
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 * Аливаа зөрчилдөөн гарсан тохиолдолд удирдамжийн Солонгос хувилбарыг нэн тэргүүнд тавина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сүнгмёнг Эмэгтэйчүүдийн их сургууль 

2022 оны хаврын улиралын Магистр, 

Докторын хөтөлбөрт гадаад оюутан 

элсүүлэх журам 



1 Элсэлтийн хуваарь 

 
 

 

Элсэлтийн явц 

2021 оны 9 сарын элсэлт 
 

Анхаарах зүйл 
1 дэх элсэлт 2 дахь элсэлт 

 

Онлайн бүртгэл 

 

2021.9.9 (пүрэв) 09:00~ 

9.16(пүрэв) 15:00 

 

2021.11.17 

(лхагва)09:00~ 11.24 

(лхагва) 15:00 

Сүнгмёнг Эмэгтэйчүүдийн Их Сургуулийн веб сайт 

→ Admission 

(http://e.sookmyung.ac.kr) →Study in Korea 

 

Бүртгэлийн хураамж 

төлөх эцсийн  

хугацаа 

 

2021.9.16 (пүрэв) 15:00 

 

2021.11.24 (лхагва) 

15:00 

 

Бүртгэлийн хураамжийг заасан хугацаанд төлөх 

шаардлагатай 

 

 

 

 

 
Материал хүлээн 

авах эцсийн 

хугацаа 

 

 

 

 

 

 
   2021.9.24(баасан) 15:00 

 

 

 

 

 

 
     2021.11.30(мягмар)   

15:00 

Доорх хаягаар илгээх эсвэл биечлэн өгөх (Имэйл-ээр 

бүртгүүлэх боломжгүй) 

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) 

Ярилцлагын 

хуваарь, 

байршлын 

зарлал 

 

2021.10.20(лхагва) 

 

2021.12.15(лхагва) 

Сургуулийн веб сайтнаас 

харах http://e.sookmyung.ac.kr 

 

 

Ярилцлага болон ур 

чадварын шалгалт  

 

 

2021.10.22(баасан) 

 

 

2021.12.17(баасан) 

- Ярилцлага эхлэхээс 30 минутын өмнө хүрэлцэн 

ирэх  

- Шалгалтын хуудас болон үнэмлэхээ авч ирэх 

- Урлаг, спортын тэнхим нь ярилцлагын явцад 

бүтээлийн албум, ур чадварын шалгалт г.м-ийг 

шаардаж болзошгүй учир холбогдох хэсгээс 

нарийвчлан харна уу 

 

Ярилцлагын 

хариу 

 

2021.11.9(мягмар) 

 

2021.12.28(мягмар) 

 

http://e.sookmyung.ac.kr 

Сургуулийн веб сайтнаас 

харах 

Сургалтын 

төлбөр 
2022 оны 1 сарын дунд 

- 

Төлбөр төлөх өдөр болон төлөх зааврыг ярилцлагын 

хариу зарлах үед мэдэгдэнэ. 

Апостиль 
гэрчилгээ 
мэдүүлэх 

 

2022.1 сар 
 

2022.1 сар 
Төгсөлтийн гэрчилгээ, дүнгийн хуудас,  

апостиль гэрчилгээ мэдүүлэх эцсийн хугацаа  

Шинэ элсэгчдэд 

зориулсан 

танилцуулах 

өдөрлөг 

 

2022 .2 сар 

 

Хугацаа, байршлыг тухайн үед мэдээллэнэ 

Хичээл эхлэх 2022.3.1(мягмар) 
 

 

A. Өргөдөл гаргагч заавал онлайнаар анкет бөглөх шаардлагатай. (Study in Korea цахим хуудас) 

B. Онлайнаар анкет бөглөсний дараа анкет болон бусад бичиг баримтуудыг биечлэн эсвэл шуудангаар 

илгээнэ. (Имэйл-ээр бүртгүүлэх боломжгүй) 

C. Шалгаруулалтын комисс бичиг баримтуудыг шалган тус бүрчлэн хариуг мэдэгдэхгүй боловч нэмэлт материал 

шаардах, материалтай холбоотой лавлах зүйлийг өргөдөл гаргагчтай холбоо барих шаардлагатай тул холбогдох 

утасны дугаараа тодорхой бичихийг хүсье! 

D. Материал хүлээн авах хугацаанд багтан апостиль гэрчилгээгээ хүлээлгэн өгч амжаагүй хүсэлт гаргагчид 2022 оны 

1 сарын дунд хүртэл заавал хүлээлгэн өгөх шаардлагатай. Заасан хугацаанд хүлээлгэн өгч амжаагүй тохиолдолд 

тэнцээгүй хүсэлт гаргагчаар бүртгэгдэхийг анхаарна уу. 

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


2 Элсэлт авах салбар, мэргэжил 
 

 Магистрийн ангид элсэгчид өргөдөл өгөхдөө тэнхимээ сонгох ба хичээл эхлэсний дараа мэргэжлээ сонгоно. Харин 

төгөлдөр хуур, найрал хөгжим, хөгжмийн зохиолын тэнхимийн элсэгчид өргөдөл өгөхдөө мэргэжлээ сонгоно. 

 Зөвхөн шинээр элсэгчид магистр/докторын хамтарсан хөтөлбөрт бүртгүүлэх боломжтой. 

 2022 оны 1р семистрээс байгалийн шинжлэх ухааны тэнхмийн физикийн ангийг инженерийн тэнхмийн хэрэглээний 

физикийн тэнхимрүү өөрчилнө. 

 
(1) Хүмүүнлэгийн шинжлэх ухаан 

 

 

Салбар,тэнхим 

 

 

Мэргэжил 

Шинээр элсэгч 
Шилжин 

суралцагч 
Англи 

хэлээр 

хичээл 

сонсох 

 

MA 

 

Ph.D. 

Combined 

 

MA/Ph.D. 

 

MA 

 

Ph.D. 

Солонгос хэл,уран 

зохиол 

Солонгос хэл судлал, Солонгосын сонгодог 

уран зохиол, Орчин цагийн Солонгосын уран 

зохиол, Солонгос хэл заах аргазүй 

 

○ 
 

○ 
 

○ 
 

○ 
 

○ 
 

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 
Магистр: Английн уран зохиол, Англи 

хэл, Бичгийн орчуулгын ухаан, TESOL  

Доктор: Английн уран зохиол, Англи хэл, 

Бичгийн орчуулгын ухаан, TESOL 

 

○ 
 

○ 
 

○ 

 

○ 
 

○ 
 

● 

(TESOL) 

Соёл, аялал жуулчлал, 

зоогийн газрын 

менежмент 

Аялал жуулчлалын менежмент, Соёл урлагийн 

менежмент, Зоогийн газрын менежмент 

 

○ 
 

○ 
 

- 

 

- 

 

- 
 

 

 
Боловсрол судлал 

Боловсролын ухаан & үйл явц, Боловсролын 

сэтгэл зүй, Боловсролын социологи &удирдлага, 

Боловсролын сэтгэл зүй, Байнгын боловсрол- 

боловсролын инженерчлэл, Амьдралын 

удирдамж*зөвлөгөө (магистр, докторын 

хамтарсан ангигүй) 

 

 
○ 

 

 
○ 

 

 
- 

 

 
○ 

 

 
○ 

 

Гэр бүл судлал Гэр бүл судлал ○ ○ ○ ○ ○  

 

Хүүхэд халамж 
Хүүхэд, өсвөр насныхны халамж 

хамгаалал, Хүүхдийн сэтгэл зүйн эмчилгээ, 

Хүүхдийн хүмүүжил ба боловсрол 

 

○ 
 

○ 
 

○ 
 

○ 
 

○ 
 

Улс төр судлал, олон 

улсын харилцаа 
Улс төр судлал ба олон улсын харилцаа ○ ○ ○ ○ ○  

Удирдлагын ухаан Удирдлагын ухаан ○ ○ ○ ○ ○  

Нийгмийн сэтгэлзүй 
Нийгмийн сэтгэл зүй, Гэмт хэрэг, эрүүгийн сэтгэл 

судлал, Байгууллагын сэтгэл судлал 

, Танин мэдэхүйн сэтгэл зүй 

○ - - ○ -  

Харилцаа холбоо, 

медиа 
Харилцаа холбоо,медиа ○ ○ ○ ○ ○  

Реклам, 
Зар сурталчилгаа 

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

Хууль Хууль ○ ○ ○ ○ ○  

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,Нягтлан 

бодох, Үйлдвэрлэлийн менежмент /MIS, 

Санхүүгийн менежмент, 

Олон Улсын менежмент/Стратеги 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 

Глобал үйлчилгээ 
Глобал хамтын ажиллагаа, Глобал 

Энтрепренершип 
ㅇ - - - -  



(2) Байгалийн шинжлэх ухаан:Холбогдох ангид элсэгч удирдах багштайгаа холбогдож  өргөдөл хавсгарах  

 

 

Салбар,тэнхим 

 

 

Мэргэжил 

Шинээр элсэгч 
Шилжин 

суралцагч 
Англи 

хэлээр 

хичээл 

сонсох 

 

MA 

 

Ph.D. 

Combined 

 

MA/Ph.D. 

 

MA 

 

Ph.D. 

        
Хими 

Органик бус болон аналитик хими, Органик ба 

биохими,Физик-хими 
○ ○ ○ ○ ○ ● 

Биологи Биологийн шинжлэх ухаан ○ ○ ○ ○ ○ ● 

Тооны ухаан Тооны ухаан(математик) ○ ○ ○ ○ ○  

Статистик Статистик судлал ○ ○ ○ ○ ○  

Хувцас судлал Хувцас судлал ○ ○ ○ ○ ○  

 

Хүнс тэжээл судлал 
[Master] Хүнс тэжээл судлал, эмчилгээний хүнс 

тэжээл 

[Ph.D.] Хүнс тэжээл судлал, 

 

○ 
 

○ 
 

○ 
 

○ 
 

○ 
 

Эм зүй Био эм зүй, Химийн болон уламжлалт эм зүй судал, 

Эмчилгээний болон шинжилгээний эм зүй судлал 
○ ○ ○ ○ ○ ● 

Эмийн үйлдвэрлэл ○ ○ ○ ○ ○ ● 

 

(3) Инженер мэдээллийн технологи:Холбогдох ангид элсэгч удирдах багштайгаа холбогдож өргөдөл хавсгарах 
 

 

Салбар,тэнхим 

 

 

Мэргэжил 

Шинээр элсэгч 
Шилжин 

суралцагч 
Англи 

хэлээр 

хичээл 

сонсох 

 

MA 

 

Ph.D. 

Combined 

 

MA/Ph.D. 

 

MA 

 

Ph.D. 

IТ инженер 
[Master] IТ инженер 
[Ph.D.] IТ инженер, Мультимедиа шинжлэх ухаан 

○ ○ ○ ○ ○  

Химибиологийн 
инженер 

Хими биологийн инженер ○ ○ ○ ○ ○ ● 

Компьютерийн 

шинжлэх 

ухаан 

Компьютерийн шинжлэх ухаан ○ ○ ○ ○ ○  

Электроникийн 

инженер 
Электроникийн инженер ○ ○ ○ ○ -  

Механик систем Механик инженер ○ ○ - ○ ○ ● 

(4) Урлаг, биеийн тамир: Холбогдох ангид элсэгч нь зураг болон практик видео хавсаргах 10-12 хуудас 
 

 

Салбар,тэнхим 

 

 

Мэргэжил 

Шинээр элсэгч 
Шилжин 

суралцагч 
Англи 

хэлээр 

хичээл 

сонсох 

 

MA 

 

Ph.D. 

Combined 

 

MA/Ph.D. 

 

MA 

 

Ph.D. 

Төгөлдөр хуур Төгөлдөр хуур ○ - - ○ -  

Найрал хөгжим Үлээвэр хөгжим, утсан хөгжим, цохиур хөгжим ○ - - ○ -  

Гоцлол хөгжим Гоцлол хөгжим ○ - - ○ -  

Хөгжмийн зохиол 
Хөгжмийн зохиолч, хөгжмийн онол, хөгжмийн 

удирдаач 
○ - - ○ -  

 

Дуу хөгжим 
Төгөлдөр хуур, Үлээвэр хөгжим, Утсан хөгжим, 

Гоцлол хөгжим, Хөгжмийн зохиол, Хөгжмийн 

онол, Хөгжмийн эмчилгээ 

 

- 

 

○ 
 

- 

 

- 

 

○ 
 

Үйлдвэрлэлийн дизайн Үйлдвэрлэлийн дизайн ○ - - ○ -  

Дүрс бичлэгийн дизайн, 

Хөдөлгөөнт зураглал 
Дүрс бичлэгийн дизайн ○ - - ○ -  

Хүрээлэн буй орчны 

дизайн 

Барилгын дизайн, 

Хот тохижилтын дизайн, Интерьер дизайн 
○ - - ○ -  

Дизайн 
Дүрс бичлэгийн дизайн, Үйлдвэрлэлийн дизайн, 

Хүрээлэн буй орчны дизайн 
- ○ - - ○  

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

Биеийн тамир Биеийн тамир ○ ○ ○ ○ ○  

Бүжиг [Магистр] Солонгос бүжиг, Балет, Орчин үеийн 

бүжиг 

[Ph.D.] Бүжиг 

○ ○ - ○ ○  



(5) Харилцан хамаарал бүхий хөтөлбөр 

 

Салбар,тэнхим 

 

Мэргэжил 

Шинээр элсэгч 
Шилжин 

суралцагч 

Англи 

хэлээр 

хичээл 

сонсох MA Ph.D. 
Combined 

MA/Ph.D. 
MA Ph.D. 

Хүний нөөцийг хөгжүүлэх 

улс төрийн бодлого 

 

Хүний нөөцийг хөгжүүлэх улс төрийн бодлого 

 

○ ○ ○ ○ ○  

Зүүн Ази судлал  Зүүн Ази судлал - ○ - - ○  

Эрүүл мэндийн салбар 
Гоо сайхны үйлдвэрлэл - ㅇ - - ㅇ  

Мэдээллийн сангийн дүн 

шинжилгээ 
Мэдээллийн сангийн дүн шинжилгээ ㅇ - - ㅇ - 

 

Уур амьсгал, хүрээлэн буй 
орчны эрчим хүчний судалгаа 

Уур амьсгал, хүрээлэн буй орчны эрчим хүчний судалгаа ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ○  

Соёл урлагийн боловсрол Соёл урлагийн боловсрол - ○ - - -  

 

 

3 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 

* Эцэг эхийнхээ нэгэнтэй (хагас өнчин аль эсвэл эцэг эх нь гэрлэлтээ цуцлуулсан) нь амьдардаг тохиолдолд тухайн 

эцэг эхийн иргэншлийн дагуу өргөдөл гаргах боломжтой  

• Гэр бүлийн байдал болон иргэншилтэй холбоотой  онцгой тохиолдолд (салсан/дахин гэрлэсэн/ганц 

бие/нас барсан/сураггүй алга болсон/үрчлэгдсэн зэрэг) түүнийг нотлох бичиг баримтыг заавал хавсаргах  
 

B. Боловсролын түвшин 

 Өргөдөл гаргагч нь дараах шаардлагуудаас хангасан байх: 

1) Магистр / Магистр & Докторын хамтарсан хөтөлбөрт элсэгчид 

Бакалаврын зэрэг эзэмшсэн байх, эсвэл 2022 оны 2 сарын байдлаар Бакалаврын зэрэг эзэмших төлөвтэй байх 

 
2) Докторын хөтөлбөрт элсэгчид 

 

-Магистрын зэрэг эзэмшсэн байх, эсвэл 2022 оны 2 сарын байдлаар Магистрын зэрэг эзэмших төлөвтэй байх 

-Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу магистрын зэрэг хамгаалсан хүмүүстэй ижил түвшний эрдэм шинжилгээний 

мэдлэгтэй гэж хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүмүүс 

 

 
C. Хэлний түвшин 

 ТОПИК-н 3 болон түүнээс дээш түвшинтэй байх (Хүүхэд халамжийн тэнхим, Зүүн ази судлалын тэнхимд 

элсэгч нь 4 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, NEW TEPS 327 ба түүнээс дээш мөн үүнтэй дүйцэх англи хэлний түвшин тогтоох шалгалтын оноотой байх 

 Хоёр хэлээр бүртгүүлэх анги (солонгос, англи хэл) биологи, эм зүй, эмийн үйлдвэрлэл мөн холбогдох ангиудад 

элсэгч нь элсэлтийн үед өөрийн сонгосон хэлний төгсөлтийн шаардлагыг хангасан байх ёстой. 

 Хамаарахгүй зүйл [7] сонгон шалгаруулалт (р.13)-ийн  (4)-(6) зүйлийг үзнэ үү. 

 

 

 

 

 



 

2. Шилжин элсэгчид 
 

Төрөл Магистрын хөтөлбөр Докторын хөтөлбөр 

 
2 дугаар 

семестер 

Солонгост эсвэл гадаадад адил төстэй 

мэргэжлээр магистрын хөтөлбөрт дор хаяж 1 

семестер суралцан, 6-с дээш кредит 

цуглуулсан байх 

Солонгост эсвэл гадаадад адил төстэй 

мэргэжлээр докторын хөтөлбөрт дор хаяж 1 

семестер суралцан, 9-с дээш кредит 

цуглуулсан байх 

 
3 дугаар 

семестер 

Солонгост эсвэл гадаадад адил төстэй 

мэргэжлээр магистрын хөтөлбөрт дор хаяж 

2 семестер суралцан, 12-с дээш кредит 

цуглуулсан байх 

Солонгост эсвэл гадаадад адил төстэй 

мэргэжлээр докторын хөтөлбөрт дор хаяж 2 

семестер суралцан, 18-с дээш кредит 

цуглуулсан байх 

 

(1) Адил төстэй мэргэжил рүү шилжин орох боломжтой эсэхийг ярилцлага ур чадварын 

шалгалтын үеэр шалгалтын комисс шүүх болно. 

(2) Элсэгчийн судласан хичээлүүд нь шилжин суралцаж буй тэнхимийн хичээлүүдээс өөр 

байж болох юм. 

-Шилжин элсэгчийн кредит нь магистрын хөтөлбөрийн 12 кредит, докторын 

хөтөлбөрийн 18 кредитээс хэтрэхгүй байх ёстой. 

 

 



4 Бүрдүүлэх бичиг баримт 
 

1. Зайлшгүй шаардлагатай бичиг баримт 
 

Шаардлагатай бичигбаримт Тайлбар 

Анкет Онлайнаар анкет бөглөсний дараа хэвлэх 

 

 

 

 
Бүртгэлийн хураамж 

(5дугаар хэсгээс харах) 

- Солонгосоос өргөдөл гаргагч  :  Shinhan  Bank 140-007-271166 

- Гадаадаас өргөдөл гаргагч: Доорх дансруу шилжүүлнэ үү 

Name of Bank : Shinhan Bank (Sookmyung Women's UniversityBranch) 

Account No:140-007-271166 

Swift Code:SHBKKRSE 

Name of Beneficiary: Sookmyung Women'sUniversity 

Bank Address: 115 Chungpa-dong 3 Ka, Yongsan-ku, Seoul,Korea 

* Шилжүүлгийн хураамжийг өргөдөл гаргагч хариуцна 

* Өргөдөл гаргагч заавал өөрийн нэрээр шилжүүлэг хийх шаардлагатай ба 
бүрдүүлэх бичиг баримтуудтай хамт гүйлгээний баримтаа илгээнэ үү 

Сурах төлөвлөгөө Англи эсвэл солонгосоор бичсэн байх [Form2] 

Анкет 

(Докторын элсэгчдэд хамаарна) 
Англи эсвэл солонгосоор бичсэн байх [Form2] 

Боловсролын тухай маягт Англи эсвэл солонгосоор бөглөх [Form3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Их сургууль төгссөн 

гэрчилгээ болон дүнгийн 

гэрчилгээ (Апостиль 

гэрчилгээ) 

 

 
Хятадын их/дээд сургууль 

төгссөн тохиолдолд хуудас 9-г 

харах 

Өргөдөл гаргагч  нь  Апостиль  гэрчилгээгээр  төгсөлтийн  гэрчилгээ  болон     

дүнгийн  гэрчилгээгээ  баталгаажуулах шаардлагатай. 

Апостиль гэрчилгээгүйгээр зөвхөн гэрчилгээний хуулбар мэдүүлэх нь хүчингүйд 

тооцогдоно 

 
Магистрын хөтөлбөрт элсэгчид: 

(1) Бакалаврын гэрчилгээ1хувь 

(2) Бакалаврын дүнгийн тодорхойлолт 1хувь 

Докторын хөтөлбөрт элсэгчид: 

(1) Бакалаврын гэрчилгээ, Бакалаврын дүнгийн тодорхойлолт тус бүр 1хувь 

(2) Магистрын гэрчилгээ, Магистрын дүнгийн тодорхойлолт тус бүр 1хувь 

 
Гадаадад их дээд сургууль төгсөгч нь доорхийн аль нэгийг сонгон мэдүүлнэ 

1) Апостиль гэрчилгээ 

2) Төгссөн улсынхаа Солонгосын консулаар баталгаажсан төгсөлтийн гэрчилгээ 

 
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 

③ Дүнгийн систем өөр тохиолдолд WES (www.wes.org/students/igpacalc.asp) эсвэл 

Foreign Credits (www.foreigncredits.com ) хаягаар дүнгээ шалган илгээнэүү 

④ Хараахан төгсөөгүй байгаа өргөдөл гаргагч суралцсан семестер хүртэлх дүнгийн 

гэрчилгээг мэдүүлэх 

⑤ Шилжин элсэгчид шилжих хүртэлх дүнгийн гэрчилгээг мэдүүлэх 

6  Сүнгмён солилцооны оюутны тэтгэлэг-Өргөдөл гаргагчдад зориулсан нэмэлт 

бичиг баримт:Сургуулийн тодорхойлолт мөн дүнгийн тодорхойлолт хавсаргах 

Өргөдөл гаргагч түүний эцэг 

эхийн иргэншлийг нотлох 

бичиг баримт 

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

эхийн паспортын хуулбар 

http://www.wes.org/students/igpacalc.asp
http://www.foreigncredits.com/


2. Бусад бичиг баримт 
 

Бичиг баримт Тайлбар 

 

Солонгос хэлний оноо 
TOPIK 3 ба түүнээс дээш түвшин, Сүнгмёнг Эмэгтэйчүүдийн Их сургуулийн хэлний 

бэлтгэлийн 4 дүгээр түвшний гэрчилгээ 

(Хүүхэд халамжийн тэнхим, Зүүн ази судлалын тэнхимд элсэгч нь 4 болон түүнээс 

дээш түвшинтэй байх) 

Хамаарахгүй зүйл [7] сонгон шалгаруулалт (р.13)-ийн  (4)-(6) зүйлийг үзнэ үү. 

 Англи хэлний оноо 
 
 
 
 
 

Хоёр хэлээр бүртгүүлэх элсэгч 

TESOL, Хими, Биологи (ТОПИК-ийн 3 дугаар түвшинтэй элсэгчийг зөвшөөрнө), Хими 

биологийн инженер, Механик системийн тэнхимд элсэгч TOEFL PBT 530, CBT 197, 

IBT 71, IELTS 5.5, NEW TEPS 327 ба түүнээс дээш түвшинтэй байх 

Хамаарахгүй зүйл [7] сонгон шалгаруулалт (р.13)-ийн  (4)-(6) зүйлийг үзнэ үү.  

  

Хоёр хэлээр бүртгүүлэх анги (солонгос, англи хэл) биологи, эм зүй, эмийн 

үйлдвэрлэл мөн холбогдох ангиудад элсэгч нь элсэлтийн үед өөрийн сонгосон 

хэлний төгсөлтийн шаардлагыг хангасан байх ёстой. 

 
Гадаад иргэний 

үнэмлэхний  хуулбар 
Солонгост оршин сууж буй элсэгчдэд хамааралтай 

 

Магистрын хөтөлбөр 
Хөгжмийн зохиолч мэргэжлээр элсэгч: Өөрийн бүтээл 1хувь 

Дүрслэх урлагийн тэнхим: Бүтээлийн хавтас 

Хөгжмийн салбар: [Анкет 4]: Тус хэсэгт хамааралтай хүмүүс бөглөх 

 
 

 

 

 

 

Докторын хөтөлбөр 

[Ерөнхий] 
· Таны анкетийг нотлох бичиг баримтийг хавсаргах (Англи болон солонгос) 
· Өөрийн магистрын дипломийн ажлын хураангүйг хавсаргах (Англи болон солонгос) 
 
Дуу хөгжмийн тэнхимд элсэгчийн нэмэлт материал: 

· Хөгжмийн зохиолч - өөрийн бүтээл 3-с дээш (найрал хөгжмийн зохиол багтсан 

байх)  

· Хөгжмийн онол – Судалгааны ажил 1 хувь 

 

Дүрслэх урлагийн тэнхим: Бүтээлийн хавтас 

Хөгжмийн салбар: [Анкет 4]: Тус хэсэгт хамааралтай хүмүүс бөглөх 

 
 

3. Шилжин элсэгчдийн бүрдүүлэх бичиг баримт 
 

Магистрын хөтөлбөр Докторын хөтөлбөр 

1. Сурч буй сургуулийн тодорхойлолт 

2. Сурч буй сургуулийн дүнгийн тодорхойлолт 

3. Бакалаврын төгсөлтийн гэрчилгээ 

4. Бакалаврын дүнгийн гэрчилгээ 

5. Судалгааны төлөвлөгөө (маягтын дагуу) 

6. Боловсролын тухай маягт – магистр (маягтын  

дагуу) 

1. Сурч буй сургуулийн тодорхойлолт 

2. Сурч буй сургуулийн дүнгийн тодорхойлолт 

3. Магистрын төгсөлтийн гэрчилгээ 

4. Магистрын дүнгийн гэрчилгээ 

5. Бакалаврын төгсөлтийн гэрчилгээ 

6. Бакалаврын дүнгийн гэрчилгээ 

7. Судалгааны төлөвлөгөө (маягтын дагуу) 

8. Анкет (маягтын дагуу) 

9. Боловсролын тухай маягт – Доктор (маягтын 

дагуу) 

 

4. Бүрдүүлэх материал – анхаарах зүйлс 

A. Материалуудыг эх хувиар нь мэдүүлэх шаардлагатай. Эх хувиар нь мэдүүлэх боломжгүй материалуудыг 

нотариат эсвэл апостилиар баталгаажуулсан хуулбарыг мэдүүлэх шаардлагатай. 

B. Бүх бичиг баримт англи эсвэл солонгос хэлээр байх. Бусад хэл дээрх бичиг баримтуудыг англи юмуу солонгос 

хэл рүү орчуулан нотариатаар батлуулсан байх 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 

 

 
Төгсөлтийн гэрчилгээ болон дүнгийн тодорхойлолтын баталгаа 

Өргөдөл гаргагч 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. 

www.hcch.net (Hague Conference on Private International Law) цахим хуудасны Апостиль хэсгээс улс тус бүрчлэн 

холбогдох мэдээллийг авах боломжтой. 

 

1. Апостиль гэрчилгээ 

Гишүүн орнуудын жагсаалт (2019.05.14-ний байдлаар нийт 118 орон) 

Бүс Гишүүнорнууд 

Ази,Номхон 

далай(19) 

Шинэ Зеланд, Ниуэ, Маршаллын арлууд, Мауритиус, Монгол, Вануату,  Бруней, Самуа, 

Австрали, Энэтхэг, Япон, Хятад (Макао, Хонг Конг), Күүкийн арлууд, Тонга, Фижи 

арал, Өмнөд Солонгос, ТажикстаньФилиппин 

 

 
Европ(52) 

Грек, Недерланд, Норвеги, Денмарк, Герман, Латви, Орос, Романиа, Луксемберг, Литва, 

Лихтенштейн, Македон, Монакко, Монтенегро, Молдив, Мальта, Белги, Беларус, 

Босниа, Герцеговин, Болгар, Сан марино, Серби, Швед, Швецарь, Испань, Словакиа, 

Словений, Албаниа, Исланд, Ирланд, Азербажен, Андорра, Армени, Австри, Их 

бритайн, Хроват, Чех, Естони, Финланд, Франц, Малта, Унгар, Итали, Польш, 

Португаль, Турк, Киргизстан, Украйн, Молдова, Казакстан, Узбекстан,Косово 

Хойд Америк 

(1) 
АНУ (Гуам, Маури, Сайпан, Пуэрторико) 

 
Латин 

Америк(29) 

Гуатамела, Гранада, Никарагуа, Доминикан улс, Аргентинь, Мексик, Барбадос, Бахам, 

Сент люсь, Сент-Винсент, Сент Киттс ба Невис, Панам,  Сүринем,  Венесуаль, Антигуа 

ба Барбуда, Бахама, Бельз, Колумб, Экуадор, Эл салвадор,  Гренада, Хондурас, Перу, 

Коста Рика, Уругвай, Парагвай, Бразил, Чиль, Болвиа, Тринидад ба Тобаго 

Африк(12) 
Өмнөд Африк, Боцвана, Бурунди, Лесото, Либериа, Намибиа, Сао томе, Малави, Кабо 

Верде, Свазиланд, Бурунди, Тунисия 

Ойрх 

дорнод(4) 

 

Оман, Израйл, Бахрайн, Морокко 

 

 

 

Өргөдөл гаргагч Хятадад сургууль төгссөн тохиолдолд доорх материалыг бүрдүүлнэ үү 

 
А. Төгсөлтийн гэрчилгээ, Төгсөөгүй байгаа тохиолдолд суралцаж буй тухай гарчилгээ эх хувиар (хятад эсвэл англи 

хэлээр) 

- Хятадын сургалтын зэрэг олгох төв (www.chinadegrees.cn) : энгийн/мэргэжлийн/техникийн ахлах сургуулийн гэрчилгээ 

(англи хэл) 

B. Дүнгийн гэрчилгээ 

Хятадын боловсролын гэрчилгээний төв (www.chsi.com.cn):бакалавр/магистрын гэрчилгээ(англи хэл)  

Хятадын сургалтын зэрэг олгох төв (www.chinadegrees.cn):бакалавр/магистрын гэрчилгээ(англи хэл) 
 

Анхаарах зүйл: Бүрдүүлэх материал нь дээрх вебсайтын баталгаагүй тохиолдолд хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй. Гэрчилгээ 

олгогдох хугацаа 30 хоног учир урьдчилан бэлтгэхийг хүсье 

 

 

5 Бүртгэлийн хураамж 
 

1. 150,000вон эсвэл $150 

2. Урлаг болон биеийн тамирын сургууль 200,000 вон эсвэл $200 

* Бүртгэлийн хураамжийг буцаан олгох боломжгүй 

 

 

 

 

6 Элсэлтийн журам 

http://www.hcch.net/
http://www.chinadegrees.cn/
http://www.chsi.com.cn/
http://www.chinadegrees.cn/


1. Шалгалт болон онооны хуваарилалт 

Төрөл 
Хувь ба оноо 

Бичиг баримт Ярилцлага Нийт 

Шинэ / шилжиж 

буй оюутан 
50% (100оноо) 50% (100 оноо) 100% (200оноо) 

 Бичиг баримтын үзлэг нь элсэгчийн өмнөх төгссөн их дээд сургуулийн эзэмшсэн хичээл, сурлагын амжилт зэрэг 

үнэлгээгээр үнэлэгдэнэ. 

 Ярилцлага: Аман шалгалт нь элсэгчийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын төлөвлөгөө, мэргэжлийн үндсэн 

мэдлэг, гадаад хэлний мэдлэг, эрдэм шилжилгээний идэвх, судалгааны төлөвлөгөө, ур чадварын шалгалт, зураг 

видео (урлаг спортын тэнхим), солонгос хэлний мэдлэг зэрэгт үндэслэн үнэлнэ. 

 Ярилцлага: Аман шалгалтын үеэр өөрийн бүтээл болох зураг видеон үнэлгээ, ур чадварын шалгалт авах тэнхим 

мэргэжлийг доорх хүснэгтээс харна уу.. 

 Өргөдөл гаргагч ярилцлаганд өөрийн биеэр оролцох боломжгүй, хилийн чанадад байх тохиолдолд аман шалгалтыг 

утсаар/видео дуудлагаар ярилцлага авна. 

 

2. Урлаг, биеийн тамирын тэнхимийн ур чадварын шалгалт авах төрөл 
 

 
Төрөл 

 

Тэнхим (мэргэжил) 

 

Шинээр элсэгч 

 

Шилжин элсэгч 

Солонгост оршин 

суудаггүй элсэгч 

шалгалтанд 

оролцох арга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистр 

Дүрс бичлэгийн дизайн, 

Үйлдвэрлэлийн дизайн, Хүрээлэн 

буй орчны дизайн, Гар урлал 

Бүтээлийн албум Бүтээлийн албум Бүтээлийн албум 

 

Төгөлдөр хуур, Симфони найрал 

хөгжим, Гоцлол хөгжим 

Ур 

чадварын 

шалгалт 

Ур 

чадварын 

шалгалт 

Ур чадвараа 

харуулсан бичлэгээ 

USB  дээр хуулж 

хураалгах (CD, DVD, 

VIDEO болохгүй) 

 

Хөгжмийн зохиолч 
Барууны хөгжмийн 

түүх ба онолын 

талаарх элсэгчийн 

бүтээл 

Барууны хөгжмийн 

түүх ба онолын 

талаарх элсэгчийн 

бүтээл 

 

 

 
 

Гадаадад оршин суудаг 

элсэгч бүртгүүлэх 

боломжтой 

 

Хөгжмийн онол 
Барууны хөгжмийн 

түүх ба онолын 

талаарх элсэгчийн 

бүтээл 

Барууны хөгжмийн 

түүх ба онолын 

талаарх элсэгчийн 

бүтээл 

 

Хөгжмийн удирдаач 
Ур 

чадварын 

шалгалт 

Ур 

чадварын 

шалгалт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доктор 

Дизайн, гар  урлал Бүтээлийн албум Бүтээлийн албум Бүтээлийн албум 

 

Төгөлдөр хуур, Үлээвэр хөгжим, 

Утсан хөгжим, Гоцлол хөгжим 

Ур 

чадварын 

шалгалт 

Ур 

чадварын 

шалгалт 

Ур чадвараа 

харуулсан бичлэгээ 

USB  дээр хуулж 

хураалгах (CD, DVD, 

VIDEO болохгүй) 

 

 

 

Хөгжмийн зохиолч 

Барууны хөгжмийн 

түүх ба онолын 

талаарх элсэгчийн 

бүтээл 3-аас дээш 

(найрал хөгжмийн 

бүтээл заавал 1 

байх) 

Барууны хөгжмийн 

түүх ба онолын 

талаарх элсэгчийн 

бүтээл 3-аас дээш 

(найрал хөгжмийн 

бүтээл заавал 1 байх) 

 

 

Гадаадад оршин суудаг 

элсэгч бүртгүүлэх 

боломжтой 

 

Хөгжмийн онол 

Барууны хөгжмийн 

түүх ба онолын 

талаарх судалгааны 

ажил 1-ээсдээш 

Барууны хөгжмийн 

түүх ба онолын 

талаарх судалгааны 

ажил 1-ээс дээш 

Гадаадад оршин суудаг 

элсэгч бүртгүүлэх 

боломжтой 

Хөгжмийн эмчилгээ Ур 

чадварын 

шалгалт (2цаг) 

 

- 
Утсаар/видео ярилцлага 

 

-Бүтээлийн үнэлгээ, ур чадварын шалгалт, бүтээлийн дүн шинжилгээ хийх тест, хөгжмийн онолын тест, хувийн ажлын 

үнэлгээ,ярилцлага, аман шалгалтын үр дүнд  тусгасан болно. 

 

 

 



 

3. Урлаг, биеийн тамирын тэнхимийн ур чадварын шалгалт болон бүтээлийн албумын агуулга 

-Хөгжмийн ангийн ур чадварын шалгалттай мэргэжил  

1. Магистр 

Тэнхим(мэргэжил) Агуулга 

 

 

 

 

Төгөлдөр хуур 

 
Төгөлдөр хуур 

 Орчин үеийн ая-1 

 Beethoven Sonata бүтнээр 

 

 
Төгөлдөр хуурын 

хослол 

 Соло ая: 1.Etude ая 2. Beethoven Sonata 1хэсэг 

 Mozart, Beethoven, Brahms, Faure, Frank, Grieg, Saint-Saens, 

Schumann дундаас сонгон хурдан нэг хэсэг, удаан нэг хэсгийг 

хөгжимдөх 

 Герман дуу-2, чөлөөт дуу-1 (нийт 3дуу) 

 Шууд хөгжимдөх чадвар 

Симфони найрал хөгжим  Concerto эсвэл Sonata бүтнээр (cadenza багтсан байх) 

Гоцлол хөгжим 
 Аялгуут дуу –1  

 Опера ари -1 

Хөгжмийн зохиол 

Хөгжмийн зохиол 

<Солонгосоос элсэгч> 

 Барууны хөгжмийн түүх ба онол 

 Элсэгчийн өөрийн бүтээл  

<Гадаадаас элсэгч> 

 Видео ярилцлага: Барууны хөгжмийн түүх ба онол 

 Элсэгчийн өөрийн бүтээл 2-оос дээш 

Хөгжмийн онол 

<Солонгосоос элсэгч> 

 Барууны хөгжмийн түүх ба онол 

 Элсэгчийн өөрийн бүтээл  

<Гадаадаас элсэгч> 

 Видео ярилцлага: Барууны хөгжмийн түүх ба онол 

 

 

Хөгжмийн 

удирдаач 

 

 

 

Симфони 

найрал 

хөгжим 

<Солонгосоос элсэгч> 

 Ур чадварын шалгалт (удирдаач) 

- L. V. Beethoven Symphony No.1 –ээс нэг хэсэг 

- C. M. V. Weber Opera <Oberon>Overture 

 Төгөлдөр хуурын шалгалт (Sonata хурдан хэсэг) 

 Өгөгдсөн опера дууг тоглон дуулах 

- W.  A.  Mozart  Opera  <Don  Giovanni>  K.527  –  “La ci 

daremlamano” 

<Гадаадаас элсэгч> 

1. Видео ярилцлага 

2. Доорх ур чадварын шалгалтыг USB-нд хуулан хураалгах  

(1) Ур чадварын шалгалт (удирдаач) 

- L. V. Beethoven Symphony No.1 –ээс нэг хэсэг 

- C. M. V. Weber Opera <Oberon>Overture  

(2) Ур чадварын шалгалт (төгөлдөр хуур) 

- Sonata хурдан хэсэг  

(3) Ур чадварын шалгалт  

(Өгөгдсөн опера дууг тоглон дуулах) 

- W.  A.  Mozart  Opera  <Don  Giovanni>  K.527  –  “La ci 

daremlamano” 

 



 

2.Доктор 

Тэнхим (мэргэжил) Агуулга 

 

 

 

 

Дуу хөгжим 

Төгөлдөр хуур  Өөр өөр цаг үеийн 3 бүтээл хөгжимдөх (60минут, сонгодог үе 

Соната заавал багтсан байх) 

Үлээвэр хөгжим  Өөр өөр цаг үеийн 4 бүтээл хөгжимдөх (60минут) 

Утсан хөгжим  Өөр өөр цаг үеийн 4 бүтээл хөгжимдөх (60минут) 

Гоцлол хөгжим  Чөлөөт ая хөгжимдөх, лекц (30минутындотор) 

Хөгжмийн зохиол <Солонгосоос элсэгч> 

 Барууны хөгжмийн түүх ба онол 

 Элсэгчийн өөрийн бүтээл 3-аас дээш (найрал хөгжим заавал нэг 

багтсан байх) 

<Гадаадаас элсэгч> 

 Видео ярилцлага: Барууны хөгжмийн түүх ба онол 

 Элсэгчийн өөрийн бүтээл 2-оос дээш  

 Хөгжмийн онол <Солонгосоос элсэгч> 

 Барууны хөгжмийн түүх ба онол 

 Элсэгчийн судалгааны ажил 1-ээс дээш 

<Гадаадаас элсэгч> 

 Видео ярилцлага: Барууны хөгжмийн түүх ба онол 

 Элсэгчийн судалгааны ажил 1-ээс дээш 

Хөгжмийн эмчилгээ  Хөгжмийн эмчилгээний практик шалгалт(2цаг) 

 

Урлагийн тэнхимийн бүтээлийн албумын агуулга 

1) Магистр 

Тэнхим Стандарт хэмжээ Бүтээлийн тоо Агуулга 

Дүрс бичлэгийн дизайн A3, B4, A4 –с сонгох 5-с дээш Гол бүтээл – 10 ширхэг 

Үйлдвэрлэлийн дизайн A3, B4, A4 –с сонгох 5-с дээш Гол бүтээлээ тэгш гадаргуу дээр буулгах 

Хүрээлэн буй орчны дизайн A3, B4 –с сонгох 3-с дээш Гол бүтээлээ тэгш гадаргуу дээр буулгах 

Гар урлал 8” *10” 10 А4-ийн хэмжээтэй хавтсанд хийн хураалгах 

(бүтээлийн нэр, тайлбар, онцлог, материал, 

хэмжээг хавсаргах) 

Хамтарсан бүтээлийн хувьд бүтээлд оролцсон хүмүүсийн үүрэг, роль-ийг тусгах. Бусдын бүтээлийг хуулбарлан 

ашигласан тохиолдолд элсэгчийг тэнцээгүйд тооцно. 

 Найрал дуу  <Солонгосоос элсэгч> 

 Ур чадварын шалгалт (удирдаач) 

- G. F. Handel <Messiah> - “Worthy is the Lamb that wasslain” 

- F. Mendelssohn <Elijah> - “He watching overIsrael” 

  Төгөлдөр хуурын шалгалт (Sonata хурдан хэсэг) 

 Дуулах ур чадвар: Чөлөөт ая- 1 

<Гадаадаас элсэгч> 

1. Видео ярилцлага 

2. Доорх ур чадварын шалгалтыг USB-нд хуулан хураалгах  

(1) Ур чадварын шалгалт (удирдаач) 

- G. F. Handel <Messiah> - “Worthy is the Lamb that was slain” 

- F. Mendelssohn <Elijah> - “He watching overIsrael” 

(2) Ур чадварын шалгалт (төгөлдөр хуур) 

- Sonata хурдан хэсэг  

(3) Ур чадварын шалгалт (Дуулах ур чадвар  

- Чөлөөт ая- 1 

 



2) Доктор, Магистр Доктор хосолсон 

Тэнхим Стандардхэмжээ Бүтээлийн тоо Агуулга 

Дизайн Заасан хэмжээ 

байхгүй 

5 жилийн дотор бүтээсэн 10 бүтээл  
- 

Гар урлал 8” *10” 20 А4-ийн хэмжээтэй хавтсанд хийн хураалгах 

(бүтээлийн нэр, тайлбар, онцлог, материал, 

хэмжээг хавсаргах) 

Бүжиг, спортын тэнхимийн магистр, докторын хөтөлбөр нь ур чадварын шалгалтгүй болно. 

 

 
 

7 Өргөдөл гаргах үед анхаарах зүйлс 
 

1. Хэрэв тэнхим нь элсэгчийн ур чадварыг хангалтгүй гэж үзвэл шинэ элсэгчийг сонгох боломжгүй. 

2. Өргөдөл гаргагч ярилцлаганд ирээгүй бол тэнцээгүйд тооцогдоно. 

3. Англи хэлээр хичээл сонсох элсэгчид TOEFL PBT 530, CBT 197, IBT 71, IELTS 5.5, NEW TEPS 327 ба түүнээс дээш 

англи хэлний оноотой байх. Дээрхээс өөр олон улсад зөвшөөрөгдсөн англи хэлний шалгалтын оноотой тохиолдолд 

мэдүүлэх боломжтой. 

Хүүхэд халамжийн тэнхим, Зүүн ази судлалын тэнхимд элсэгч нь ТОПИК-н 4 ба түүнээс дээш түвшинтэй байх 

4. Дээрх шаардлага бүхий 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 

Сүнгмёнг сургуулийн хэлний бэлтгэлд хамрагдан хэл сурах шаардлагатай. 
5. Солонгосын болон бусад улсын засгийн газрын тэтгэлэгт оюутнууд тухайн засгийн газраас гаргасан дүрэм журмыг 

баримтлана. 

6. Доорх шаардлагуудаас аль нэгийг нь хангаж буй өргөдөл гаргагч гадаад хэлний оноо мэдүүлэхгүй байх боломжтой 

a. Солонгост бакалавр, магистр, докторын зэрэг хамгаалсан өргөдөл гаргагч 

b. Солонгос хэлээр мэргэшиж төгссөн өргөдөл гаргагч 

c. Сүнгмёнг Эмэгтэйчүүдийн их сургуулийн хэлний бэлтгэлийн 4 ба түүнээс дээш түвшинг дүүргэсэн өргөдөл 

гаргагч 

d. Албан ёсны хэл нь англи хэл бүхий улсын иргэн (Зөвхөн англи хэлээр хичээл сонсогчдод хамаарна) 

(2-с дээш албан ёсны хэл бүхий улсын хувьд хичээлийн хөтөлбөр англи хэлээр явагддаг эсэхийг нотлох баримт бичиг) 

 

Тэнцсэн элсэгчид Сүнгмёнг Эмэгтэйчүүдийн их сургуулийг төгсөхөөсөө өмнө ТОПИК-н 4 ба түүнээс дээш 

түвшинг авах шаардлагатай (англи хэлний оноогоор элсэгчдэд хамаарахгүй) 

 

 
 Өргөдөл гаргагч одоо суралцаж буй сургуулиа төгсөж чадахгүй байх, худал мэдээлэл бүхий хуурамч бичиг баримт 

мэдүүлсэн тохиолдолд элсэлт нь цуцлагдана. 

 

 

 

8 Шалгалт өгөх үед анхаарах зүйлс 
 

Цахимаар бүртгүүлсний дараа үлдсэн бичиг баримтаа өөрийн биеэр өгөх болон, шуудангаар илгээх боломжтой.  

Төлбөр төлсөн баримтаа  заавал хавсаргах шаардлагатай. 

  

(1) Элсэлтийн материалийг хүлээн авах хугацаанаас өмнө бичиг баримтууд сургуульд ирсэн байх шаардлагатай. 

(2) Бүртгүүлэх арга: 

2.1 Нэрээ солонгос, ангилаар бичих 

2.2 Мэргэжилээ сонгох 

2.3 Иргэншил, иргэний үнэмлэхний дугаараа бичих 

2.4 Ахлах сургуулийн нэр, төгссөн он сар өдөр 

2.5 Элсэгчийн хаяг, гэрийн утас, гар утас 

2.6 Элсэгчийн эцэг эхийн хаяг, гэрийн утас, гар утас 

2.7 Элсэгчийн и-мэйл хаяг 

2.8 Элсэгчийн солонгос хэлний мэдлэгийн түвшин 

(3) Цахимаар бүртгүүлэх элсэгчид цээж зурагаа оруулсан байх 

- Цээж зурагны хэмжээ3×4cm,сүүлийн 3 сар дотор авхуулсан малгайгүй, цулгуй фонтой энгийн зураг 

- Цээж зургийг зөвхөн JPG файлаар оруулах 



- Оруулсан цээж зурагаа нягталж үзнэ үү. Оруулсан зураг тань оюутны үнэмлэхний зураг болно. 

(4) 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 минутын өмнө ирсэн байх 

(10) Ярилцлага, аман шалгалтанд CD, MP3, гар утас гэх мэтийн цахилгаан хэрэгсэл хэрэглэхгүй байх 

(11) Элсэгч тус бүрээс эрүүл мэндийн шинжилгээ авах, эрүүл мэндийн асуудлаас үүдэн элсэгчийн болон бусад 

оюутны сурах үйл явцад саад учруулахгүй байхаар сургуулиас чөлөө авах зэргээр арга хэмжээ авах болно 

(12) Дээрх элсэлтийн тайлбар нь орчуулсан хувилбар бөгөөд ямар нэгэн асуудал гарсан тохиолдолд солонгос 

хувилбарыг мөрдөх болно. 

(13) Бакалавр, Магистрын мэргэжлээ сольж буй элсэгчдийн хувьд элсснийхээ дараа: магистр – бакалаврын түвшний 

мэргэжлийн хичээл 15 хүртэлх кредит, доктор– магистрын түвшний мэргэжлийн хичээл нэмэлтээр судлах шаардлагатай. 

Агуулгын хувьд ижил төстэй хичээлүүдийг дүйцүүлэх байдлаар нэмэлт хичээлээс чөлөөлөгдөх боломжтой. Нэмэлт 

хичээл судлахтай холбоотой асуудлыг (02-2077-7928) утсаар лавлана уу. 

(14) Өргөдөл гаргагч нь нэгээс илүү эрдмийн зэрэгтэй (эсвэл авах ёстой) байх тохиолдолд зөвхөн нэг зэргийг сонгон 

өргөдөл гаргах боломжтой. Өргөдөл гаргасны дараа өөрчлөх боломжгүй. 

(15)  Гадаадаас элсэх өргөдөл гаргагч нь ур чадварын шалгалтыг бичлэгээр орлуулан явуулах тохиолдолд холбогдох 

тэнхим рүү (Магистр: Төгөлдөр хуур, Симфони найрал хөгжим, Дуулаач/ Доктор: Хөгжмийн тэнхим) явуулахын өмнө 

бичлэгийн чанар, дуу нь хэвийн байгаа эсэхийг шалгаж байж явуулах шаардлагатай бөгөөд бичлэг тоглогдох 

боломжгүй, алдаа заасан тохиолдолд өргөдөл гаргагчид хохирол учрах боломжтойг анхаарна уу. 
 

Гадаад оюутны элсэлттэй холбоотой лавлагаа: 

 
 

 
 

9 Гадаад оюутанд зориулсан тэтгэлэг 

 
1. Элсэгчдэд зориулсан тэтгэлэг (Нэгдүгээр улирал) 

(1) Тэтгэлэгт хамрагдах эрх: Эцэг эх нь гадаад, гадаад оюутан элсүүлэх журмын дагуу элсэж орсон оюутнууд дундаас 

шалгаруулан уг тэтгэлэгийг олгоно 

(2) Дүгнэлт: Хэлний оноо (100%) 
 

Тэтгэлэгийн 

ангилал 

Эхний семистрийн 

тэтгэлэгийн хэмжээ 

Хэлний 

шалгалтын оноо 

(TOPIK) 

Сургуулийн 

хэлний бэлтгэл TOEFL (iBT) IELTS 

A Төлбөр 70% 6-р түвшин  - 110-аас дээш 8.0-с дээш  

B Төлбөр 50% 5-р түвшин  6-р шат төгссөн  100~109 7.0~7.5 

C  Төлбөр 40% 4-р түвшин  5-р шат төгссөн  80~99 6.0~6.5 

D Төлбөр 30% 3-р түвшин  4-р шат төгссөн  60~79 5.5 

 

Үнэлэх шалгуур:  

 Элсэгч тусдаа бүртгүүлэхгүйгээр тэтгэлэгийн шалгаруулалт 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. 

 Солонгост бакалавр, магистр болон докторын анги төгссөн болон төгсөх оюутан, гадаадын их сургуульд 

хаяг 

 

 

утас 

цахим хаяг 

веб сайт 

(04310)서울시 용산구 청파로 47 길  100 

숙명여자대학교  행정관 706 호 국제팀 
 

+82-2-710-9284/9817 

http://e.sookmyung.ac.kr 
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солонгос хэлний мэргэжлээр төгссөн болон төгсөх оюутнууд солонгос хэлний шалгалтын оноогоо хавсаргаж 

өгөөгүй тохиолдолд Топик 4-р түвшинээр тооцон оноо өгөх болно. 

 
2. Элсэлтийн хураамжийн тэтгэлэг  

 

(1) Тэтгэлэгт хамрагдах эрх: Тус сургуулийн бакалаврын төгсөх ангийн оюутан 

(2) Тэтгэлэгийн хэмжээ: Элсэлтийн хураамжаас чөлөөлөх 

 

3. Элсэлтийн хураамжийн тэтгэлэг  

 

(1) Тэтгэлэгт хамрагдах эрх: Тус сургуульд солилцооны оюутнаар ирж хөтөлбөрөө дуусгасан оюутан 

(2) Тэтгэлэгийн хэмжээ: Элсэлтийн хураамжаас чөлөөлөх 

 

4. Суралцаж буй гадаад оюутны тэтгэлэг (Үндсэн семестр: Магистр 4 семестр/ Доктор 4 семестр) 
 

• Суралцагч оюутан тусдаа бүртгүүлэхгүйгээр өмнөх улирлын дүнгээс хамааран автоматаар тэтгэлэгт хамрагдана. 

• Тэтгэлэгт хамрагдагчийн анхаарах зүйлс: 

 

 Суралцах хугацаандаа P/F хичээлийг эс тооцон 6-с дээш кредит үзсэн байх шаардлагатай. 

 Тэтгэлэг нь үндсэн семестр (Магистр 4 улирал, Доктор 4 улирал) –т олгогдоно. 

 Нэмэлт хичээлд дүн өгөхгүй учир тэтгэлгийн оноонд хамаарагдахгүй болохыг анхааруулж байна. 

 

 

10 Дотуур байрны мэдээлэл 
 

А. Бүртгэх нөхцөл: эцэг эх нь гадаад иргэншилтэй шинээр элсэгч гадаад оюутан байх 

B. Бүртгүүлэх арга: сургуулийн цахим хуудсаар дамжуулан онлайнаар бүртгүүлэх (тэнцсэн оюутнуудыг зарлах үед 

мэдээллэнэ) 

C. Бүртгэлийн хугацаа: 2022 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 
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