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А. Оюутны карт 

•��Бүртгүүлэх газар: 학생회관(Woori bank)

•Хамрах: Шинээр элсэгч

•Бүрдүүлэх материал: ① Гадаад иргэний үнэмлэх      

 ② Цээж зураг 1ш 

 ③ Гадаад паспортын дугаар

 ④ Оюутны дугаар

Сургуулийн амьдрал
Part.Ⅴ

※  Дахин гаргуулах(хаяж гээгдүүлэх, зураг солих гэх мэт): 

Woori bank-нд очиж бүртгүүлнэ үү (학생회관 1давхар), 

төлбөртэй.

В. Мобайл оюутны үнэмлэх

•�Жонжү их сургуулийн апп 

   → Мобайл оюутны үнэмлэх идэвхжүүлэх

▹�Мобайл оюутны үнэмлэхний QR кодыг ашиглан 
номын санд нэвтрэх боломжтой

Номын санд  QR код ашиглах

Номын санд орохдоо мобайл оюутны 
Үнэмлэхээ ашиглан нэвтрэх боломжтой.
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PartⅤ. Сургуулийн амьдрал

А. Утасгүй сүлжээнд нэвтрэх(PC-Windows)

1.  Дэлгэцийн доод хэсэгт байрлах ① Wi-

Fi  дүрсийг дараад ② ‘WLAN_JJU’-д 

холбогдоно.

※  ‘WLAN_JJU’ нь нэвтрэх програмыг татаж 

авахын тулд түр хугацаагаар нэвтрэх 

SSID юм. 

※  Window ‘XP’, ‘Vista’-д ашиглах боломжгүй. 

(Window 7, 8, 8.1, 10 боломжтой) 

1

2

2.   http://wlan.j j.ac.kr хаягаар холбогдож 

“Window PC-д хэрэглэгддэг нэвтрэх 

програмыг татаж авна.

3.  Татаж авсан програмыг доор 

харуулсны дагуу компьютер дээрээ 

суулгана уу.

※  Next → next → finish дарна уу.
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5.  Wi-Fi-д холбогдохдоо оюутны дугаар, 

нууц үгээ оруулаад ‘OK’ товчийг дарна. 

Ингэснээр интернет ашиглах боломжтой 

болно.

※  Баталгаажсан ID ба нууц дугаар 

-  Суралцаж буй оюутан/ төгссөн оюутан: 

inSTAR ID / нууц дугаар

-  Сургуулийн ажилтан: JUIS ID / нууц дугаар

4.  Програмыг суулгасны дараа 

① Wi-Fi   дүрсийг дарж ② ‘jjuniv’-т 

холбогдоно.

2

1
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PartⅤ. Сургуулийн амьдрал

В. Гар утас(Android)

1. Андройд төхөөрөмж дээрх ① ‘Тохиргоо’-г дарж ②‘Wi-Fi’-г сонгоно уу..

2.  ③ ‘Jjuniv_smartphone’ -ийг сонгоод доор үзүүлсэнтэй адил тохируулна. 

Үүний дараа оюутны дугаар, нууц үгээ оруулаад, ④ ‘Холбох’ товчийг 

дарвал интернэтэд холбогдоно.

1
2

A. EAP method: PEAP

B.  CA certificate: Don’t 

validate

※  Баталгаажсан ID 

    ба нууц дугаар 

-  Суралцаж буй оюутан/ 
төгссөн оюутан: 

inSTAR ID / нууц дугаар

-  Сургуулийн ажилтан: 

JUIS ID / нууц дугаар

3

4
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С. Гар утас(iOS)

1. iOS төхөөрөмж дээрх  ①‘Тохиргоо’-г дарж  ②‘Wi-Fi’-г сонгоно уу.

2.  ③ ‘jjuniv_smartphone’-г сонгоод оюутны дугаар, нууц үгээ оруулаад, 

    ④ ‘Холбох’ товчийг дарна. Гэрчилгээг баталгаажуулах цонх руу орж 

    ⑤ “Trust” товчийг даран интернет ашиглах боломжтой болно.

1

2

3

4
5

사용자 이름: inSTAR 아이디  

암호: inSTAR 비밀번호
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PartⅤ. Сургуулийн амьдрал

Номын сан нь сурагчдын бие даан суралцах, мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэх таатай 

орчинг бий болгоход чиглэсэн үйлчилгээ,сүүлийн үеийн техник технологи бүхий 

мэдээллийн төв юм.

А. Цагийн хуваарь

Ангилал
Семестр Амралт

Даваа-Баасан Бямба Даваа-Баасан Бямба

Гэрээр ном олгох фонд,
 study room

09:00~21:00 09:00~17:00 09:00~17:00 Амарна

Кино театр Медиа тэнхим 09:00~18:00 09:00~17:00 09:00~17:00 Амарна

Бие даан хичээллэх тэнхим,
Notebook zone

06:00~23:30(жилийн турш нээлттэй) 
Шалгалтын үеэр(хагас улиралын шалгалт, улиралын эцсийн шалгалт) 24цаг

Б. Цахим хуудаст холбогдох арга

•① http://lib.jj.ac.kr → ② LOGIN ID(оюутны дугаар), нууц үг(instar-ийн нууц үг)

�③ Ном зээлсэн мэдээллийн лавлагаа,  ④ Зээлэхийг хүссэн номын бүртгэл, 

⑤ Бие даан хичээллэх тэнхимд суудал захиалах,  ⑥ Цахим ном хайх,  ⑦ E-book, 

⑧ Cyber course,  ⑨Мэдэгдэл,  ⑩ Номын сангийн хуваарь гэх мэт

1

2

3

5

4

6

9

10

7 68

※ Нийтийн амралтын өдөр болон сургуулийн ойн баяр, семестрийн үеэр бямба гаригт амарна.
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Жонжү их сургуулийн ажилчид болон 

сайн дурынхантай хамтран Host Family 

хөтөлбөрийг зохион байгуулдаг бөгөөд 

энэхүү хөтөлбөрөөр дамжуулан гадаад 

оюутнуудтай харилцах, хамтдаа өсч хөгжих 

боломжийг олгодог.

Солонгос гэр бүл болон гадаад оюутнуудыг 

холбож эх оронлуугаа буцах хүртэл 

солонгос гэр бүлийнхэнтэйгээ ойр дотно 

харилцаатай байж Солонгосын соёл, ёс 

заншлыг илүү сайн ойлгоход тусална.

Бүртгэл: 

QR кодыг скан хийгээд 
бүртгэлийн хуудсыг татаж 
авна уу.

Host Family нь гадаад оюутнууд болон 

солонгос гэр бүлүүдийг холбож өгдөг 

хөтөлбөр юм.

Гадаад оюутанг адил чиглэлээр суралцаж буй солонгос оюутантай холбон өгч хичээлээ 

давтах, харилцан мэдлэгээ хуваалцах замаар мэргэжлийн бэрхшээлийн хүндрэлийг 

даван гарахад туслах хөтөлбөр юм.

•�Бүртгүүлэх арга: Жилд 2 удаа(3сар, 9сар) зохион байгуулагддаг бөгөөд семестрийн эхэнд 

олон улсын боловсролын төвд очиж бүртгүүлнэ. 

•Явагдах хугацаа: 1семестр (4сар)

•�Ментор болон ментий нар төлөвлөгөө болон хуваариа гаргасны дараа хуваарийн дагуу уулзана.

•Агуулга: Мэргэжлийн хичээл болон сургуулийн амьдралд дасан зохицоход туслах

Энэхүү хөтөлбөр нь ТОПИК-н өндөр оноотой гадаад оюутнууд ба TOPIK-ийн 4-р түвшнээс 

доош түвшинтэй оюутнуудыг нэгтгэж солонгос хэлний чадварыг дээшлүүлэх, TOPIK-д 

өндөр оноо авахад туслах хөтөлбөр юм.

•�Бүртгэл: Жилд 2 удаа(3сар, 9сар) зохион байгуулагддаг бөгөөд семестрийн эхэнд олон 

улсын боловсролын төвд очиж бүртгүүлнэ



Гадаад оюутны гарын авлага  61

PartⅤ. Сургуулийн амьдрал

Сургуулийн эмчилгээний өрөө нь 학생회관 2 давхрын 201 тоотод байрладаг.

•Яаралтай тусламж, анхны тусламж 

    (Ханиалгах, толгой өвдөх, гэдэс өвдөх, хөнгөн гэмтэл гэх мэт)

•Эрүүл мэндийн зөвлөгөө, үзлэг
    (Даралт, халуун хэмжих, хараа шалгах, биеийн жин үзэх гэх мэт)

•Сургуультай хамтран ажиллагч эмнэлгүүдийн хаягийн мэдээлэл

  Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр: Гадаад оюутнуудын хөдөлмөр эрхлэх 

чадавхийг бэхжүүлэх зорилгоор ажил эрхлэлт болон мэргэжлийн сургалтыг зохион 

байгуулдаг.

•Сургалт(CV бичих, ажлын ярилцлаганд бэлдэх гэх мэт): семестерт 4 удаа

•CV бичих арга(1:1 сургалт)

•Ярилцлагын ур чадварын сургалт Тусгай Сургалт(Жил бүрийн 1, 2-р семестр)

Гадаад оюутнуудад Солонгос улсын соёлыг танин мэдүүлэх зорилгоор семестр тутамд 

аялал жуулчлалын газруудаар зочлох, тоглолт үзэх зэрэг төрөл бүрийн соёлын үйл 

ажиллагааг үнэ төлбөргүйгээр зохион байгуулдаг.

•Семестр бүрт 5удаа үнэ төлбөргүй

•Бүртгүүлэх хугацаа, газар: Олон улсын боловсролын төвөөс мэдээллэнэ.

Шинээр элсэгч болон шилжин суралцагч оюутнууд нь элсэн орж буй эхний семестртээ 

зөвөлгөө авах ёстой байдаг. 

•Агуулга: Сургуулийн амьдрал ба оршин суухтай холбоотой мэдээлэл

•Байршил: Гадаад оюутны үйлчилгээний төв Starcenter 209тоот

    ▹Ерөнхий зөвлөгөө: Семестрт нэг удаа

    ▹Байнгын зөвлөгөө: Жил бүрийн 4, 10 сард 
       (Шинээр элсэгч болон шилжин суралцагч оюутнууд зайлшгүй хамрагдана.)

    ▹Диплом хамгаалах зөвлөгөө: Жил бүрийн 1, 7сард 
       (Семестрийн төгсгөлд дүн зарласны дараа)
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А. Мэргэжлийн хичээл

В. Мэргэжлийн бус хичээл

•Хичээл эхлэхээс өмнө хичээлээ урьдчилан судлах

•Мэргэжлийн үг хэллэгээ багш болон найзаасаа асуух

•Хичээл таслахгүй байх

•Чухал сэдвийг бичиж тэмдэглэх

•Хичээлээ давтах

•Хичээлийн цагаар анхаарлаа төвлөрүүлэх

•Зайлшгүй судлах хичээлээс эхэлж сонгох 

•Курс курсынхаа хичээлийг сонгох

•Хичээлээс хоцрох, таслахгүй байх

•Бие даалтаа цаг тухайд нь хураалгах

•Багийн ажилд идэвхтэй оролцох

•Хичээлийн цагаар утсаар оролдохгүй байх

  Мэргэжлийн хичээлээ судлахдаа

  Мэргэжлийн бус хичээлээ судлахдаа

A. Хагас улиралын шалгалт 

•Шалгалтын сэдвийг ойлгох

•�2~3 долоо хоногийн өмнөөс бэлдэж эхлэх

•Чухал сэдвийг тэмдэглэх

•Шалгалтын өдрөө хоцрохгүй байх 

•�Шалгалтын материалд нэр, оюутны 

дугаар,тэнхимийн нэр бичсэн эсэхээ 

шалгах 

  Шалгалтанд бэлдэх арга
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PartⅤ. Сургуулийн амьдрал

•Нүүр хэсгийг хийх 

•�Багшийн тодорхойлсон стандартыг 

баримтлах

•�Найруулга зүйн шаардлагад 

нийцсэн байх

•Дарааллын дагуу бичих

•Товч бөгөөд тодорхой бичих

•Хавсралт оруулах

•�Сэдэвтэй холбогдолтой мэдээлэл 

цуглуулах

•Шалган хянах

•Хугацаандаа гүйцэтгэж хураалгах

•�Багадаа 7 хоногийн өмнөөс хийж 

эхлэх

•�Бусдын бие даалтыг хуулахгүй 

байх

 QR кодыг скан хийж 

бие даалтын нүүр хуудасны 

жишээг татаж авна уу.

B. Улирлын эцсийн шалгалт 

•Үр дүнтэй, хичээнгүйлэн бэлдэх

•Эрүүл мэнддээ анхаарах

•Хичээл давтах орчинг бүрдүүлэх

•�Өөрийн хамгийн муу мэдэж 

   байгаа сэдвээс эхлэх

•Шалгалтын өдрөө хоцрохгүй байх

•�Шалгалтын материалд нэр, оюутны дугаар, 
тэнхимээ бичсэн эсэхээ шалгах

  Шалгалтанд бэлдэх арга
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•Бусадтай мэндлэх

•Найзуудтайгаа ярилцах

•Хувийн ариун цэвэр цахих

•Бусадтай эв найртай байх

•Багийн ажилд идэвхтэй оролцох

•Гар утасны дууг хаах

•�Тэнхимээс зохион байгуулж буй ажилд 
идэвхтэй оролцох

•Тэмцээн уралдаанд оролцох

•Багштайгаа ярилцах

•Зөвлөгөө авах, мэдэхгүй зүйлээ асуух

•Хэцүү үедээ тусламж хүсэх

•Багшийнхаа дургүй үйлдлийг хийхгүй байх

•Олон нийтийн газар чанга ярихгүй байх

•Олон нийтийн газар юм идэхгүй байх

•Хичээлийн үеэр гарж орохгүй байх
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PartⅤ. Сургуулийн амьдрал

Бакалаврын төрөл бүрийн гэрчилгээг төв номын сангийн үүдний танхим, Оюутны 

үйлчилгээний төвийн автомат машинаар дамжуулан гаргуулах боломжтой.

А. Автомат машин

•Сургуулийн тодорхойлолт, дүнгийн тодорхойлолт гэх мэт

•Сургуулийн тодорхойлолт, дүнгийн тодорхойлолт англи хэлээр

•Хураамж: 400вон (бэлэн мөнгөөр үйлчлэхгүй)

В. Автомат машины байршил  [Тодорхойлолт авах автомат машины байршил]

① [시작하기] дээр дарах. ①  Оюутны дугаар болон нууц дугаараа 

(inSTAR) хийсний дараа [로그인] дээр дарах.

1

1

1

C. Ашиглах заавар

① Оюутнуудад үйлчлэх төв

     (Хуваарь: 24 цаг бүх өдөр)

② Номын сангийн 1 давхар
    ( Хуваарь: 9-18цаг /номын сангийн 

хуваарийн дагуу)
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① Өөрийнхөө бүртгэлийг шалгах ①  Шууд хэвлэх 

    - сонгосон лавлагаагаа шууд хэвлэх

① Төлбөрийн хэрэгсэлээ сонгох

[Карт]

※   Гадаад оюутан: Woori bank check 
картаар төлбөрөө төлөх боломжтой.                                           

(Лавлагаа: 1ш 400 вон)

2

5

1
1

1

2 3

①  Солонгос ба англи хэлнээс сонгон 

хэвлэх 

②  Шаардлагатай лавлагаагаа сонгох

  Гаргуулах лавлагаагаа 

① Хэдэн хуудас авахаа сонгоод 

② [다음] дээр дарах.
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  Лавлагаагаа нэмж авах бол 

     ② [증명서추가] дээр дарах.

  Авах лавлагааныхаа жагсаалтыг 

     ① шалгаад  ③ [결제] дээр дарах.
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