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А. inSTAR

inSTAR нь оюутны нэгдсэн мэдээллийн систем юм.

Энэхүү систем нь хичээл сонголт, тэтгэлэг болон төлбөр, их сургуулийн амьдралын 

танилцуулга гэх мэт сурлага болон их сургуульд хэрэг болох бүхий л мэдээллээр 

хангадаг.

 inSTAR системд нэвтрэх арга

Ангилал Агуулга

PC –р нэвтрэх
http://www.jj.ac.kr/ →  http://instar.jj.ac.kr/
(ID нь оюутны дугаар, нууц үг нь өөрийн хийсэн нууц үг / анх нээгдсэн үеийн 
нууц үг: төрсөн он сар өдрийн 6 орон)

Утсаар 
нэвтрэх

Android Play store → Jeonju University хайх → “전주대학교 포털” апп татах

iOS App store → Jeonju University хайх → “전주대학교 포털” апп татах

 PC-р inSTAR систем рүү нэвтрэх арга

Бакалаврын тогтолцоо
Part.Ⅱ

1) Шинэ оюутан болохоор оюутны дугаараа мэдэхгүй байна? 

Оюутны дугаар нь inSTAR системд нэвтрэх нүүр хуудсанд буй “학번조회” хэсгийг даран мэдэх боломжтой.

(Тусгайлан тайлбарласан хэсгийг шалгаж үзээрэй)

2) Нууц үгээ мэдэхгүй байна?

Анх удаагийн нууц үг нь тухайн оюутны төрсөн он,сар,өдрийн 6 оронтой тоо(ex. 970102) бөгөөд, нэвтэрч 

орсны дараа нууц үгээ солих шаардлагатай. (Тусгайлан тайлбарласан хэсгийг шалгаж үзээрэй)

Түгээмэл асуултууд

1

2
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Part Ⅱ. Бакалаврын тогтолцоо

 PC inSTAR үндсэн програм

 Ухаалаг утсаар inSTAR (jj Smart Campus) аппликейшнрүү нэвтрэх арга

1

2

оюутны дугаар

нууц дугаар

①  хэсэгт ID буюу оюутны дугаар 

оруулах юм (Хэлний бэлтгэлийн 

оюутны дугаар боломжгүй)

Оюутны дугаараа мэдэхгүй 

тохиолдолд тусгайлан тайлбарласан 

оюутны дугаар хайх зааварчилгаатай 

танилцана уу.

②  хэсэгт нууц үг буюу inSTAR-н нууц 

үгээ оруулах юм.

Нууц үгээ мартсан тохиолдолд 

тусгайлан тайлбарласан нууц үг 

хайх болон солих зааварчилгаатай 

танилцана уу.

Анх удаагийн нууц үг нь ‘тухайн 

оюутны төрсөн он,сар,өдрийн 6 

оронтой тоо (ex. 970102) юм.

Анхаарах зүйлс
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 Ухаалаг утасны inSTAR (jj Smart Campus) аппликейшний үндсэн функц

 ① хэсэг нүүр хуудас руу шилжих

 ②  хэсэг зүүн талын цэс рүү 

шилжих

 ③  Утасны  inSTAR систем рүү 

шилжих

 ④ Зарлал

 ⑤ Цахим оюутны үнэмлэх

 ⑥ Ирц

 ⑦  Cyber Campus(코스모스) цахим 

хичээл аппликейшн рүү шилжих

 ⑧  Жонжү их сургуулийн газрын 

зураг руу шилжих

 ⑨  Сургуулийн номын сангийн 

цахим хуудас руу шилжих

 ⑩  Сургуулийн үндсэн аппликейшн 

татах 

12

3 4

8765

109

 Гол үйлдэлүүд

•  Хичээл сонголт хийх/хичээлийн хуваарь шалгах/ 
дүнгээ шалгах гэх мэт 

•  Тэтгэлэг, төлбөрийн мэдээлэл: Тэтгэлэгт бүртгүүлэх/ 
төлбөрийн нэхэмжлэл харах гэх мэт [Төлбөр төлсөн жагсаалт харах]
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B. Цахим ирц

Цахим ирцний систем нь багш болон оюутны утсаар дамжуулан ирц авах систем 

бөгөөд таны утас руу илгээсэн PUSH мессеж тусламжтайгаар цаг тутмын ирц авах 

боломжтой систем юм.

 Цахим ирцний аппликейшн татах арга

Утсандаа суулгасан jj Smart Campus 

аппликейшний

①   хэсэг рүү ороод  ‘전주대 출결관리’   

аппликейшнийг татна.  

[Жонжү Их Сургуулийн цахим ирцний апп]

②   хэсэг  출결관리 ирцний програмын 

тусламжтайгаар хичээл тус 

бүрийн ирцийг өгөх болон 

шалгах боломжтой. (Тусгайлан 

тайлбарласан хэсгийг шалгана уу.)

2

1

Цахим ирцтэй холбогдуулан анхаарах зүйлс

1) Дата болон WiFi интернет холбогдсон байх ёстой.

2)  Багш орж ирэхээс өмнө интернет болон цахим ирцний аппликейшнд нэвтрэх хэрэгтэй.

(Хичээлээс хоцорсон тохиолдолд хичээл дууссаны дараа багштайгаа уулзаж ирцээ 

нөхөж өгөөрэй. 3 удаагийн хоцролт нь 1 таслалтаар тооцогдоно.)

3)  Цахим ирц авсны дараа аппликейшн рүү орж ирц алдаагүй зөв бүртгэгдсэн эсэхийг 

‘과목별 출석 현황’ хэсгээс шалгана уу. 
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 Мобайл ирцний апп ашиглах арга

Ирц зөв явагдсан эсэхийг шалгах арга

1) 과목출석체크 –с болон 시간별 출석 현황 -с шалгах боломжтой.

2)  Тухайн өдрийн хичээлүүд рүү орвол тухайн хичээл дээрх таслалт, хоцролт, ирцээ         
шалгах боломжтой.

※ Ирцэнд анхаарах зүйлс

Нэг улиралын(15 долоо хоног) хичээл дээр 3~6 удаа (хичээл тус бүр ялгаатай) тасалсан тохиолдолд 

шалгалтын дүнгээс үл хамааран F авах болно.

① Сургуулийн ирцний аппийг 
ажиллуулах 

④ Ирц явагдах

→            ② ‘Нэвтрэх’

→          ⑤ PUSH мессеж 

→     ③ Ирц бүртгүүлэхэд бэлэн

→              ⑥ Дуусах
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1 ① Оюутны 
дугаар лавлах

2
② Нэр

Төрсөн он сар өдөр
Тэнхим хайх

С. Оюутны дугаараа хайх арга

  Оюутны дугаар хайх → Нэр, төрсөн он сар өдөр, тэнхимээ хайх → Хайх → Нууц 
үгээ солих 

D. Нууц үгээ өөрчлөх болон шинэ оюутан (анх удаа нэвтрэхэд)

  Оюутны дугаар хайх → Нэр, төрсөн он сар өдөр → Тэнхимээ хайх → Шинэ нууц    
үгээ 2 удаа оруулах

③ Нууц дугаар өөрчлөх    
    (8~16 орон)

     (англи үсэг, онцгой 
 үсэг, тоо, оруулах)

     Ex) abc123456!!
3

1 ① Оюутны 
дугаар лавлах

2
② Нэр

Төрсөн он сар өдөр
Тэнхим хайх

③  Оюутны 
дугаар хайх 
-Хайх

3

유열동 님의 학번은 [201673043] 입니다
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E. Нууц үгээ хайх, өөрчлөх арга

  Нууц үг хайх → Оюутны дугаар, нэр, төрсөн он сар өдөр, тэнхимээ хайх → нууц үг 
хайх → Таны утас руу илгээгдсэн ‘батлах дугаарыг’ оруулах → нууц үг хайх

F. Хувийн мэдээлэл засах арга

  ① inSTAR систем рүү нэвтрэх → ② Хувийн мэдээлэл засах → ③ Засварласны  дараа 
хадгалах

•�Засварлах боломжтой зүйлс: Англи галиг нэр, Нууц үг, И-мэйл хаяг, Гэрийн хаяг, Утасны 
дугаар, Асран хамгаалагчийн дугаар гэх мэт

•�Хувийн мэдээллээ үнэн зөв өгснөөр төрөл бүрийн гэрчилгээ авах болон онцгой нөхцөлд 
ашиглахад ихээхэн чухал юм

1
①  Нууц дугаар хайх

1
① Login

2

3

② Нууц дугаар хайх

③  Утсанд ирсэн 
баталгаажуулах 
дугаар

②   Хувийн 
мэдээллээ засах

2

③  Англи нэр, нууц 
дугаар, майл 
хаяг, гэрийн                 
хаягаа өөрчлөх 
боломжтой.

Өөрчилсний    
дараа ‘저장’ 
товчийг дарах

3
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A. PATHWAY сонгон шалгаруулалт

  TOPIK 3-р түвшингүйгээр Жонжү Их Сургуульд элсэх боломжтой шалгаруулалт 
бөгөөд зөвхөн эхний улиралдаа тогтоогдсон солонгос хэлний хичээлийг заавал 
судлах ёстой юм.

  PATHWAY элсэлтийн бүртгэлийн үед солонгос хэлний төвийн 3-р түвшиний 
гэрчилгээтэй й байх ёстой. 

  Pathway-ээр элсэн орогч нь inSTAR дээрх хичээл сонголт хийх шаардлагагүй бөгө    
өд, эхний улиралд солонгос хэлний хичээл судалсаны дараа 2 дахь улирлаас эхлэн 
мэргэжлийн хичээлээ судлах боломжтой болох юм.

  Pathway-ээр элсэгч нь Жонжү Их Сургуулийн бакалаврын оюутнуудтай адил эрхтэ    
й бөгөөд эхний улиралд сонгосон 6 төрлийн солонгос хэлний хичээлийн оноо нь г    
адаад оюутнуудын төгсөхөөс өмнө зайлшгүй судлах оноонд тооцогдох юм. 

PATHWAY-ийн ойлголт 

Шинээр элсэгч  TOPIK 3-р түвшинээс дээш түвшинтэй юу?

1.  Дуртай хичээлээ сонгон судлах(хичээл 
сонголтоо бие даан хийх)

2.  Мэргэжлийн бус хичээлээс солонгос 
хэлний хичээлийг сонгон судлах 
(гадаад хэлний хичээлээс сонгон судлахдаа 
солонгос хэлнээс өөр хэл сонговол кредит 
оноог тооцохгүй. )

[Ерөнхий]

 1.  Элсэн орсон эхний улиралд солонгос 
хэлний хичээл л судлах шаардлагатай.
(Нийт 6 хичээл, 18кредит)

2.  Хичээл сонголтоо бие даан хийхгүй. 
(Сургуулиас хийж өгнө)

3.  Сургуулиас сонгож өгсөн хичээлийг нэмэх, 
өөрчлөх боломжгүй. 

[PATHWAY]

PATHWAY-р суралцагч

Элсэн орсон эхний улиралдаа солонгос 
хэлний нийт хичээлийг судлах шаардлагатай

Гадаад хэлний зайлшгүй 
судлах хичээл 

Нийт 6 хичээлээс сонгон 6 кредит дүүргэх

N Хичээлийн нэр Кредит
оноо

1 Солонгос хэл 1 3

2 Солонгос хэл 2 3

3 Хэрэглээний солонгос хэл 3

4 TOPIK-ийн солонгос хэл 3

5 Гадаад оюутны төлөөх бичгийн хичээл 3

6 Гадаад оюутны төлөөх PPT хичээл 3

[Гадаад оюутнуудад зориулсан солонгос хэлнийхичээлүүд]

※  Нийт сонгосон хичээлийн голч оноо 2.5-с доош мөн ‘F авсан  хичээл (60 онооноос доош)’ байх тохиолдолд 
тэтгэлэгт оюутны хувьд дараа улирлаас тэтгэлэг хасагдах боломжтой

Тийм Үгүй
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Манай их сургууль нь сургуулийнхаа боловсролын зорилтыг тусган, төлөвлөсөн 

сургалтын хөтөлбөрт хичээлийг оюутнуудад хүргэдэг ба оюутан та тухайн тогтоосон 

хичээлийн хөтөлбөрийг судалсанаар төгсөх боломжтой болох юм.

 Өдрийн цагийн хуваарь                                                       Оройн цагийн хуваарь

Хичээлийн 
цаг Цаг Хичээлийн 

цаг Цаг Хичээлийн 
цаг Цаг

1 пар 09:00 - 09:30 10 пар 13:30 - 14:00 1 пар 18:00 - 18:30

2 пар 09:30 - 10:00 11 пар 14:00 - 14:30 2 пар 18:30 - 19:00

3 пар 10:00 - 10:30 12 пар 14:30 - 15:00 3 пар 19:00 - 19:30

4 пар 10:30 - 1 1:00 13 пар 15:00 - 15:30 4 пар 19:30 - 20:00

5 пар 1 1:00 - 1 1:30 14 пар 15:30 - 16:00 5 пар 20:00 - 20:30

6 пар 1 1:30 - 12:00 15 пар 16:00 - 16:30 6 пар 20:30 - 21:00

7 пар 12:00 - 12:30 16 пар 16:30 - 17:00 7 пар 21:00 - 21:30

8 пар 12:30 - 13:00 17 пар 17:00 - 1 7:30 8 пар 21:30 - 22:00

9 пар 13:00 - 13:30 18 пар 17:30 - 18:00 9 пар 22:00 - 22:30

10 пар 22:30 - 23:00

Сургалтын хөтөлбөрийн бүтэц

Жонжү Их Сургуулийн олон улсын оюутны сургалтын хөтөлбөр нь соёл, хүмүүжилийн 

хичээл болон мэргэжлийн хичээл, бусад хичээл гэж ангилагддаг.

•�Соёл, хүмүүжилийн салбар: Христийн шашин, хүмүүнлэг, гадаад хэл, програм хангамж, 
харилцаа, үндсэн эрдмийн мэдлэг

•�Мэргэжлийн салбар: Зайлшгүй шаардлагатай мэргэжлийн хичээл, сонгох мэргэжлийн 
хичээл, гүнзгийрүүлсэн хичээл, дипломын ажил гэх мэт

•�Бусад хичээл: Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох лекц, PATHWAY сонгон шалгару    
улалтаар ороход судлах солонгос хэлний хичээл

В. Элсэлтийн сонгон шалгаруулалт

1-р курст(шинээр элсэх) болон 3-курс~4-р курст(шилжин орох) элссэнээр эхний улирлаас 

тэнхимд(мэргэжлийн хичээл) төлөвлөгдсөн мэргэжлийн хичээл болон мэргэжлийн бус 

хичээлийг inSTAR-с чөлөөтэй сонгон судлах боломжтой.

PATHWAY анхаарах зүйлс

• Аль хэдийнээ хувиарлагдсан хичээл болон цагийн хуваарийг inSTAR-с өөрчлөх, 
цуцлах боломжгүй болно.

• PATHWAY-р хичээллэх эхний улиралын хугацаанд TOPIK-н 3-р түвшинээс дээш 
түвшинд тэнцэх ёстой юм.

• 4-р курст шилжин орж буй оюутан PATHWAY сонгон шалгаруулалтанд орох боломжгүй 
болно.
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Хичээлийн цагийн хуваарийн ойлголт

•Хичээлийн 1 пар нь 30 минутаар хэмжигдэх бөгөөд, өдөр ба оройн анги гэж хуваагдана.

•�Хичээл нь тогтсон ангид цагтаа явагдах бөгөөд цаг болон анги, танхимаа урьдчилан 

мэдэж авна.

•�Цайны цаг тусдаа байдаггүй ба та өөрийн хичээлийн хуваарийн дагуу хичээлдээ суухад 

болно.

А. Хичээл сонголт

Суралцагч нь нийт судлах ёстой хичээлүүд дундаас тухайн улиралд судлах хичээлээ 

сонгон судлана.

С. 1 семестрт судлах боломжтой кредит оноо

Элсэлтийн жишиг болон авсан голч онооноос шалтгаалж тухайн улиралд судлах 

боломжтой кредит оноо нь тогтоогдох юм. Тухайн улиралд өгөгдсөн кредит оноог 

дүүргэж хичээл сонгох шаардлагагүй ба өөрийн чадавхи, цаг хугацаагаа бодолцон 

хичээлээ сонгоно уу.

В. Хичээл сонголтын хөтөлбөр 

Ангилал Агуулга
Цаг үе

1-р улирал 2-р улирал

Хичээл сонголтын 
бэлтгэл

Хүссэн хичээлийнхээ сургалтын 
хөтөлбөртэй танилцах

1-р сарын 
дунд

7-р сарын 
эцэст

Урьдчилсан хичээл 
сонголтоо хийх

Хичээл сонголтоос өмнө сонирхсон 
хичээлээ урьдчилж сонгох

1-р сарын 
дунд

7-р сарын 
эцэст

Хичээл сонголт хийх Эцсийн хичээл сонголт
1-р сарын 

эцэст
8-р сарын 

дунд

Хичээл сонголтонд 
засвар хийх

Сонгосон хичээлээ солих эсвэл 
цуцлах

Хичээл эхэлсэн эхний долоо 
хоног

Хичээл сонголтонд анхаарах зүйлс

• Эхний улиралд тэнхимийн албанаас тогтоосон зүйлс, зөвлөгөөг сайн дагаж, хичээлд 

хурдан дасан зохицохын тулд амар хялбар хичээл сонгохыг зөвлөж байна. 

• Тухайн улиралд өгөгдсөн кредит оноог дүүргэж хичээл сонгох шаардлагагүй ба өөрийн 

чадавхи, цаг хугацаагаа бодолцон хичээлээ сонгохыг зөвлөж байна.

• Хичээл сонголтонд ямар нэгэн тусламж хэрэг болсон тохиолдолд тэнхимийнхээ туслах    

багшаас тусламж авахыг зөвлөж байна. 



26  Жонжү их сургууль Олон улсын боловсролын төв

D. Урьдчилсан хичээл сонголтын тогтолцоо

 Урьдчилсан хичээл сонголт гэдэг нь?

Хичээл сонголт эхлэхээс өмнө сонирхож буй хичээлээ “урьдчилсан хичээл сонголт 

буюу 수강바구니”-д хийснээр хичээл сонголтын үед тухайн хичээлээ илүү хурдан 

сонгох боломжтой юм.

 Ашиглах заавар

inSTAR → 수강신청 → 수강바구니 → 과목 리스트 옆에 ‘담기’

 Явагдах хугацаа

Ангилал 1-р улирал 2-р улирал

2020оны 2020. 1. 14.(Мягмар)~1. 19.(Ням) 2020. 8. 5.(Баасан)~8. 9.(Ням) 

2021оны 2021. 1. 12.(Мягмар)~1. 17.(Ням) 2021. 7. 21.(Баасан)~7. 27.(Мягмар)

Кредит оноонд анхаарах зүйлс

•Улирал бүр багадаа 12 кредит онооноос дээш, ихдээ 19 кредит оноо судлах боломжтой.

•�Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох семинар, мэргэжлийн зөвөлгөөний хичээл, сайн 
үйлийн ажлын оноо нь хичээлийн 19 кредит оноонд хамааралгүй болно.

•�12 кредит онооноос(голч оноо 2.5-с дээш) дээш оноотой байж тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

Урьдчилсан хичээл сонголтонд анхаарах зүйлс

•�Урьдчилсан сонгосон хичээл нь ерөнхий хичээл сонголтонд тухайн хичээлийн сонсох 

боломжтой хүний хязгаарыг давах юмуу курсын хязгаартай байх тохиолдолд 『Сонгох 

боломжгүй байх боломжтой』.

 Курсын ангилал

Жишиг Сонгох кредит оноо

PATHWAY сонгон шалгаруулалт 18 кредит оноо (Солонгос хэлний хичээл) 

Шинэ элсэгч 1-р курс 1-р улирал
Ихдээ 18 кредит оноо 

(Мэргэжлийн хичээл+мэргэжлийн бус хичээл)

Шилжин 
суралцагч

3-р курс 1-р улирал
Ихдээ 18 кредит оноо 

(Мэргэжлийн хичээл+ мэргэжлийн бус хичээл)

4-р курс 1-р улирал
Ихдээ 18 кредит оноо 

(Мэргэжлийн хичээл+ мэргэжлийн бус хичээл)

Суралцагч 
оюутан

Голч оноо 3.0-с дээш
Ихдээ 19 кредит оноо 

(Мэргэжлийн хичээл+ мэргэжлийн бус хичээл)

Голч оноо 1.5-2.99
Ихдээ 18 кредит оноо 

(Мэргэжлийн хичээл+ мэргэжлийн бус хичээл)

Голч оноо 1.5-с доош
Ихдээ 15 кредит оноо 

(Мэргэжлийн хичээл+ мэргэжлийн бус хичээл)
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E. Хичээл сонголт 

Ангилал 1-р улирал 2-р улирал

2020
оны

Улиралын хичээл 
сонголт 20. 1. 29.(Лхагва) ~ 2. 7.(Баасан)  20. 8. 19.(Лхагва) ~ 8. 23.(Ням) 

Улиралын сонгосон 
хичээлээ өөрчлөх 20. 3. 16.(Даваа) ~ 4. 3.(Баасан) 20. 8. 24.(Даваа) ~ 9. 4.(Баасан)

Хичээл сонголт цуцлах 20. 4. 6.(Даваа) ~ 4. 17.(Баасан) 20. 9. 7.(Даваа) ~ 9. 25.(Баасан)  

2021
оны

Улиралын хичээл 
сонголт 21. 2. 1.(Даваа) ~ 2. 10.(Лхагва) 21. 8. 18.(Лхагва) ~ 8. 22.(Ням)

Улиралын сонгосон 
хичээлээ өөрчлөх 21. 2. 22.(Даваа) ~ 3. 5.(Баасан) 21. 8. 23.(Даваа) ~ 9. 3.(Баасан)

Хичээл сонголт цуцлах 21. 3. 8.(Даваа) ~ 3. 26.(Баасан) 21. 9. 6.(Даваа) ~ 9. 24.(Баасан)

※ Хичээл сонголт хийх арга: inSTAR → 학사관리 → 수강신청 болон 수강신청내역/수강취소

※  Олон улсын оюутан сонгосон хичээлээ цуцлахынхаа өмнө тэнхимийнхээ албанаас заавал нарийн тодорхой 
зааврыг авах хэрэгтэй. 

※ Хүснэгтэнд буй он.сар.өдөр нь өөрчлөгдөж болзошгүй.

 Хичээл сонголт хийх арга

Жонжү Их сургуулийн inSTAR сайтад (https://instar.jj.ac.kr) нэвтэрч дараах аргаар 

хичээл сонголтоо хийнэ үү.

Гадаад хэл – Төгсөхөөс өмнө Зайлшгүй дүүргэсэн байх кредит оноо

•Гадаад оюутны хувьд заавал Солонгос хэлний хичээл судалсан байх ёстой.

   -  한국어(1), 한국어(2), 실용한국어, TOPIK한국어, 외국인을 위한 대학 작문, 외국인을 위한 гэсэн 6 

хичээлүүд дундаас 2 хичээлийг сонгон судалсан байх шаардлагатай.

•�4-р курсын 2-р улиралд хамаарагдах төгсөх шатны оюутан нь заавал сүүлийн улир      
алдаа '논문' хичээлийг сонгосон байх шаардлагатай. 

F. Тэнхимийн хичээл судлах хөтөлбөрийн жишиг 
(2019оюутны дугаартай-2020оюутны дугаартай)

※ Баруун талын QR кодоор дамжуулан тэнхим тус бүрийн нарийвчилсан

    сургалтын хөтөлбөрийг шалгах боломжтой.

Хичээл сонголт хийх дараалал

① “수강신청” хэсгийг дарах     ② тэнхим, курс, хичээлийн нэр, хичээлийн кодыг оруулах 

③ “조회” товчийг дарах           ④ тухайн дэлгэцэн дэхь хүссэн хичээлээ сонгосны дараа

⑤ “신청” баганы тухайн хичээлд харьяалагдах нүдийг сонгох 

⑥ Сонгосон хичээлүүдээ шалгах 

⑦  7 дугаар хэсэгт байх “저장” товчийг дарсанаар эцсийн байдлаар хадгалагдана. (Анхаар – 

хажуу талд байрлах “삭제” товчийг дарсанаар сонгогдсон хичээлүүд бүгд устана.)

⑧  8 дугаар хэсэгт гарч ирсэн сонгогдсон хичээлүүдийг шалгах (Ногоон өнгөтэй байвал – 

цагийн хуваарь батлагдсан, улбар шар өнгөтэй байвал – цагийн хуваарь батлагдаагүй)
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 Хичээл сонголт хийхдээ

•�Хичээл сонголтыг компьютер ашиглан 
хийнэ.(Explorer, chrome)

•�Гар утас, ipad, tablet дээр хийх 
боломжгүй.

1
2

4

6

7

5 8

3

Хичээл сонголт хийхдээ анхаарах зүйлс

• Хичээл сонголт хийхээсээ өмнө заавал тэнхимийн албанд очиж нарийн, тодорхой зөвлөгөө 
авах хэрэгтэй.

• Тэнхимийн албанаас асуух зүйлс: Төгсөхөд хэрэгтэй хичээл(Төгсөх нөхцөл), тухайн улиралд 
заавал сонгох ёстой хичээл

• Хичээл сонголт явагдах хугацаанаас бусад үед хичээл сонголт хийх ямар ч боломжгүй.
• Хичээл тус бүр нь тогтоогдсон хүний хязгаартай тул богино хугацаанд хичээл сонголтоо 

хийх хэрэгтэй.
• Ихэнх хичээлүүд нь хичээл сонголт эхлээд1~2 секунтын дотор дүүрдэг болохыг анхаарна уу.
• Хичээл сонголтоо амжилттай хийхийн тулд ‘Урьдчилсан хичээл сонголт’-г сайн ашиглах 

хэрэгтэй.(Урьдчилсан хичээл сонголт хийхдээ давхацсан хичээл байхгүй байх шаардлагатай.)
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G. Дахин сонголт

Сурлагын дүн доогуур гарсан хичээлийг(“C+” доогуур дүн авах) дахиж сонгох 

боломжтой бөгөөд энэ нь оюутны тухайн хичээлийн оноогоо ахиулах боломжийг 

олгодог тогтолцоо юм.

•�Дүнгийн хязгаар: Дахин сонсож буй хичээл дээр ихдээ A(94 оноо) хүртэл авах 

боломжтой.(“A+” авах боломжгүй)

•�Дүнгийн бүртгэл: Дахин сонсолт хийх хичээлд тоон хязгаар байхгүй ба тухайн хичээлд өмнө 

нь авсан дүн болон дахин судалж авсан дүн хоёрын хамгийн өндөр дүнгээр бүртгэж авна.

H. Сонгосон хичээлээ цуцлах

Оюутнуудад сонгосон хичээлээ цуцлах боломжтой бөгөөд энэ нь оюутнуудад бүтээмж 

өндөр, үр дүнтэй сурах боломжийг олгодог юм.

•  Цуцлах хугацаа: Хичээл эхэлсэн өдрөөс эхлэн 4 долоо хоногийн дотор цуцлах боломжтой 

ба 6 кредит онооноос хэтрэх боломжгүй.

•� Цуцлах дараалал: inSTAR → 학사관리 → 수강신청내역/수강취소 → тухайн хичээл дээр 수강취소

•� Дүнгийн хувьд: Сонгосон хичээлээ цуцалсанаар хувийн хэрэгт нөлөөлөхгүй бөгөөд 

тухайн улиралын голч дүнд мөн адил хамрагдахгүй. 

I. Төгсөх хүртэл судалсан байх онооны мэдээллээ шалгах

Өөрийн судалсан оноогоо шалгах боломжтой ба төгсөхөд дутаж буй оноогоо ч мөн 

адил шалгах боломжтой.

•Шалгах арга: inSTAR → 학사관리 → 졸업이수기준정보 조회
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А. Энгийн төлөлт

•�Сургалтын төлбөрөө банк уруу шууд очиж төлөх эсвэл дансруу Шилжүүлэн төлөх 

боломжтой. Төлбөрийн нэхэмжлэлийг дараах аргаар inSTAR-с хэвлэж авна уу.

 Төлбөр төлөх арга 1

•Банкинд шууд очиж төлөх

① 인스타(inSTAR) → ② 장학/등록 → ③ 등록관리 → ④ 등록금 고지서 → ⑤ 정규학기 등록금 고지서 

출력 → ⑥ 공지사항 내용 확인 

 Төлбөр төлөх арга 2

•Интернет банк болон ATM ашиглан төлбөрөө шилжүүлэх арга

Интернет банк болон ATM ашиглан сургуулийн дансруу мөнгөө шилжүүлэх ба дээрх 

аргын дагуу inSTAR-с төлбөрийн нэхэмжлэлээ хэвлэж авахыг хүсэж байна. Төлбөр 

шилжүүлэх ‘дансны дугаар’ төлбөрийн нэхэмжлэлийн баруун доод талд байх ба тэрхүү 

дансруу мөнгөө шилжүүлэхэд болно.

1 2

3

5

4
6
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Төлбөрөө төлөхдөө анхаарах зүйлс

•�Төлбөрийн нэхэмжлэл дээр дүнгийн хэмжээ “0 вон” байсан ч тогтоосон төлбөр төлөлтийн 

хугацаанд банкинд очиж тушааснаар төлбөр төлөгдсөнөөр тооцогдоно.

•�2020 оны 1-р улирал болон 2-р улирлаас эхлэн олон улсын оюутны даатгалын хураам 

ж буюу 60,000 вон сургалтын төлбөртэй хамт тооцогдох болсон.(Тухайн оюутан даатгалд 

анх хамрагдсан хугацаанаас шалтгаалан мөнгө тушаах өдөр харилцан адилгүй болно.)

1

5

2

3

4

6

7

В. Хуваан төлөлт 

 Сургалтын төлбөр хуваан төлөх хүсэлтийн танилцуулга

•�Сургалтын төлбөр хуваан төлөх хүсэлт авах хугацаанд доорх зургийн дагуу inSTAR-         
луу орж бүртгүүлнэ үү.

•�Сургалтын төлбөр хуваан төлөх хүсэлт авах хугацааг тэнхимийнхээ алба болон сур         
гуулийн цахим хуудаснаас шалгах боломжтой. 

 Хуваан төлөх хүсэлт гаргах арга

①인스타(inSTAR) → ②장학/등록 → ③등록관리 → ④분할납부 신청 → ⑤Анхаарах зүйлс (мөрдөх 

зүйлс)-г уншиж шалгах → ⑥동의함 сонгох → ⑦신청 → ⑧Сургалтын төлбөр хуваан төлөх 

хүсэлтийг бөглөх → хэвлэж гарган гарын үсэг зурсаны дараа сургуулийн санхүүгийн 

албанд тушаах (Байршил: Жонжү их сургуулийн төв байрны 308 тоот: 전주대학교 대학본관 308호) 
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А. Ирц

Ирцийг хичээл эхлэхийн өмнө авах бөгөөд хичээл эхлэх цагаас хоцорсон тохиолдолд 

хоцролтоор тооцогдоно

•�Тухайн нийт хичээлийн 1/4(ирцийн түвшин 25%)-с дээш таслалттай тохиолдолд F-р 

тооцогдоно.

•�3 удаа хоцорвол 1 таслалтаар тооцно.

В. Дүн 

Тухайн хичээлийн багш нь шалгалт, ирц, бие даалт, хичээлийн идэвхи зэргийг нэгтгэн 

дүгнэж хичээлийн дүнг гаргана.

 Дүнгийн систем

Дүн Үнэлгээ 100 оноо Харьцуулалт

A+ 4.5 95-100

A 4.0 90-94

B+ 3.5 85-89

B 3.0 80-84

C+ 2.5 75-79

C 2.0 70-74

D+ 1.5 65-69

D 1.0 60-64

F 0 59-өөс доош

Харьцуулалт P хүлээн зөвшөөрөх оноо

※  Голч оноонд хамаарагдахгүй хичээлийн оноог авсанаар тэмдэглэхдээ P, авч чадаагүйгээр тэмдэглэхдээ NP 

гэж тэмдэглэнэ.

※  Голч оноо = Нийт оноо (Сонгосон хичээлийн оноо х Үнэлгээний нийт дүн) / Сонгосон хичээлийн нийт оноо (P 

оноотой хичээлийг тооцохгүй)

 Дүнг тооцон бодох арга

• Хувиар тооцох арга: ∑(Хичээл тус бүрт авсан оноо х кредит оноо) / сонгосон хичээлийн нийт оноо

• Голч оноог тооцох арга:  ∑(Хичээл тус бүрт авсан оноо х кредит оноо) / сонгосон хичээлийн 
нийт оноо

Төлбөрөө хуваан төлөхдөө анхаарах зүйлс

•�Хуваан төлөлт нь тогтоосон хугацааны турш 4 удаа(эхний шат 25%) төлбөрөө хувааж 
төлөх ёстой бөгөөд дундаасаа бүрэн төлөх боломжтой.

•�Хуваан төлөлтийн хүсэлт гаргасны дараа тогтоосон хугацаанд төлбөрөө тушаагаагүй      
тохиолдолд хүсэлт хүчингүй болохыг анхаарна уу.

•�Сүүлийн шатны төлөлт гэхэд төлбөрөө бүрэн төлөхгүй бол сургуулийн дотоод журмын 
дагуу бүртгэлээс хасагдахыг анхаарна уу.

 ※ Лавлах:: 063-220-2152~4 (재무지원실)
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 Дүнгээр жагсаах

• Улирал дүнгээр жагсаах: Тэнхим болон курс тус бүрийн оюутнуудыг тухайн улиралд 

судалсан хичээлийн голч оноогоор жагсаах

•�Нэгдсэн дүнгээр жагсаах: Тэнхим болон курс тус бүрийн оюутнуудыг тухайн улирал 

болон нэмэлт сургалтаар судалсан хичээлүүдийн голч оноогоор жагсаах

С. Хичээлийн үнэлгээ 

Оюутнуудын сэтгэл ханамжийг шалгах мөн хичээлийн чанарыг дээшлүүлэх зорилгоор 

судалгаа авдаг бөгөөд судалгааны үед хичээлийн үнэлгээгээ хийх шаардлагатай ба 

хичээлийн үнэлгээ хийгээгүй тохиолдолд дүнгээ шалгахад хүндрэл тулгарч болзошгүй юм.

•�Явагдах хугацаа: Хичээлийн өдөр дуусахаас 2 долоо хоногийн өмнө сургуулийн 

вэбсайтаас шалгана уу.

•�Судалгаанд хамрагдах арга: inSTAR → 학사관리 → 강의평가(судалгааг бөглөх)

D. Дүнгээ шалгах 

 Шалгах арга: inSTAR → 학사관리 → 학기별 성적 조회

  Дүндээ санал нийлэхгүй байгаагаа илэрхийлж хүсэлт гаргах:

inSTAR → 학사관리 → 성적 이의신청

- Зохистой үндэслэлгүйгээр багшдаа хүсэлт гаргасан тохиолдолд хохирол учир болзошгүйг анхаарна уу

 Дүнгээ шалгаж тооцох

① Эцсийн 
шалгалт

• Сайн оноо авахын тулд “Ирц + Бие даалт + Хагас улиралын шалгалт 

+ Эцсийн шалгалт” –уудад сайн оролцох хэрэгтэй.

② Хичээлийн 
үнэлгээ

• Судалсан бүх хичээл дээр үнэлгээ хийх ёстой.

• Хэрэв судалгаа өгөөгүй тохиолдолд дүнгээ шалгах болон засварлах 

боломжгүй.

• Судалгааны хугацаа болон бусад нарийн зүйлсийг улиралын эцсээр 

push мессежээр дамжуулан хүргэх болно. 

③ Дүнгээ 
шалгах

• Судалсан хичээлийнхээ дүнг шалгах.

• Хичээл үнэлэлтээ хийгээгүй оюутан дүн засварлах хугацаа   дууссаны 

дараа шалгах боломжтой.

④ Дүнгээ  
засуулах хүсэлт

• Дүнгээ шалгасаны дараа санал нийлэхгүй тохиолдолд багшаасаа 

дүнгийнхээ талаар асуух боломжтой хугацаа.

• Хичээл үнэлэлтээ хийгээгүй оюутан дүнгээ засуулах боломжгүй.

 ⑤ Эцсийн үр 
дүнг шалгах

• Дүнгийн эцсийн үр дүн гарсаны дараа засах боломжгүй.

• Өндөр дүнтэй гарсанаар тэтгэлэг авах боломжтой ба голч дүн 2.5-с 

доошхи дүнтэй бол ямар ч тэтгэлэгт хамрагдах боломжгүй.
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Е. Ирц хүлээн зөвшөөрөх 

 Дараах тохиолдолд хичээлд оролцож чадаагүй үед ирсэнээр тооцох болно.

Хүлээн зөвшөөрөх 
агуулга Хугацаа Өргөдөл 

өгөх хугацаа Бичиг баримт

Эмнэлэгт хэвтэх Хэвтэх хугацаа

Өргөдөл 
өгсөн өдрийн 
дараа өдрөөс 

эхлэнэ.  

Эмнэлэгт хэвтсэн 
тодорхойлолт

Гэр бүлийн 
гишүүн амиа алдсан 

тохиолдолд

•�Албан ёсны амралтын өдрийг 
оролцуулан 5 хоногийн дотор: 
Өвөө, эмээ, эцэг эх 

•�Ах, эгч, дүү: Албан ёсны 
амралтын өдрийг оролцуулан 
3 хоногийн дотор

Нас барсны 
гэрчилгээ болон 

гэр бүлийн 
тодорхойлолт

Сарын тэмдгээс 
шалтгаалж хичээлдээ 
оролцох боломжгүй 

тохиолдолд

Сар бүр нэг удаа
(шалгалтын 

өдрийг тооцохгүй)
Байхгүй

Сургалтын 
үйл 

ажиллагаа

Судалгаа 
хийх, дадлага 

хийх
Сургалтын хөтөлбөрт 

хамрагдах өдөр Өмнөх 
өдөр

Тэнхимийн албан 
бичиг(хамрагдагчдын 
нэрсийн жагсаалтыг 

тооцно)

Төрийн 
сангийн 

албан ёсны 
арга хэмжээ

Байгууллагын албан 
бичиг(хамрагдагчдын 
нэрсийн жагсаалтыг 

тооцно)

Оюутан өөрөө гэрлэх 5 өдөр Гэрлэлтийн батламж

 Өргөдөл өгөх арга

Анхаарах зүйлс

•�Өргөдөлөө бөглөөд 2 долоо хоногийн дотор “출석인정요청서” хэвлэж гарган гарын 
үсэг зурсан дараа бусад нотлох бичиг баримтын хамт тэнхимийнхээ  албанд өгөх 
шаардлагатай. (Өгөөгүй тохиолдолд тухайн өргөдлийг хүчингүйд тооцно.)

•Алсын зайн сургалтын хувьд чөлөө авах боломжгүй 

•�Сарын тэмдэгээс шалтгаалсан тохиолдолд өмнө нь өргөдөл гаргасан өдрөөс хойш 20 
хоногийн дотор дахин өргөдөл өгөх боломжгүй ба урьдчилж өргөдөл өгсөнөөс долоо 
хоногийн дотор

 ex)  1. 3-р сарын 22 өдөр сарын тэмдгээс шалтгаалан чөлөө авсан бол 4-р сарын 11 өдөр хүртэл 
дахин сарын тэмдгийн амралт авах боломжгүй юм.

        2. 3-р сарын 22 өдөр сарын тэмдгээс шалтгаалан чөлөө авахыг хүссэн тохиолдолд, 3-р сарын            
29 өдөр хүртэл бүртгүүлэх боломжтой.(1долоо хоног өнгөрсөн тохиолдолд хүчингүй болно.)

Материалаа 

бэлдэх

Инста(instar)

Login

Бакалаврын 

удирдлага

Ирц хүлээн 

зөвшөөрөх хүсэлт

Ирц хүлээн 

зөвшөөрөх 

хүсэлтээ хэвлэх

Ирц хүлээн 

зөвшөөрөх хүсэлт &

нотлох материал

Тэнхимийн 

сургалтын албанд 

өгөх



Гадаад оюутны гарын авлага  35

Part Ⅱ. Бакалаврын тогтолцоо

 inSTAR-р дамжуулан чөлөө авах хүсэлт гаргах арга

1

3

4

8

5

6

2 7

① inSTAR-луу нэвтрэх - 출석인정신청 Дарах            ② 신규 – “신규” сонгож идэвхжүүлэх

③ 신청구분 – бүртгүүлэх ангилалаа сонгох               ④ 출석인정 구분사유 – шалтгаанаа сонгох

⑤ 결석일시 – хичээлд хамрагдаагүй хугацааг оруулах

⑥ 신청 상세사유 – шалтгаанаа тодорхой бичих 

⑦ “저장” хадгалах

⑧  “출력” хэвлэх – хүсэлтийг хэвлэж гарган гарын үсэг зурсаны дараа бичиг баримттай  

     хамт тэнхимийнхээ албанд тушаах шаардлагатай.

А. Чөлөө авах

•�Хамрах: Өөрийгөө хөгжүүлэх болон өвчнөө эмчлүүлэх зорилгоор нутаг буцах тохиолдолд 
(Чөлөө авсанаас хойш 14 хоногийн дотор солонгос улсаас гарах  шаардлагатай)

•�Чөлөөний хугацаа: Өвчний улмаас 1 жил, жирэмслэлт, төрөх, бага насны хүүхэд асрах 
тохиолдолд 2 жил

•�Чөлөө авах арга: ①인스타(inSTAR) → ②휴학 및 자퇴신청서 작성(학사관리) → ③Олон улсын оюутан 
хариуцсан багшдаа шалгуулах → ④сургуулийн CA-д шалгуулах → ⑤тэнхимийнхээ зөвлөх 
багшид шалгуулах → ⑥тэнхимийнхээ  албанд өгөх (Нийгмийн болон эрүүл мэндийн шинжлэх 

ухааны сургуулийн сурагчид Олон улсын боловсролын төв дэхь гадаад оюутан хариуцсан зөвлөх 

багшаараа шалгуулна.)
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Үргэлжлүүлэн суралцахтай холбоотой визний тухай анхаарах зүйлс

•�InSTAR-с үргэлжлүүлэн сурах хүсэлт гаргасныхаа дараа Олон улсын боловсролын         

төвийн гадаад оюутан хариуцсан ажилтанд хандан ‘элсэлтийн зөвшөөрөл’ авч өөрийн     

улс дахь солонгос улсын элчин сайдын яаманд визний хүсэлт гаргах хэрэгтэй.

•�Элсэлтийн зөшөөрөл болон визийг дахин мэдүүлэхэд хамгийн багадаа нэг сарын 

хугацаа зарцуулагдахыг анхаарна уу.

※ Олон Улсын боловсролын төвийн зөвлөх ажилтан: Хятад 063-220-2238 / Бусад улс: 063-220-3292

•�Цагаачлалын албанаас 2019. 6. 11.(Хууль зүйн яамны мэдэгдэл)-с аялалын визээр 

ирээд визээ сургалтын визээр солих боломжгүйг мэдэгдсэн бөгөөд өөрийн улсаас су     

ргалтын визийг дахин мэдүүлэн орж ирэх шаардлагатай.

•  Дээрх агуулгыг мөрдөөгүйн улмаас Олон улсын нисэх буудлаас буцаагдах эсвэл иммиг 

рейшнээс виз солилтыг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэх мэт хохиролтой тулгарч болзошгүй.

А. Сургуулиас гарах  

inSTAR-с сургуулиас гарах хүсэлтийг бөглөөд, хэвлэн тэнхимийн албаны багш мөн 
олон улсын боловсролын төвийн багшаас зөвлөгөө авч тэнхимийнхээ албанд өгч 
захиралын зөвшөөрөл авах шаардлагатай.

В. Бүртгэлээс хасагдах

Сургуулиас гарах өргөдөл өгөх, сургуулийн анхааруулга 3 удаа авах (Голч дүн 1.5-с 
доош), чөлөөний хугацаа дууссан боловч үргэлжлүүлэн сурах хүсэлт гаргаагүй тохиолдол 
болон сургалтын төлбөрөө төлөөгүй үед сургуулийн бүртгэлээс хасагдах болно. 

Шилжих гэдэг нь? Одоо харьяалагдаж буй тэнхимээ солихыг хэлнэ.

• Жилд 2 удаа(6-р сарын дунд, 12-р сарын дунд) шилжих хүсэлт гаргах боломжтой.

• Шилжүүлэх нөхцөл

Ангилал Нөхцөл Судалсан байх шаардлагатай кредит оноо

2-р курсээс 
шилжих

2 улирлаас дээш 
суралцсан байх

33 ~65 кредит оноо судалсан оюутан

3-р курсээс 
шилжих

4 улирлаас дээш 
суралцсан байх

65 ~98 кредит оноо судалсан оюутан

4-р курсээс 
шилжих

6 улирлаас дээш 
суралцсан байх

98-с дээш кредит оноо судалсан оюутан

В. Үргэлжлүүлэн суралцах

• Хамрах: Чөлөөний хугацаа дуусаж үргэлжлүүлэн суралцах хүсэлтэй оюутан

• Хүсэлт гаргах арга: inSTAR → 학사관리 → 복학신청 → “복학신청” сонгох
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А. Хос мэргэжил

Тодорхой болзол хангасан оюутанд суралцаж байгаа үндсэн мэргэжил болон өөр 
чиглэлээр хоёр дахь мэргэжлийг эзэмшүүлэх зорилготой хөтөлбөр юм. Хос мэргэжлийг 
эзэмшихдээ өөрийн сурч буй мэргэжлээс гадна суралцах гэж буй мэргэжлийнхээ 
шаардлагыг хангаж, мэргэжлийн суурь болон мэргэжлийн хичээлүүдийг судлана. Оюутан 
суралцаж буй үндсэн мэргэжлийнхээ төлөвлөгөөн дэхь ерөнхий суурь болон мэргэжлийн 
суурь хичээлийг бүрэн судалсан тохиолдолд хос мэргэжлээр суралцах боломжтой.

В. Хавсарга мэргэжил

Тодорхой болзол хангасан оюутанд суралцаж байгаа үндсэн мэргэжли йн зэрэгцээ өөр 
мэргэжлийн чиглэлээр системтэй мэдлэг эзэмшүүлэх зорилготой хөтөлбөр юм. Хос 
мэргэжлээр сурч байгаад больсон боловч хос мэргэжлийн судалсан кредит оноо нь 21-с 
дээш байх тохиолдолд хавсарга мэргэжлээр тооцно.

 судалсан байх шаардлагатай кредит оноо

•�Тогтсон хугацааг(8 улирал, Архитектурын хувьд 5жил буюу 10 улирал) дүүргэж төгсөхөд хэрэгтэй 
хичээлүүдийг судалсан оюутан

•�Хугацаанаасаа өмнө төгсөх хүсэлтээ өгч, тогтсон хичээлийг судалж дууссан оюутан

  Төгсөлтийн шаардлага

А. Хугацаанаасаа өмнө төгсөх 

Хичээллэх хугацаа дуусахаас(8 улирал) өмнө төгсөх гол шалгуурыг бүгдийн биелүүлж 
суралцах чадвар болон сурлагын бүтээмжээрээ тэргүүлсэн оюутан хугацаанаасаа өмнө 
төгсөх бүрэн боломжтой. 

•  2016 оноос хойш элссэн: 5-аас дээш болон 6 улирал суралцаж 112-оос их кредит оноо судалсан, 
4.1-ээс их голч дүнтэй оюутан

•  Хугацаанаасаа өмнө төгсөх өргөдөл болон зөвшөөрөл: Дээрхи шаардлагыг хангасан 
оюутан тухайн улиралын эхний 2 долоо хоногийн дотор хугацаанаасаа өмнө төгсөх 
өргөдөл「조기졸업신청서」 -г тэнхимийнхээ албанд өгөх ёстой.

В. Төгсөх

Хичээллэх хугацаа дуусахаас(8 улирал) өмнө төгсөх гол шалгуурыг бүгдийн биелүүлж 
суралцах чадвар болон сурлагын бүтээмжээрээ тэргүүлсэн оюутан хугацаанаасаа өмнө 
төгсөх бүрэн боломжтой. 

•�Төгсөх кредит онооны жишиг

Курс Судлах 
улирал

2016 онд 
элссэн оюутан

2017 оноос хойш 
элссэн оюутан 

Ирээдүйн цогцолбор 
сургууль

1~4-р курс 8 130 130 120

5-р курс(Архитектур) 10 169 163

  ※  Оюутны дугаараас хамааран харилцан адилгүй тул нарийн мэдээллийг тэнхимийнхээ албанаас авна уу. 
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А. Холбоотой мэргэжил

• Холбоотой мэргэжил гэдэг нь: 2-с дээш тэнхим (мэргэжил)-н хичээлийг холбон 

уялдуулж сургалт явуулдаг мэргэжлийг хэлдэг бөгөөд оюутан өөрөө хичээлээ сайтар 

уялдуулан төлөвлөж холимог мэргэжил судлахыг ч мөн адил тооцох юм.

•Бүртгэлийн шаардлага: 2 улирлаас дээш суралцсан оюутан 

•�Бүртгүүлэх болон цуцлах хугацаа: Улирал бүрийн 13~14 дэх долоо хоног(Хичээл нөхөлтийн 

долоо хоногийг тооцохгүйгээр)

•�Бүртгүүлэх дараалал: ① inSTAR → ② 학사관리 → ③ 연계/융합전공 신청 → ④ 연계전공확인 및 신청 

(Хүссэн мэргэжил болон хос мэргэжилээ сонгох) → ⑤ Нэгдсэн боловсролын төвөөс зөвшөөрсөний 

дараа бүртгэл бүрэн дуусна. 

В. Нэгдсэн мэргэжил

•�Нэгдсэн мэргэжил гэдэг нь: 2-с дээш тэнхимийн хичээлийг нэгтгэн явуулдаг 

мэргэжлийг хэлдэг бөгөөд, албан байгууллагатай хамтран явуулдаг мэргэжлийн 

сургалтуудыг хамруулан тооцдог.

•Бүртгэлийн шаардлага: 2 улирлаас дээш суралцсан голч дүн 2.0-с дээш авсан оюутан

•�Бүртгүүлэх болон цуцлах хугацаа: Улирал бүрийн 13~14 дэх долоо хоног(Хичээл нөхөлтийн 

долоо хоногийг тооцохгүйгээр)

•�Бүртгүүлэх дараалал: ① inSTAR → ②학사관리 → ③연계/융합전공 신청 → ④연계전공확인 및 신청 

(хүссэн мэргэжил болон хос/хавсарга мэргэжил сонгох) → ⑤ Нэгдсэн боловсролын төвөөс 

зөвшөөрсөний дараа бүртгэл бүрэн дуусна.

※ Асууж лавлах    Нэгдсэн боловсролын төв(본관 228호) ☏ 063-220-2821

•�Сургуулийн дотоод журмын 75 дугаар бүлэг болон 76 дугаар бүлэгт зааснаар гадаадад 
суралцсан кредит оноог сургуулиас хүлээн зөвшөөрсөн оюутан

•�Мэргэжлийн бус хичээл дээр судалсан кредит оноо 50 хүрсэн тохиолдолд төгсөх шаардлагыг 
хангасан гэж үзнэ. Гэвч дүнгийн жагсаалтанд судалсан бүх кредит оноог тэмдэглэнэ.

•�Бусад нарийвчилсан зүйлсийг сургуулийн захирал тогтооно.

 Дипломын ажил

•��Дипломын ажил нь тэнхимийн тогтоосон төгсөлтийн шалгалт, дадлагын тайлан, төгсөлтийн 
бүтээлээс хамаарч төгсөх шаардлага хангасан эсэхийг шийдвэрлэнэ.

•��Тухайн төгсөх шатны оюутан нь заавал эцсийн улиралдаа буюу 4-р курсын 2улиралд ‘논문’ 
хичээлийг сонгож судлах шаарлагатай.

 TOPIK-н 4-с дээш түвшин авсан байх

•�Солонгосын олон улсын боловсролын төвөөс явуулдаг солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалт 
TOPIK-н 4-р түвшинээс дээш түвшинг эцсийн улирал дуусахаас өмнө авсан байх шаардлагатай.

•�TOPIK дуусах хугацаа нь тухайн түвшинд тэнцсэн өдрөөс эхлэнэ 2 жил, Жонжү их сургуульд 
элссэнээс хойш (хэлний бэлтгэлийн үеийг тооцно) TOPIK 4-р түвшинээс дээшхи түвшинд тэнцсэн 
тохиолдолд хугацааны хамааралгүйгээр төгсөх боломжтой. Гэвч Жонжү их сургуульд элсэхээс 
өмнө 4-р түвшинээс дээш тэнцсэн тохиолдолд төгсөх шаардлагад хамаарагдахгүй болно.




