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88  Жонжү их сургууль Олон улсын боловсролын төв

Гадаад оюутны санал хүсэлт хүлээн авах

Жонжү их сургууль нь гадаад оюутнуудын аюулгүй байдал, тав тухтай 

орчныг бүрдүүлэхийн төлөө та бүхний санал гомдлыг хүлээн авч байна.

Хэрэв танд ямар нэгэн санал хүсэлт, гомдол байвал QR кодыг 

скан хийж бидэнд санал хүсэлтээ илгээнэ үү.

�Нэр

�Утасны дугаар

�Санал гомдол

※ Хүсэлтийг Олон улсын харилцааны албаар дамжуулан хүлээн авна.

Санал хүсэлт болон оюутны холбооны танилцуулга   
Part.Ⅷ

Хятад оюутны холбоо

Жонжү их сургуульд суралцаж буй Хятад оюутнуудын нийтлэг 

эрх ашгийг эрх зvйн хvрээнд хамгаалах, оюутнуудын vйл ажиллагааг зохион 

байгуулалтын хувьд нэгдмэл болгох, хамтран ажиллах, харилцан мэдээлэл, 

туршлага солилцох, соёл боловсрол, олон нийтийн ажил 

зохион байгуулах зорилгоор байгуулагдсан болно.

① Хятад оюутны холбооны бие даасан үйл ажиллагаа

② Эрдэм шинжилгээ, соёлын төрөл бүрийн арга 
    хэмжээнд оролцох

③ Сургуулийн үйл ажиллагааг суртчилах

④ Шинэ элсэгчдийг дасан зохицоход тусалж дэмжих

⑤ Сошиал сүлжээний үйл ажиллагаа

�Оюутны зөвлөлийн өрөө: 학생회관 311 тоот
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Part Ⅷ. Санал хүсэлт болон оюутны холбооны танилцуулга

Монгол оюутны холбоо

Жонжү их сургуульд суралцаж буй Монгол оюутнуудын нийтлэг 

эрх ашгийг эрх зvйн хvрээнд хамгаалах, оюутнуудын vйл ажиллагааг зохион 

байгуулалтын хувьд нэгдмэл болгох, хамтран ажиллах, харилцан мэдээлэл, 

туршлага солилцох, соёл боловсрол, олон нийтийн ажил 

зохион байгуулах зорилгоор байгуулагдсан болно.

① Монгол оюутны холбооны бие даасан үйл ажиллагаа

② Эрдэм шинжилгээ, соёлын төрөл бүрийн арга 

    хэмжээнд оролцох
③ Сургуулийн үйл ажиллагааг суртчилах

④ Шинэ элсэгчдийг дасан зохицоход тусалж дэмжих

⑤ Сошиал сүлжээний үйл ажиллагаа

�Оюутны зөвлөлийн өрөө: 학생회관 

Вьетнам оюутны холбоо

Жонжү их сургуульд суралцаж буй Вьетнам оюутнуудын нийтлэг 

эрх ашгийг эрх зvйн хvрээнд хамгаалах, оюутнуудын vйл ажиллагааг зохион 

байгуулалтын хувьд нэгдмэл болгох, хамтран ажиллах, харилцан мэдээлэл, 

туршлага солилцох, соёл боловсрол, олон нийтийн ажил 

зохион байгуулах зорилгоор байгуулагдсан болно.

① Вьетнам оюутны холбооны бие даасан үйл ажиллагаа

② Эрдэм шинжилгээ, соёлын төрөл бүрийн арга 

    хэмжээнд оролцох
③ Сургуулийн үйл ажиллагааг суртчилах

④ Шинэ элсэгчдийг дасан зохицоход тусалж дэмжих

⑤ Сошиал сүлжээний үйл ажиллагаа

�Оюутны зөвлөлийн өрөө: 학생회관 




