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Гадаад оюутнуудын ихэвчлэн асуудаг асуултууд:

Асуулт хариулт (FAQ)
Part.Ⅶ

Чөлөө авахаас өмнө төлбөрөө төлсөн тохиолдолд төлбөр нь буцаж элсэх семестр лүү 

шилжих ба хичээл эхэлсний дараа чөлөө авсан бол журмын дагуу буцаан олгогдоно.

01  [Сургалтын төлбөр]   Төлбөрөө төлсний дараа улирал · жилийн чөлөө авбал 
төлбөрөө яах вэ?

Хичээл сонголтыг хичээл эхлэхээс 1сарын өмнө(2сар, 8сар) болон хичээлийн эхний 

долоо хоногт хийх боломжтой бөгөөд тухайн сар(3-р сар, 9-р сар)-даа цуцлах 

боломжтой.

05  [Хичээл сонголт] Хичээл сонголтоо хийж чадаагүй тохиолдолд яах вэ?

Өөрийгөө хөгжүүлэх, өвчний амралт нь нэг жил, жирэмслэлт, амаржих, төрсний дараах 

амралт нь хоёр жилийн хугацаатай байдаг ба амралтаа авснаас хойш 14 хоногийн 

дотор Солонгосоос явсан байх ёстой.

03  [Чөлөө] Хэр хугацаанд хичээлээс чөлөөлөгдөх боломжтой вэ?

Төлбөрөө төлөлгүйгээр чөлөө авах боломжтой боловч буцаж элсэхэд тэтгэлэгт 

хамрагдах боломжгүй.

02  [Сургалтын төлбөр] Төлбөрөө төлөлгүйгээр улирал · жилийн чөлөө авч болох уу?

Сурагчдын сонсож болох бүх хичээлийг inSTAR-аас хайж болох бөгөөд хайхдаа 

хичээлийн йн нэрээр биш хичээлийн кодоор хайна уу.

06  [Хичээл сонголт] Судлахыг хүссэн хичээл гарч ирэхгүй бол яах вэ?

Шинэ элсэгч нь нэг улирлаас дээш суралцаж байж чөлөө авах боломжтой ба өвчний 

улмаас хэвтэн эмчлүүлэх(14 хоногоос дээш) тохиолдолд чөлөө авах боломжтой.

04  [Чөлөө] Шинэ элсэгч чөлөө авах боломжтой юу?
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Гадаад оюутнууд заавал Chapel хичээлийг судлах шаардлагагүй боловч Христийн 

шашин ба соёл хичээлийг зайлшгүй судлах шаардлагатай.

08  [Хичээл сонголт] Гадаад оюутан Chapel хичээлийг судлах хэрэгтэй юу?

Төгсөлтийн баяр (2, 8-р сар) дуусах хүртэл төгсөлтийн гэрчилгээг олгохгүй бөгөөд  

гэрчилгээг хаяж гээгдүүлсэн тохиолдолд дахин олгох боломжгүй. Хэрэв өөрийн биеэр 

ирж авах боломжгүй бол тухайн хүний зөвшөөрлөөр итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч авах 

боломжтой. 

12  [Диплом] Заавал өөрийн биеэр ирж авах уу?

TOPIK-ийн хүчинтэй хугацаа 2 жил ба хэрэв Жонжу их сургуульд элссэний дараа 

(солонгос хэлний сургалт эсвэл бакалавр) TOPIK 4 ба түүнээс дээш түвшинд тэнцсэн 

бол хүчинтэй хугацаанаас үл хамааран төгсөх боломжтой. Элсэхээс өмнөх TOPIK оноо 

хамаарахгүй). 

10  [Төгсөлт/TOPIK] Төгсөх журамд TOPIKийн хүчинтэй хугацаа хамаарах уу?

Гадаад оюутан бүртгүүлэх боломжтой ба дэлгэрэнгүй мэдээллийг номны урд хэсэг 

болон тэн химийн багшаасаа асууна уу.

09  [Хос/Хавсрага мэргэжил] Гадаад оюутан бүртгүүлэх боломжтой юу?

Төгсөлтийн гэрчилгээ(диплом)г төгссөнөөс хойш нэг семестрийн турш тэнхимийн  

тасагт хадгалдаг бөгөөд энэ хугацаанд багтан авах ёстой.

13  [Диплом] Хаанаас авах вэ?

Төгсөлтийн гэрчилгээг сүүлийн семестр дууссаны дараа 2-р сар эсвэл 8-р сарын 

дундуур олгоно. Төгсөлтийн баяраас өмнө урьдчилан олгох боломжгүй.

11  [Диплом] Хэзээ авах боломжтой вэ??

Хэрэв хичээлийн суудал дүүрсэн бол тэнхимийн туслах багштай зөвлөлдөнө үү.

07  [Хичээл сонголт]   Мэргэжлийн болон мэргэжлийн бус хичээлүүдийн суудал 
дүүрсэн тохиолдолд яах вэ?
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Гадаад иргэний үнэмлэхний арын хэсэгт байх хугацаа нь оршин суугаа байдлаасаа 

хамааран 6 сар, 1 жил эсвэл 2 жилийн хугацаатай, харин сургуулиас гарах, чөлөө авах 

эсвэл сургуулиа төгссөн тохиолдолд тухайн өдрөөс хойш 14 хоногийн дотор Солонгос 

улсыг орхих ёстой. 

16  [Оршин суух]     Визний хугацаа дуусаагүй тохиолдолд Солонгост байх 
боломжтой юу?

Хэрэв та бэртэл гэмтэл, өвчний улмаас хичээлд хамрагдах боломжгүй бол хичээлээс 

өмнө хариуцсан профессортой холбоо барьж, учир байдлаа тайлбарлаад дараагийн 

хичээлд ирэхдээ эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн тодорхойлолтоо авч ир ээд ирцээ 

бүртгүүлэх боломжтой. 

18  [Ирц] Эмнэлэгт хэвтэж байгаа тул хичээлдээ явах боломжгүй. Яах вэ?

Сурлагын голч оноо 1.5-аас бага байвал сургуулиас сануулага авах бөгөөд энэх үү 

сануулгыг 3 удаа дараалан авсан тохиолдолд сургуулиас чөлөөлөгдөнө.

17  [Сануулга] Сурлагын түвшин тааруу байвал сургуулиас хасагдах уу?

Сургуулийн журамд зааснаар сургалтын төлбөрийг тогтсон хугацаанд төлөх ёстой ба 

сургалтын төлбөр төлөх хугацаа нь:

▹1-р шат хичээл эхлэхээс өмнө 

▹ 2-р шат хичээл эхэлсний дараа 

▹  3-р шат хичээл эхэлснээс 3 долоо хоногийн дараа 

Заасан хугацаанд төлбөр төлөөгүй тохиолдолд сургуулийн дүрмийн дагуу сургуулиас 

хасах арга хэмжээ авна. 

15  [Сургалтын төлбөр] Төлбөр төлөх мөнгө байхгүй бол яах вэ?

Олон улсын оюутнууд Superstar тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдах боломжгүй.

14  [Тэтгэлэг]   Гадаад оюутан Superstar SP-ийн оноог дүүргэсэн тохиолдолд 
тэтгэлэг авах боломжтой юу?




