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Тэтгэлэгийн нэр Тэтгэлэг Шалгуур

SUPER STAR 
тэтгэлэг

Сургалтын төлбөр 
100% хөнгөлнө.

 Тухайн улсын их сургуулийн элсэлтийн шалгалтын 
дүнгээр 5% дотор байр эзэлсэн элсэгч 

Шилдэг дүнтэй 
элссэгчийн 

тэтгэлэг
1,000,000 вон

Шинэ (шилжин суралцагч) элсэгч дундаас элсэх 
дүнгээр дээгүүр байр эзэлсэн оюутан 10%

TOPIK 
–н тэтгэлэг

Сургалтын төлбөр  
20% хөнгөлнө.

Жонжү их сургуулийн солонгос хэлний 
боловсролын төвийн 4 улиралын хичээлийг 
дүүргэсэн болон TOPIK 3-р түвшинд тэнцсэн 
оюутан

Сургалтын төлбөр  
50% хөнгөлнө.

TOPIK 4-р түвшинд тэнцсэн оюутан

Сургалтын төлбөр  
80% хөнгөлнө.

TOPIK 5-р түвшинд тэнцсэн оюутан

Сургалтын төлбөр  
100% хөнгөлнө.

TOPIK 6-р түвшинд тэнцсэн оюутан

 Тэтгэлэг нь голч дүн 2.5-с илүү, 12 кредит онооноос дээш судалсан ою утан 

Тэтгэлгийн нэр Тэтгэлэг Сонгох жишиг

Дүнгийн тэтгэлэг
(Бакалаврын нийт 
оюутны хүрээнд)

1-р байр / 
төлбөр 100% хөнгөлөгдөнө.

Бакалаврын нийт гадаад 
оюутныг хамруулан тооцох

2-р байр /

төлбөр 80% хөнгөлөгдөнө.
〃

3-р байр / 

төлбөр 70% хөнгөлөгдөнө.
〃

Тэргүүн дүнгийн тэтгэлэг
(тэнхим болон 

сургуулийн хүрээнд)

※ 1)Тусгай тэтгэлэг  авсан 

оюутанг оруулахгүй

Тэнхимдээ (сургууль) тэргүүн
 байранд шалгарсан / 

төлбөр  65%  хөнгөлөгдөнө. 

Тэнхим тус бүр 
50 оюутнаас 1 оюутан 

Тэнхим тус бүрт(сургууль) 
дүнгээрээ тэргүүлсэн / 

төлбөр  30%  хөнгөлөгдөнө

Тэнхим тус бүр 

10 оюутнаас 1 оюутан

Дүнгээ өсгөсний тэтгэлэг
 (Бакалаврын нийт 
оюутны хүрээнд)

1-р байр / төлбөр 50% хөнгөлөгдөнө Голч дүн  2.0-р ахисан үед

2-р байр / төлбөр 40% хөнгөлөгдөнө Голч дүн  1.5 -р ахисан үед

3-р байр / төлбөр 30% хөнгөлөгдөнө Голч дүн  1.0 -р ахисан үед

※  Дүнгээ өсгөсний тэтгэлэгийн тайлбар(Бакалаврын нийт оюутны хувьд): Өмнөх улиралд голч дүн нь 1.5, 

дараагийн улиралд голч дүн 3.5 болж 2.0-р ахисан тохиолдолд 50% хөнгөлөлт үзүүлэх

Тэтгэлэг
Part.Ⅲ
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  Хамрагдах хүрээ: Тэтгэлэг өгөдөхөөс өмнөх улиралын голч дүн 2.5-с дээ ш, 12-с ил
үү оноо судалсан оюутан

Тэтгэлгийн нэр Тэтгэлэг Сонгох жишиг

TOPIK –н тэтгэлэг
※ Бакалаврт суралцаж буй 
оюутанд 2 удаа олгогдох 

боломжтой

TOPIK 4-р түвшинд тэнцэх / 
300,000вон

5-р сар, 11-р сард 
бүртгэл авна

TOPIK 5~6-р түвшинд тэнцэх / 
500,000вон  

〃

Ах дүүсийн тэтгэлэг
Ах дүү, эгч дүү хоёрын аль 1 
хүн Улирал бүр төлбөр 40% 

хөнгөлөгдөнө.

Ах дүү, эгч дүү бүгд 
Жонжү их сургуульд сурдаг 

байх GPA 2.5-с дээш 
дүнтэй бол олгогдоно..

Үр дүнт тэтгэлэг
(Сургууль дотор ажил 
эрхлэж буй оюутан)

Цалингийн доод хэмжээгээр 
тооцох, Хичээлийн улиралд 60 
цаг, амралтын хугацаанд 90 цаг

Олон Улсын 
Боловсролын төвөөс 

санал болгоно.

Христийн шашны алба 
эрхлэгчийн тэтгэлэг

Тухайн улсад бүртгэлтэй сүмийн 
удирдагчийн тэтгэлэг

Өөрийгөө 
хөгжүүлсний тэтгэлэг

Сонгон шалгаруулалтанд 
бүртгүүлсэн болон ОУХ төвөөс 

санал болгосон оюутан
500,000вон~1,000,000вон дотор

Хилийн чанд дахь 
тэтгэлэг

Улс орны вальютын 
ханшаас хамаарна.

Тухайн хөтөлбөрт 
хамрагдсан оюутан

알리미 тэтгэлэг Улирал тутамд 500,000вон

Менторин тэтгэлэг Улирал тутамд 500,000вон

T.A (Teaching Assistant) 
тэтгэлэг

Улирал тутамд 500,000вон

Багшийн тэтгэлэг Жилд 1,000,000вон 
Багшийн санал 

болгосон оюутан

Ажилтны тэтгэлэг Жилд 1,000,000вон
Ажилтны санал

 болгосон оюутан

Сургуулийн сүмийн 
тэтгэлэг

Улирал тутамд 500,000вон
Сургуулийн сүмээс 

санал болгоно.

ОУХ төвийн санал 
болгох тэтгэлэг

Улирал тутамд 1,000,000вон
Олон Улсын Боловсролын 

төвөөс санал болгоно.

Тэтгэлэгт анхаарах зүйлс

•��1) Тусгай тэтгэлэг гэдэг нь: Шинээр элсэх юмуу хичээллэх явцдаа төлбөрийн хөнгөлөлт 
нэг дор авсан оюутанг хэлнэ.

•�Эхний улиралд зөвхөн солонгос хэл судалж буй (PATHWAY) оюутан тухайн улиралын      
дүнгийн тэтгэлэгт хамрагдах боломжгүй.

•�Бүх тэтгэлэгийн тухайд 12 онооноос дээш оноотой хичээл судалсан болон голч дүн      
2.5-с дээш дүнтэй тохиолдолд хамрагдах боломжтой.
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  Хамрагдах хүрээ: Тэтгэлэгт хамрагдахаар зорьж буй улиралын өмнөх улиралын голч 

дүн нь 2.5-аас дээш ба 12-оос илүү кредит оноо судалсан оюутан

Тэтгэлэгийн 
нэр

Хамрагдах
Бүртгэлийн 

хугацаа
 Хүний

 тоо
Тэтгэлэгийн 

хэмжээ

Тэтгэлэг 
олгох 

байгууллага
Бүртгүүлэх

GKS Олон 
улсын шилдэг 

оюутны тэтгэлэг

Бүх 
курсын 
оюутан

1~2-р 
сар

250 оюутан
(Солонгос 
дахь олон 
улсын бүх 
оюутан)

5 сая вон 
/жилд 

(оюутан тус 
бүр)

Солонгос 
дахь олон 

улсын 
боловсролын 

төв

Хувиараа 
бүртгүүлэх

Хандивын 
тэтгэлэг

Бүх 
курсын 
оюутан

7-р сар, 
2-р сар

шийдэгдээгүй
1 сая вон /

жилд
Жонжү Их 
сургууль

ОУБ төвөөс 
санал 

болгоно.

서편탐
тэтгэлэг

Бүх 
курсын 
оюутан

8-р сар, 
2-р сар

шийдэгдээгүй
2 сая вон /

жилд
Жонжү Их 
сургууль

ОУБ төвөөс 
санал 

болгоно.

Гадаадын 
байгуулгын 

тэтгэлэг

Бүх 
курсын 
оюутан

7-р сар, 
2-р сар

шийдэгдээгүй
1 сая вон /

жилд
Жонжү Их 
сургууль

ОУБ төвөөс 
санал 

болгоно.

라이온스
тэтгэлэг

Бүх 
курсын 
оюутан

7-р сар, 
2-р сар

шийдэгдээгүй
1 сая вон /

жилд
Жонжү Их 
сургууль

ОУБ төвөөс 
санал 

болгоно.

로터리
тэтгэлэг

Бүх 
курсын 
оюутан

7-р сар, 
2-р сар

шийдэгдээгүй
1 сая вон /

жилд
Жонжү Их 
сургууль

ОУБ төвөөс 
санал 

болгоно.

※  Тухайн дэмжлэг үзүүлж буй байгууллагын нөхцөл байдлаас хамааран дээрх агуулгад өөрчлөлт орох 

боломжтой.




