan Bank 366-03-009311
Гадаададаас өргөдөл гаргагч: Доорх дансруу шилжүүлнэ үү
Name of Bank : Shinhan Bank (Sookmyung Women's University Branch)
Account No: 366-03-009311

Бүртгэлийн хураамж
(5 дугаар хэсгээс харах)

Swift Code: SHBKKRSE
Name of Beneficiary: Sookmyung Women's University
Bank Address: 115 Chungpa-dong 3 Ka, Yongsan-ku, Seoul, Korea
※ Шилжүүлгийн хураамжийг өргөдөл гаргагч хариуцна

Сурах төлөвлөгөө

※ Өргөдөл гаргагч заавал өөрийн нэрээр шилжүүлэг хийх шаардлагатай ба
бүрдүүлэх бичиг баримтуудтай хамт гүйлгээний баримтаа илгээнэ үү
Англи юм уу солонгосоор бичих [Form 2]

Боловсролын тухай маягт

Англи юм уу солонгосоор бөглөх [Form 3]

Ахлах сургууль төгссөн
гэрчилгээ болон дүнгийн
тодорхойлолт

Апостиль гэрчилгээ авах

Өргөдөл гаргагч түүний эцэг
эхийн иргэншлийг нотлох
бичиг баримт

Жишээ нь: төрсний гэрчилгээ (лавлагаа), төрөл садангийн лавлагаа эсвэл
эцэг эхийн паспортын хуулбар

Анхаарах зүйл
Өргөдөл гаргагч нь Апостиль гэрчилгээгээр төгсөлтийн гэрчилгээгээ баталгаажуулах шаардлагатай.
Апостиль гэрчилгээгүйгээр зөвхөн гэрчилгээний хуулбар мэдүүлэх нь хүчингүйд тооцогдоно
Дүнгийн гэрчилгээ нь;
① 100 онооны дүнгийн системээр бодогдсон байх (дүнгийн систем өөр тохиолдолд тайлбар
хавсаргах)
② 100 онооны дүнгийн систем биш тохиолдолд төгссөн сургуулиасаа дүнгийн системийн талаарх
баталгаат бичиг авч хавсаргах
※ Дараахь сайтаас бөглөх маягтуудаа татан авна уу (http://e.sookmyung.ac.kr → Admission → Undergraduate)
2. Бусад бичиг баримт
Бичиг баримт
Солонгос хэлний оноо
(Солонгосоор хичээл сонсогч)
Англи хэлний оноо
(Англиар хичээл сонсогч)
Гадаад иргэний үнэмлэхний
хуулбар

Тайлбар
TOPIK 3 ба түүнээс дээш түвшин, LinguaExpress-н 4 дүгээр түвшний гэрчилгээ
TOEFL PBT 530, CBT 197, IBT 71, IELTS 5.5, TEPS 600 ба түүнээс дээш
Солонгост оршин сууж буй элсэгчдэд хамааралтай

3. Шилжин элсэгчдийн бүрдүүлэх бичиг баримт
A. Дээр дурьдсан бүх бичиг баримтууд
B. Сурч буй сургуулийн тодорхойлолт
C. Дүнгийн тодорхойлолт

4. Бүрдүүлэх материал - анхаарах зүйлс
A. Материалуудыг эх хувиар нь мэдүүлэх шаардлагатай.
Эх хувиар нь мэдүүлэх боломжгүй
материалуудын хувьд, нотариат эсвэл апостилиар баталгаажуулсан хуулбарыг мэдүүлэх
шаардлагатай.
B. Бүх бичиг баримт англи эсвэл солонгос хэлээр байх шаардлагатай. Бусад хэл дээрх бичиг
баримтуудыг англи юм уу солонгос хэлээр орчуулуулан мэдүүлэх шаардлагатай.
C. Бүх бичиг баримтыг материал хүлээн авах эцсийн хугацаанд багтаан мэдүүлэх шаардлагатай.
D. Шаардлагатай тохиолдолд сургуулийн зүгээс нэмэлт бичиг баримт хүсэж болно.
E. Хараахан төгсөөгүй байгаа өргөдөл гаргагчийн хувьд элсэн орсоныхоо дараа нэмэлтээр төгсөлтийн
гэрчилгээгээ мэдүүлэх шаардлагатай.
F. Шилжин элсэгч нь сургуулиасаа чөлөө авсан байгаа бол сургуулийн тодорхойлолт бус чөлөөний
тодорхойлолт мэдүүлэх шаардлагатай.
G. Өргөдөл гаргагчийн нэр, төрсөн он сар өдөр бүрдүүлсэн бичиг баримтаас зөрсөн тохиолдолд нотлох
нэмэлт бичиг баримт мэдүүлэх шаардлагатай.
H. Мэдүүлсэн бичиг баримтуудыг өргөдөл гаргагчид буцаан өгөхгүй болно.

Апостиль гэрчилгээний тухай
1. Төгсөлтийн гэрчилгээ болон дүнгийн тодорхойлолтын баталгаа
Их дээд сургууль төгсөгч нь төгсөлтийн гэрчилгээ болон дүнгийн тодорхойлолтоо апостиль
гэрчилгээгээр баталгаажуулах шаардлагатай. Апостиль гэрчилгээнд хамрагддаггүй улсын их дээд
сургууль төгссөн бол тухайн улсад байрших Солонгосын Элчин сайдын яаманд хандана уу.
2. Апостиль гэрчилгээ
Гишүүн орнуудын жагсаалт (2018.05.07)
Бүс
Гишүүн орнууд
Австрали, Макао, Хонг Конг, Япон, Өмнөд Солонгос, Шинэ Зеланд, Бруней,
Ази, Номхон
Монгол, Фижи арал, Энэтхэг, Маршаллын арлууд, Мауритиус, Вануату, Тонга,
далай
Ниуэ, Тажикстан
Албаниа, Австри, Беларус, Белги, Босниа, Герцеговин, Болгар, Хроват, Чех,
Денмарк, Естони, Финланд, Франц, Герман, Малта, Грек, Унгар, Исланд,
Ирланд, Итали, Латви, Луксемберг, Монакко, Монтенегро, Недерланд,
Европ
Норвеги, Польш, Португаль, Орос, Романиа, Серби, Словакиа, Словений,
Испань, Швед, Швецарь, Турк, Киргизстан, Украйн, Их бритайн, Андорра,
Армени, Азербажен, Молдова, Казакстан, Узбекстан, Косово
Хойд
АНУ
Америк
Аргентинь, Мексик, Панам, Сүринем, Венесуаль, Барбуда, Бахама, Барбадос,
Латин
Бельз, Колумб, Экуадор, Эл салвадор, Гренада, Хондурас, Перу, Коста Рика,
Америк
Уругвай, Никарагуа, Парагвай, Бразил, Чиль, Гуатамела, Болвиа
Өмнөд Африк, Боцвана, Бурунди, Лесото, Либериа, Намибиа, Сао томе,
Африк
Малави, Кабо Верде
Ойрхи
дорнод
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Оман, Израйл, Бахрайн, Морокко, Тунисиа

Бүртгэлийн хураамж

1. 150,000вон эсвэл $150
2. Бүжиг, Хөгжмийн сургууль, Урлагийн сургууль 200,000вон эсвэл $200
3. Бүртгэлийн хураамжийг буцаан олгох боломжгүй
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Элсэлтийн журам

(1) Шалгалт болон онооны хуваарь
Шалгалт авах хичээл ба дүнгийн
хуваарилалт

Төрөл

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. Өргөдөл гаргагч 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)
Солонгос
бүжиг
(үндэсний,
дэглээч)

Байгалийн
Бүжгийн
ухааны их
Баллет
тэнхим
сургууль

Модерн
бүжиг

Төгөлдөр
тэнхим

Хөгжмийн
их
сургууль

Урлагийн
их
сургууль

Ур чадварын шалгалт авах төрөл
Хувцас: торгон цагаан
юпкатай ханбуг,
цагаан хувцас сонгох,
цагаан солонгос
загварын чишк
Хувцас : V хүзүүтэй,
урт ханцуйтай
купалник, оймстой
ягаан тирко, ягаан
чишк
Хувцас: V хүзүүтэй
урт ханцуйтай хар
купалник, оймсгүй
биеийн өнгөтэй
тиркотой, хөл нүцгэн

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)

хуурын ① Sonata хурдан нэг хэсэг(Piano Solo дуунд хамрах)
② F. Chopin Etude 1ая (удаан аянаас бусад)

Симфони
найрал
Чөлөөт дуу 1ая(15 минут дотор)
хөгжмийн тэнхим

Дуулаачийн тэнхим

․ Герман дуу (чөлөөтэй) 1дуу – германаар цээжлэн
дуулах

Ур чадвараа харуулсан
DVD хураалгах, дүрсээ
харж ярих
(CD юм уу VIDEO
болохгүй)

․ Итали дуу (чөлөөтэй) 1дуу – италиар цээжлэн
дуулах

Хөгжмийн ая зохиох
3 хэсгээс бүрдэх төгөлдөр хуур дээрх ая бичих
тэнхим
Дүрс
бичлэг,
мультимедиа дизайн
Үйлдвэрлэлийн
дизайн
Нарийвчилсан харандаан бүтээл(4хэсэг)
Хүрээлэн буй орчны
дизайн
Гар урлал
Уран зураг

Солонгост байхгүй
тохиолдолд хэрхэн
шалгалт өгөх

Нарийвчилсан зураг(4хэсэг)

Солонгост байхгүй хүн
оролцох боломжгүй

Бүтээлийн албумаар нь
дүгнэнэ

Солонгост байхгүй хүн
оролцох боломжгүй
Бүтээлийн албумаар нь
дүгнэнэ
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Тавигдах шаардлага

1. Өргөдөл гаргагч ярилцлаганд ирээгүй бол тэнцээгүйд тооцогдоно.
2. Англи хэлээр хичээл сонсох элсэгчид TOEFL PBT 530, CBT 197, IBT 71, IELTS 5.5, TEPS 600 ба түүнээс
дээш англи хэлний оноотой байх. Дээрхээс өөр олон улсад зөвшөөрөгдсөн англи хэлний шалгалтын оноотой
тохиолдолд мэдүүлэх боломжтой.
3. Тэнцсэн хэдий ч хараахан гадаад хэлний оноогоо аваагүй байгаа элсэгчид чөлөө аван TOPIK level 3,
TOEFL 530, CBT 197, IBT 71, IELTS 5.5, TEPS 600 ба түүнээс дээш оноог мэдүүлэх 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.
Онцгой тохиолдол
(1) Солонгосын болон бусад улсын засгийн газрын тэтгэлгийн оюутнууд тухайн засгийн газраас гаргасан дүрэм
журмыг баримтлана.
(2) Доорх шаардлагуудаас аль нэгийг нь хангаж буй өргөдөл гаргагч гадаад хэлний оноо мэдүүлэхгүй байх
боломжтой
•

Лингуа Експресс-т Солонгос хэлний бэлтгэлийн 4 ба түүнээс дээш түвшинг дүүргэсэн өргөдөл гаргагч

•

Албан ёсны хэл нь англи хэл бүхий улсын өргөдөл гаргагч (Зөвхөн англи хэлээр хичээл сонсогчдод
хамаарна)

※ Анхаарах зүйл! Тэнцсэн элсэгчид Сүкмён их сургуулийг төгсөхөөсөө өмнө ТОПИК-н 4 ба түүнээс дээш
түвшинг авах шаардлагатай (англи хэлний оноогоор элсэгчдэд хамаарахгүй)

※ Элсэлтийн үйл явц
Онлайн анкет
http://e.sookmyung.ac.
kr

→

Материал хүлээн авах
(шуудангаар эсвэл биечлэн)

→

Ярилцлага

→

Тэнцэгчдийг зарлах

→

Төлбөр төлөх

→

Элсэлтийн гэрчилгээ
олгох

→

Виз мэдүүлэн
солонгост ирэх

→

Гадаад шинэ оюутнуудад
зориулсан танилцуулга

→

Хичээл эхлэх

Солонгос хэлний 3 ба
түүнээс дээш
түвшинтэй оюутнууд

→

Хичээл эхлэх

Солонгос хэлний
оноо хангалтгүй
оюутнууд

→

Зөвшөөрөгдсөн оноогоо
автлаа чөлөө авах

→

Хичээл эхлэх

Элсэгчийн анхаарах зүйлс
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(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.

○ хаяг

(04310)서울시 용산구 청파로 47길 100
숙명여자대학교 행정관 706호 국제팀

○ утас

+82-2-710-9284/9813

○ цахим хаяг

admission@sookmyung.ac.kr

○ сайт

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

Tэтгэлэг

3.5 -аас дээш

Төлбөр 100% (Коллеж тус бүрийн шилдэг гадаад оюутан)

3.3-аас дээш

Төлбөр 70%

3.0-аас дээш ~3.3-аас доош

Төлбөр 50%

- 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
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Хураалгах материал: TOPIK онооны хуудас, хугацаа нь дуусаагүй байх



Олгох хугацаа: 1 жилд 1 удаа.

Дотуур байрны мэдээлэл

А. Бүртгэх нөхцөл: эцэг эх нь гадаад иргэншилтэй шинээр элсэгч гадаад оюутан байх
B. Бүртгүүлэх арга : сургуулийн хомпэйжээр онлайнаар бүртгүүлэх (тэнцсэн оюутнуудыг зарлах үед
мэдээллэнэ)
C. Бүртгэлийн хугацаа : 2019 оны 1 сарын дунд үе (тэнцсэн оюутнуудыг зарлах үед мэдээллэнэ)
D. Дотуур байрны төлбөр (улирлаар, 4сар): 720,000вон ~1,540,000вон
Дотуур байрны төрлөөс хамааран үнийн ялгаатай бөгөөд сургуулийн амралтын хугацаанд дотуур байранд байх
тохиолдолд ашиглалтын төлбөр төлөх шаардлагатай
E. Холбоо барих: +82-2-6325-3100 / inthouse@sookmyung.ac.kr /
http://e.sookmyung.ac.kr → Life on Campus → Housing
※ бүртгүүлэгчдийн тоо дотуур байрны багтаамжаас хэтрэн дотуур байранд орж чадахгүй тохиолдолд
сургуулиас гадуур байрлах газраа бие даан олж бэлтгэх шаардлагатай.

