
국
제
교
류
원

국제교류원

국
제
교
류
원

국
제
교
류
원

국
제
교
류
원

국
제
교
류
원

55069 전북 전주시 완산구 천잠로 303 국제관 203호 국제교류원

Tel. 063-220-2887 Fax. 063-220-2075

303, Cheonjam-ro, Wansan-gu, Jeonju, jeonbuk 560-759, Republic of Korea

www.jj.ac.kr / info@jj.ac.kr

The Place for Superstars
JEONJU UNIVERSITY

Гадаад оюутны 
гарын авлага

Бакалавр · Тэтгэлэг ·
Визний тогтолцоо · Их сургуулийн амьдрал

Ver. Бакалавр-монгол хэл

Г
а
д

а
а
д

 о
ю

у
тн

ы
 га

р
ы

н
 а

в
л
а
га

Б
а
ка

л
а
в
р
-
м

о
н
го

л
 х

э
л

Ж
онж

ү их сургууль 
О

лон улсын боловсролын төв

Жонжү их сургууль 
Олон улсын боловсролын төв



Энэхүү номыг 

бүтээхэд Их дээд 

сургуулийн 

хөгжлийн 

байгууллага 

дэмжлэг

 үзүүлсэн болно.



Энэхүү гарын авлага нь Жонжү Их сургуульд 

суралцаж буй гадаад оюутнуудыг их сургуулийн 

амьдралд дасан зохицоход туслах зорилгоор 

хийгдсэн болно. Бакалавр, тэтгэлэг, визний 

тогтолцоо, их сургуулийн амьдрал болон гадаад 

оюутнуудын ихэвчлэн асуудаг асуултууд (FAQ) 

багтсан гарын авлага юм.

Энэхүү гарын авлагаар дамжуулан олон улсын 

оюутнуудын гадаад дахь амьдралын сэтгэл 

ханамжийг нэмэгдүүлэх, бакалаврын тогтолцооны 

талаарх мэдээллээр хангах болон их сургуулийн 

амьдралд дасан зохицоход тус нэмэр болохыг 

хүсэж байна. Жонжү их сургууль хүн тус бүрийн 

мөрөөдлийг дэмжин ажиллах болно.

Танилцуулга
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Үзэл 
баримтлал

Мөрдлөг

Сургуулийн 
модель

Сургалтын 
зорилго

Сургалтын 
зорилт

“Христийн шашны үзэл”

Христийн шашинд тулгуурлан мэргэжлийн сургалт, эрдэм мэдлэг 

болон боловсролыг бодит хэрэглээгээр дамжуулан нийгмийн үнэ 

цэнийг бүрэлдүүлэх бүтээлч санаачлагатай авьяастныг бэлтгэх

Үнэн
Truth(Veritas)

Энх тайван
Peace(Pax)

Эрх чөлөө
Liberty(Libertas)

Супер оддыг бэлтгэгч Жонжү Их Сургууль
Part.Ⅰ

Хэрэгжүүлэгч 
сайн дурын 

ажилтан

Мэргэшсэн 
боловсролтой 

хүн

Хүчээ соригч 

мэргэжилтэн

Христийн шашинд 

тулгуурласан боловсролын 

системээр дамжуулан з 

өв шударга хандлагатай 

манлайлагчийг өсгөх

Суурь чадварыг 

хөгжүүлэн логик 

сэтгэлгээ, харилцааны 

чадвартай болгох

Олон төрлийн сургалтаар 

дамжуулан өөрийгөө 

хөгжүүлэх чадвар болон 

мэргэжлийн бүтээлч 

чадвартай болгох



Гадаад оюутны гарын авлага  9

PartⅠ. Супер оддыг бэлтгэгч Жонжү Их Сургууль

 Боловсролын 
үнэ цэнийг бий 

болгох

Жонжү Их Сургууль нь 4 дэхь аж үйлдвэрийн хувьсгалын эрин үед ирээдүй рүү 
чиглэсэн сургалтыг хэрэгжүүлж, шинээр элсэгч оюутны түвшин болон суралцаж 
буй оюутанг 100 хувь дүүргэх, төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн түвшингээрээ тэрг 
үүлэх хэмжээний хамгийн өндөр боловсролын үнэ цэнийг бий болгох.

Христийн түүх 
(Жонжү их сургу

уль)

Жонжү Их Сургууль нь христийн үзлээр хүн тус бүрт даалгагдсан ертөнцийн 
эзний зарлигийг нээн илрүүлж, тэрхүү ивээлийг хөгжүүлж·арчилж өсгөсөн 
гэр бүл, нийгэм, улсдаа болон дэлхийн хамтын нийгэмлэгийн энх тайвныг 
тусгасан нэр хүндтэй түүхийн үүрэг, хариуцлагыг биелүүлэх.

Боловсролын үнэ цэнийг бий болгох, Христийн түүх(Жонжү их сургууль)

Жонжү Их Сургуулийн хэтийн төлөв 2025

Хэрэгжүүлэгч сайн 
дурын ажилтан

Мэргэшсэн 
боловсролтой хүн

Хүчээ соригч 
мэргэжилтэн

Христийн шашинд тулгуурл

асан сургалтаар дамжуулан 

зөв шударга хандлагатай 

манлайлагчыг өсгөх.

Суурь чадварыг хөгжүүлэх 

сургалтаар дамжуулан 

логик сэтгэлгээ, харилцаан

ы чадвартай болгох.

Олон төрлийн сургалтаар 

дамжуулан өөрийгөө хөгжүү

лэх чадвар болон мэргэжлий

н бүтээлч чадвартай болгох.

Сүнслэг байдал

Spiritual
Christianity

Христийн шашны 
үнэт зүйлс, ертөнцийг 
үзэх үзлийг дотоод сэт
гэлгээгээр нэвтрүүлэх 

замаар сайн үйлийг 
хэрэгжүүлэх чадвар

• Энэрэнгүй зан
   чанар 

• Хүндлэл

• Нийгмийн ухамсар

Харилцааны 
чадвар

Universal
Communication 

Өнөөгийн байдлын
 талаар логикоор 

сэтгэн өөрийн бодл
ыг үр дүнтэй дамжуу

лах чадвар

• Локиг сэтгэлгээ 
•  Зөв шударга шийдв

эр болон өөрийгөө 
илэрхийлэх  

• Дэлхийн иргэншил 

Өөрийгөө 
хөгжүүлэх

Proactive
Challenge

Бие даан 

суралцах, өөрийгөө 

хөгжүүлэх 

чадвар

• Бие даан суралцах 

• Ажиллах чадвар 

•  Ажлын туршлагаа 
хөгжүүлэх

Бүтээлч байдал

Exploratory
Creativity

Бүтээлч сэтгэлгээнд 
суурилсан шинэ, 

үнэ цэнэтэй санааг 
гаргаж, хэрэгжүүлэх 

чадвар

• МХТ-ийн literacy 

•  Бүтээлчээр бэрхшэ
элийг шийдвэрлэх 

• Бизнес сэтгэлгээ 

+ Хамтын 
ажиллагаа

Relational
Collaboration

Олон нийтийн 
хамтын ажиллагаанд 
идэвхтэй оролцож а

мжилтанд 
хүрэх чадвар

•  Холыг харж хүл
ээн авах 

• Манлайлал 

• Followship 

Нийгмийн үнэ цэнэтэй бүтээлч санаачлагатай авьяастанг бэлтгэх
Сургалтын 

зорилт 
зорилго

авьяас 

чадвар

үндсэн 

сургалт

Үндсэн б
оловсро
лын чиг

гол 

чадвар

Христийн хүн 
чанарын сургалт

Суурь чадварыг 
хөгжүүлэх сургалт

Олон төрлийн 
сургалт
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А. Танилцуулга

Олон Улсын боловсролын төв нь гадаад оюутнуудыг хариуцан ажилдаг бөгөөд 14 

улсын 57 их сургууль, 6 улсын 12 байгууллагатай хамтран ажиллаж олон улсын шилдэг 

оюутнуудыг элсүүлэн ажиллаж байна. 

Мөн гадаад оюутнуудын төлөө смарт боловсролын системын загварыг бий бо 

лгон Боловсролын яам·Хууль зүйн яамны “Олон улсын боловсролын чадамжит 

гэрчилгээтэй их сургууль”-иар 6 жилийн турш шалгараад байгаа билээ.

Жонжү Их Сургуульд суралцах хугацаанд тусламж хэрэг болох, сонирхсон зүйл байвал 

Олон Улсын Боловсролын төвөөр зочилохыг хүсэж байна.

В. Олон улсын оюутан хариуцсан баг

Ангилал утас гол ажил

1) Олон улсын 

боловсролын 

төвийн гадаад 

оюутан хариуцсан 

баг

063-220-2887 Олон улсын боловсролын төвийн удирдлага

063-220-3199
Олон улсын оюутны эрдэм номын ажил 
ба амьдралын дэмжлэг

063-220-2238 Хятад оюутны виз хариуцсан болон зөвлөх 
ажилтан063-220-2059

063-220-3292 Бусад улсын оюутны виз хариуцсан болон 
зөвлөх ажилтан063-220-2060

063-220-3198 Солонгос хэлний боловсролын төв

2) Мэргэжлийн 

сургуулиудын 

туслах 

063-220-2243
[Хүмүүнлэгийн ухааны сургууль]-н гадаад 
оюутан хариуцсан ажилтан

063-220-2917
[Бизнесийн сургууль]-н гадаад оюутан 
хариуцсан ажилтан

063-220-2634
[Инженер технологийн сургууль]-н гадаад 
оюутан хариуцсан ажилтан

063-220-2386
[Соёл урлагийн нэгдсэн сургууль]-н гадаад 
оюутан хариуцсан ажилтан

063-220-2751
[Аялал жуулчлалын сургууль]-н гадаад 
оюутан хариуцсан ажилтан

063-220-2319

[Нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль болон 
Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны сургууль]
-н гадаад оюутан хариуцсан ажилтан

3) Гадаад оюутны 

үйлчилгээний төв 

багш

063-220-4750
TOPIK болон гадаад оюутны даатгал 
хариуцсан ажилтан

063-220-4799
Гадаад оюутанд зориулсан үйл ажиллагаа 
хариуцсан ажилтан
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PartⅠ. Супер оддыг бэлтгэгч Жонжү Их Сургууль

С. Байршил

1) ОУБТ гадаад оюутан хариуцсан баг: Олон улсын төвийн 203 тоот (국제관)

2)  Мэргэжлийн сургуулиудын туслах багш:  Тухайн мэргэжлийн сургуулийн удирдлагын 
албан өрөө (행정사무실)

3) Гадаад оюутны үйлчилгээний төв: Star center A209 тоот

D. Гол ажлууд

  Бакалавр: Хичээл сонголт, Дүн, Тэтгэлэг, Чөлөө, Үргэлжлүүлэн суралцах, сургуулиас 
хасах гэх мэт

  Эрдэм номын ажил: Сурлагад дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөр, Мэргэжлийн хичээлийн 
менторинг, Солонгос хэлний түвшин дээшлүүлэх менторинг, TOPIK сургалт гэх мэт

  Виз: Виз мэдүүлэх, Гадаад иргэний үнэмлэх авах болон сунгах, Виз солих, Цагийн 
ажлын зөвшөөрөл, Бусад визтэй холбоотой асуудлууд

  Амьдрал: Дотуур байранд бүртгэх, Соёлын хөтөлбөрт өдөрлөг, Үнэ төлбөргүй үзлэг 
болон эмчилгээ, Гадаад оюутны даатгал

 Сурлага болон гадаад дахь амьдралтай холбоотой бүх төрлийн зөвлөгөө

Е. Дэмжих үндсэн хөтөлбөр

 Нэг,「Гадаадад амжилттай суралцахад」 дэмжлэг үзүүлэх

 •Солонгос хэлний харилцаа болон түвшинг дээшлүүлэх хөтөлбөр

 •Мэргэжлийн хичээлийн дээрх сурлагын түвшинг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр

 •TOPIK шалгалтанд өндөр оноо авахад дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөр

  Хоёр,「Эрүүл амьдрал」гэнэтийн өвчинд нэрвэгдэх эсвэл бэртэл авсан тохиолдолд 
тусламж үзүүлэх

 •Эрүүл мэндийн даатгалд бүртгүүлэх

 •Хамтран ажиллагч эмнэлэгүүдийн гадаад оюутнаас авах эмчилгээний төлбөрийг хөнгөлөх тусламж

 •Сургуульд үнэгүй эмчилгээний үйлчилгээ явуулах

 • Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх болон эмнэлгээс гарахад туслах мөн эмнэлгийн төлбөр төлөлтийг батлан даах

  Гурав, 「Миний гэр шиг гадаад дахь амьдрал」солонгосын нийгэмд дасан зохицох болон 
илүү ойлгоход дэмжлэг үзүүлэх 

 •Host Family хөтөлбөрийн хүрээнд солонгос гэр бүлтэй холбох

 •Соёлд дасан зохицоход дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөр

 •Түрээсийн байрны талаарх зөвлөгөө өгөх, санал болгох үйлчилгээ

 •Гадаад оюутнуудад зөвлөгөө өгөх, дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор тэнхим тус бүрт тусгай багш ажилладаг

  Дөрөв, 「Хамтдаа суралцах」орон нутгийн нийгмийн байгууллагатай хамтран ажиллах, 
гадаад оюутны нийгэмлэг байгуулах

 •Орон нутгийн сайн дурын ажилтнуудаар дамжуулан солонгос хэлний нэмэлт ангиудыг ажиллуулах

 •Соёлын болон спортын харилцаанд тулгуурлан нийгмийн нэгдэл бий болгох

 •Улс тус бүрийн оюутны холбоогоор дамжуулж солонгост суралцаж амьдр ахад туслалцаа үзүүлэх

 •Олон улсын оюутны сайн үйлсийн багтай хамтран сайн үйлийг түгээх
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А. 1-р улирал

Агуулга 2020 оны 1-р улирал 2021 оны 1-р улирал

Шинэ оюутны хичээл сонголт 3. 13.(Баасан) 2. 26.(Баасан)~2. 27.(Бямба)

1-р улиралын хичээл эхлэх өдөр 3. 23.(Даваа) 3. 2.(Мягмар)

1-р улиралын сонгосон хичээлээ 
өөрчлөх

3. 16.(Даваа)~4. 3.(Баасан) 2. 22.(Даваа)~3. 5.(Баасан)

1-р улиралын сонгосон хичээлээ 
цуцлах

4. 6.(Даваа)~4. 17.(Баасан) 3. 8.(Даваа)~3. 26.(Баасан)

Хагас улиралын шалгалт Хичээл эхэлснээс 8 долоо хоногийн дараа

1-р улиралын хичээлийн үнэлгээ 6. 22.(Даваа)~7. 14.(Мягмар) 6. 7.(Даваа)~6. 29.(Мягмар)

Улиралын Эцсийн шалгалт 6. 29.(Даваа)~7. 3.(Баасан) 6. 14.(Даваа)~6. 18.(Баасан)

2-р улирал шилжих бүртгэл 6. 29.(Даваа)~7. 16.(Пүрэв) 6. 14.(Даваа)~7. 1.(Пүрэв)

1-р улиралын дүн шалгах 7. 15.(Лхагва)~7. 21.(Мягмар) 6. 30.(Лхагва)~7. 6.(Мягмар)

1-р улиралын дүнгийн байр 
зарлах

7. 23.(Пүрэв) 7. 8.(Пүрэв)

2-р улиралын урьдчилсан хичээл 
сонголт

8. 5.(Лхагва)~8. 9.(Ням) 7. 21.(Лхагва)~7. 27.(Мягмар)

2-р улиралын хичээл сонголт 8. 19.(Лхагва)~8. 23.(Ням) 8. 4.(Лхагва)~8. 10.(Мягмар)

Төгсөгчдөд эрдмийн зэрэг олгох 
өдөр

8. 19.(Лхагва) 8. 18.(Лхагва)

В. 2-р улирал

Агуулга 2020 оны 2-р улирал 2021 оны 2-р улирал

2-р улиралын хичээл эхлэх өдөр 2020. 8. 31.(Даваа) 2021. 8. 30.(Даваа)

2-р улиралын сонгосон хичээлээ 
өөрчлөх

8. 24.(Даваа)~9. 4.(Баасан) 8. 23.(Даваа)~9. 3.(Баасан)

2-р улиралын сонгосон хичээлээ 
цуцлах

9. 7.(Даваа)~9. 25.(Баасан) 9. 6.(Даваа)~9. 24.(Баасан)

Хагас улиралын шалгалт Хичээл эхэлснээс 8 долоо хоногийн дараа

Хичээл нөхөлтийн долоо хоног 10. 26.(Даваа)~10. 30.(Баасан) 10. 25.(Даваа)~10. 29.(Баасан)

2-р улиралын хичээлийн үнэлгээ 12. 7.(Даваа)~12. 29.(Мягмар) 12. 6.(Даваа)~12. 28.(Мягмар)

Улиралын Эцсийн шалгалт 12. 14.(Даваа)~12. 18.(Баасан) 12. 13.(Даваа)~12. 17.(Баасан)

2021 оны 1-р улиралын 
шилжих бүртгэл

12. 14.(Даваа)~21. 1. 4.(Даваа) 12. 13.(Даваа)~22. 1. 3.(Даваа)

2-р улиралын дүн шалгах 12. 30.(Лхагва)~21. 1. 5(Мягмар) 12. 29.(Лхагва)~22. 1. 4.(Мягмар)

1-р улиралын урьдчилсан 
хичээл сонголт

21. 1. 20.(Лхагва)~1. 26.(Мягмар) 22. 1. 19.(Лхагва)~1. 25.(Мягмар)

1-р улиралын хичээл сонголт 21. 2. 1.(Даваа)~2. 10.(Лхагва) 22. 1. 31.(Даваа)~2. 9.(Лхагва)

төгсөгчдийн эрдмийн зэрэг 
олгох өдөр

2021. 2. 17.(Лхагва) 2022. 2. 16.(Лхагва)

※  Дээрхи хүснэгтэнд буй хуваарь нь солигдох магадлалтай.
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PartⅠ. Супер оддыг бэлтгэгч Жонжү Их Сургууль

Элсэх

1курс

1сем 2сем
1сем 2сем

1сем 2сем

1сем 2сем

2курс 3курс 4курс 5курс

1сем 2сем

Архитектурын 
тэнхим

Төгсөх

Бакалавр

Семестрийн 
үйл явц

Дүнгийн 
үнэлгээ

Төгсөх 
шалгуур

Амжилттай 
ажилд орох 

ⓘ Сонссон 
хичээл

ⓘ Ирц ⓘ Бие даалт ⓘ Шалгалт

•  Хагас улиралын 
шалгалт 

•  Улиралын эцсийн 
шалгалт

•  Топикийн 4-с дээш түвшинтэй байх ба батламжийг хураалгах 
(тэнхимийн сургалтын алба болон олон улсын боловсролын төв)

•  Дипломийн ажил болон төгсөлтийн бүтээл хураалгах (тэнхим 

болгон өөр учир сургалтын албанаас асуух)

ⓘ Хичээл 
сонголт

ⓘ Хичээл 
сонсох

ⓘ Шалгалт & дүн ⓘ Амралт

0.0~4.5

(F ~ A+)

1дэхь 
7хоног

8дахь 7хоног
(хагас улиралын 

шалгалт)

15дахь 7хоног
(Улиралын 

эцсийн шалгалт)

•  Хагас улиралын 
шалгалт 

•  Улиралын 
эцсийн шалгалт





PartⅡ
Бакалаврын тогтолцоо

1.  Их сургуулийн амьдралаа ухаа

лгаар эхлэх

2. Элсэлт

3. Сургалтын тогтолцоо

4. Хичээлийн хуваарь

5. Хичээл сонголт

6. Сургалтын төлбөр төлөх

7. Ирц болон дүн

8.  Сургуулиас чөлөө авах болон 

үргэлжлүүлэн суралцах

9.  Сургуулиас гарах болон бүртгэ

лээс хасагдах

10. Тэнхим солих

11. Хос болон хавсарга мэргэжил

12.  Хугацаанаасаа өмнө төгсөх бо

лон төгсөлт

13.  Холбоотой мэргэжил болон н

эгдсэн мэргэжил
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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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Part Ⅱ. Бакалаврын тогтолцоо

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



Гадаад оюутны гарын авлага  23

Part Ⅱ. Бакалаврын тогтолцоо

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. 
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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)



28  Жонжү их сургууль Олон улсын боловсролын төв

 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
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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.



34  Жонжү их сургууль Олон улсын боловсролын төв

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.



Part Ⅲ

Тэтгэлэг

1. Элсэгч оюутны тэтгэлэг 

    (шинэ · харьяат оюутан)

2. Дүнгийн тэтгэлэг  

3. Сургууль доторхи тэтгэлэг

4.  Сургуулиас гадуурхи тэтгэ

лэг
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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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Part Ⅲ. Тэтгэлэг

  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.



PartⅣ
Иммигрейшний тогтолцоо

1.  Жонжү их сургууль ба 

иммигрейшн 

2. Визний ангилал солих

3. Оршин суух хугацааг сунгах

4. Хаяг солих

5.  Гадаад паспортын мэдээлэл 

өөрчлөх

6.  Гадаад иргэний үнэмлэх 

дахин авах

7.  Цагийн ажил(арбайт)-ын 

зөвшөөрөл авах

8. HiKorea ашиглах арга
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Олон улсын оюутнуудын сурч боловсрох таатай орчинг хангах зорилгоор Чонжү их 

сургууль нь иммигрейшний төлөөлөн гүйцэтгэх байгууллагын үүргийг гүйцэтгэж байна.

A. Гол үйл ажиллагаа

Иммигрейшний тогтолцоо
Part.Ⅳ

1.  Бакалаврт элсэж 
орохын өмнөх өргөдөл 
виз солигдох хэлний 
бэлтгэл (D-4) → 
гадаадад сурах(D-2)

※  гадаад үнэмлэх(солих 

хүсэлт)

2.   Виз солигдох хугацаанд 
монгол явахгүй

Бакалаврт элсэх

1.  Визсунгах(оршинсуух хугацаа 
дуусахын өмнө)

2.  Цагийн ажил хийх өргөдөл 
(ажилд орохийн өмнө)

3.  Ажлын газар(хаяг) солих 
өргөдөл(нүүснээс хойш 
14хоногийн дотор)

4.  Гадаад паспорт өөрчлөлт 
орвол мэдээллэх(шинээр 
авсан бол солонгосд ирсэн өдрөөс 
эхлээд 14хоног дотор мэдэгдэх)

Бакалаврт сурах

1.  Төгсөх(төгссөнний 
дараа 14хоногийн 
дотор)

2.  Сургуулиас чөлөө авах 
/хасагдах(14хоногийн 
дотор мэдэгдэнэ)

3.  Ажил хайх визний 
өөрчлөлт(төгссөнний 
дараа 14 хоногт 
мэдэгдэнэ)

Төгсөх / чөлөө авах

1

2

※ Виз сунгах болон солих хугацаанд хилээр гарах боломжгүй.

※ Лавлах утас: Олон улсын боловсролын төв ☎ 063-220-3199  Иммигрейшн ☎1345

B. Анкет татаж авах

•�1. ① Олон улсын боловсролын төвийн цахим хуудас www.jj.ac.kr/oia → ② Анкет татах

•2. Анкет татах → QR кодыг скан хийх(Hancom: hwp, Microsoft files: word)
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Part Ⅳ. Иммигрейшний тогтолцоо

A. [Бакалаврт элсэх]  Хэлний бэлтгэлийн виз(D-4) → Суралцах виз(D-2) солих

•Хамрах: Солонгос хэлний курсыг дүүргээд бакалавр, магистрт элсэхээр өргөдөл гаргагч 

•Бүрдүүлэх материал

Сургууль Суралцагч Мэдээлэл

▹ Нэгдсэн бүртгэлийн 
хуудас татах

▹ Хэлний бэлтгэлийн ирц,       
дүнгийн тодорхойлолт

▹ Элсэх зөвшөөрлийн 
бичиг

▹Гадаад паспортын хуулбар

▹�3.5×4.5 хэмжээтэй цээж зураг 1ш

▹Төлбөр төлсөн баримт

▹Оршин суух гэрчилгээ
-  Түрээсийн байрны гэрээ/дотуур 

байрны төлбөр төлсөн баримт

▹Банкны баталгаа(11,000,000вон)

   (Солонгос дахь банкнаас авсан байх)

▹�Бүртгэлийн хураамж 130,000вон

▹Гадаад иргэний үнэмлэх

▹Боловсролын гэрчилгээ

Нэгдсэн бүртгэлийн 

хуудас татах

анкет татах

◈ Түгээмэл асуултууд

Асуулт 1.  Түрээсийн байрны гэрээнд миний нэр байхгүй бол яах вэ?

•�Хэрэв гэрээнд таны нэр байхгүй бол "Орон байраар хангах баталгааны 

бичиг" шаардлагатай болно.     

  (QR кодыг скан хийж татаж авна уу)

Асуулт 2.   Бакалаврт элсэхийг өмнө түр хугацаагаар монгол руу явж болох уу?

• Бакалавр болон магистрын элсэлтийн визийг (D-4 → D-2) 2, 8-р саруудад солиулах     

боломжтой ба виз солиход ойролцоогоор 30 хоног зарцуулагддаг. Энэ хугацаанд хилээр гарах 

боломжгүй.

Асуулт 3.  Банкны баталгаа гэж юу вэ? 

•Банкны баталгаа нь таныг гадаадад суралцах санхүүгийн чадамжийг батлах бичиг юм.

•�Жонжу их сургуулийн солонгос хэлний бэлтгэлийг бүрэн дүүргэх → Жонжу их сургуульд        

элсэхийн тулд 11,000,000 вон ба түүнээс дээш дүнгийн баталгааг гаргуулах шаардлагатай.

•�Банкны баталгааг өөрийн нэр дээрх Солонгос банкны данснаас гаргуулах ёстой бөгөөд виз     

мэдүүлэхээс нэг сарын өмнө гаргуулсан байх.

Орон байраар хангах 
баталгааны бичиг

Бүртгүүлэх Хүлээн авах
Материал 

шалгах
Шийдвэр Мэдэгдэл

Гадаад оюутан Олон улсын 
боловсролын төв

Иммигрейшн Хууль зүйн 
яамны сайд

Сургууль
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B. [Сургуулиа төгсөөд ажилд ороход бэлдэх]  Суралцах виз(D-2) → Ажил(D-10)

•Хамрах:  Бакалавр, магистр, доктор (голч оноо 2.5 ба түүнээс дээш)ын зэрэг 
хамгаалсан суралцах виз(D-2)тэй хүн

•Бүрдүүлэх материал

Сургууль Суралцагч Анкет татах

▹ Нэгдсэн бүртгэлийн 

хуудас

▹ Гадаад паспорт

▹ Гадаад иргэний үнэмлэх

▹ Боловсролын гэрчилгээ

▹ Дүнгийн тодорхойлолт

▹ Ажил хайх төлөвлөгөө

▹ Оршин суух гэрчилгээ(түрээсийн 

байрны гэрээ)

▹ Бүртгэлийн хураамж 130,000вон

Ажил хайх төлөвлөгөө 

анкет татах

C. [Сургуулиа төгсөөд дотоодод ажил эрхлэх]  

     Суралцах виз(D-2) → Тусгай үйл ажиллагааны виз(E-7) солих

•Тавигдах шаардлага: �БНСУ-д бакалавр,магистр докторын зэрэг авсан хүмүүсийн 
[enter]дундаас шалгаруулан авна.

•Бүрдүүлэх материал

Сургууль Суралцагч Анкет татах

▹ Нэгдсэн бүртгэлийн 

хуудас

▹ Гадаад паспорт

▹ Гадаад иргэний үнэмлэх

▹ Диплом, дүнгийн тодорхойлолт

▹ Хөдөлмөрийн гэрээ(эх хувь, хуулбар)

▹ Оршин суух гэрчилгээ
   (түрээсийн байрны гэрээ)

▹ Ажил эрхлэгчийн ажлын төлөвлөгөө 
   (ажил олгогч бичсэн байх)

▹ Бизнесийн бүртгэлийн гэрчилгээний 
хуулбар

▹ Бүртгэлийн хураамж 130,000вон

Ажил эрхлэгчийн 

ажлын төлөвлөгөө 

анкет татах

Түгээмэл асуултууд

Асуулт 1.  D-10 визтэй бол хэр хугацаанд оршин суух боломжтой вэ?

• D-10 Ажил хайх визийг нэг удаа олгодог бөгөөд, оршин суух хугацаа нь 6 сар юм. Ажил хайх 

визний хугацааг ажил хайх төлөвлөгөөг хянаж үзсэний дараа хамгийн дээд тал нь 2 жилээр 

сунгаж болно. Гэвч, ажил хайх виз(D-10) дээр цагийн ажил хийх боломжгүй.

※  D-4(хэлний бэлтгэлийн виз) болон D-2(суралцах виз) зэрэг оюутны визтэй байх үедээ цагийн ажил 

эрхлэхтэй холбоотой хууль тогтоомж зөрчсөн тохиолдолд D-10 визийг мэдүүлэх боломжгүй.

▹ Бүртгэлийн лавлах:  Иммигрейшнд өөрийн биеэр очиж бүртгүүлэх ба дэлгэрэнгүй  мэдээллийг 

утсаар лавлана уу. ☎ 1345 
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Part Ⅳ. Иммигрейшний тогтолцоо

Түгээмэл асуултууд 

Түгээмэл асуултууд 

Асуулт 1.  E-7 визтэй бол хэр хугацаанд оршин суух боломжтой вэ?

• Тусгай үйл ажиллагааны виз(E-7) ний оршин суух хугацаа нь ажлын газрын гэрээний нөхцлөөс 

хамаарах бөгөөд ажил эрхлэгчийн ажлын төлөвлөгөө(ажил олгогч бичсэн байх)-нөөс 

хамааран оршин суух хугацааг тодорхойлно.

Асуулт 2.  Хэзээ бүртгүүлэх боломжтой вэ?

• Бичиг баримтаа урьдчилан бэлдээд төгссөнийхөө дараа шууд бүртгүүлэх ёстой ба ажил 

хайх виз(D-10)-ээс тусгай үйл ажиллагааны(E-7) виз рүү шилжих болно. Бүртгэлийг оршин 

суухаар төвөвлөж буй бүс нутгийн иммигрейшнд очиж хийнэ.

▹ Дэлгэрэнгүй мэдээллийг утсаар лавлана уу: ☎ 1345

Асуулт 1.  Виз сунгуулахаас өмнөх семестрийн голч оноо 2.0-с доош бол яах вэ?

• Банкны баталгаа(700,000вон×оршин суух хугацаа(сар))

※ ‘Дансны хуулга шаардаж болзошгүй.

Асуулт 2.   TOPIK-н 4р түвшин авч чадаагүй. Кредит оноогоо дүүргэж 

чадаагүй бол төгсөх боломжгүй юу?

• Нэмэлт семестрийн тодорхойлолт 

•Иммигрейшнээс шалгаж үзсэний дараа виз сунгах боломжтой эсэхийг шийднэ.

•Банкны баталгаа(700,000вон×оршин суух хугацаа(сар)

A. Суралцах виз(D-2)-ний оршин суух хугацааг сунгах

•Хэзээ:  Гадаад иргэний үнэмлэхийн арын хэсэгт тэмдэглэгдсэн хугацааг дуусахаас 1с
арын өмнө.

•Бүрдүүлэх материал

Сургууль Суралцагч Мэдээлэл

▹ Нэгдсэн бүртгэлийн 
хуудас

▹Гадаад паспортын хуулбар

▹Гадаад иргэний үнэмлэх

▹Сургуулийн тодорхойлолт

▹Дүнгийн тодорхойлолт

▹Төлбөр төлсөн баримт

▹Оршин суух гэрчилгээ
 (түрээсийн байрны гэрээ)

▹Бүртгэлийн хураамж 60,000вон

Дүнгээс хамаараад 

визний хугацаа нь 

2жил, 1жил, 6сар гэх 

мэтээр сунгагдана.

Тодорхойлолт 
татах

※   Кредитээ дүүргэсэн ч Топикийн 4р түвшин аваагүйгээс болоод төгсөж чадахгүй бол: Диплом олгогдохгүй 

– Хилээр гарах (виз цуцлагдах)
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•Хамрах: Хаягаа солих гэж буй гадаад оюутан

•Бүрдүүлэх материал

Сургууль Суралцагч Мэдээлэл

▹ Нэгдсэн бүртгэлийн 

хуудас

▹Гадаад иргэний үнэмлэх

▹Оршин суух гэрчилгээ

    (түрээсийн байрны гэрээ)
Орон байраар хангах 

баталгааны бичиг татах

•Хамрах: Гадаад паспортыг дахин гаргуулах

•Бүрдүүлэх материал

Сургууль Суралцагч Мэдээлэл

▹ Нэгдсэн бүртгэлийн 
хуудас

▹Гадаад паспорт

▹Гадаад иргэний үнэмлэх

Гадаад паспортын 

мэдээлэл өөрчлөх →

паспортоо солисноос 14 

хоногийн дотор.

※  Хэрэв гэрээнд таны нэр байхгүй бол "Орон байраар хангах баталгааны бичиг" шаардлагатай болно. 

    (QR кодыг скан хийж татаж авна уу)

Хаяг солих хугацаа

•Нүүсэн өдрөөс хойш 14 хоногийн дотор 

   (Хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд торгууль төлнө).

Хаяг солих арга

•�Хаягаа өөрийн оршин суугаа газрын иргэний бүртгэлийн газар болон Hi Korea-аас 

сольж болно.

Хаягаа солих газар

•효자 4동 иргэний бүртгэлийн газар

•효자 5동 иргэний бүртгэлийн газар

•완산구청 иргэний бүртгэлийн хэлтэс

※   QR кодыг скан хийгээд хаягаа оруулвал харьяат иргэний бүртгэлийн 

газрын байршлыг тодорхойлж болно.
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•Хамрах: Гадаад иргэний үнэмлэхээ хаяж гээгдүүлсэн хүн

•Бүрдүүлэх материал

Сургууль Суралцагч Мэдээлэл

▹ Нэгдсэн бүртгэлийн 

хуудас

▹Гээж үрэгдүүлсэн шалтгааны 

▹Гадаад паспорт

▹Оршин суух гэрчилгээ
    (түрээсийн байрны гэрээ)

▹�Бүртгэлийн хураамж 30000вон

   ※  Үнэмлэхний зурагаа солих бол өнгөт 

зураг 1ш (3*4cm)

Гээж үрэгдүүлсэн 
шалтгааны бичиг татах

A. Цагийн ажилд бүртгүүлэх арга

•Бүрдүүлэх материал

Сургууль Суралцагч Мэдээлэл

▹ Нэгдсэн бүртгэлийн 

хуудас

▹Гадаад паспорт

▹Гадаад иргэний үнэмлэх

▹Дүнгийн тодорхойлолт

▹TOPIK онооны тодорхойлолт

▹ Бизнесийн бүртгэлийн 
гэрчилгээний хуулбар

▹Цагийн ажлын тодорхойлолт

▹Хөдөлмөр эрхлэгчийн гэрээ

(Цагийн ажлын хөлс, ажлын мэдээлэл, 
ажиллах цагийг оруулсан байх)

▹�Ажил олгогчийн иргэний 
үнэмлэхний хуулбар

-  Цагийн ажлын 
тодорхойлолт

-  Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн 
гэрээ

Цагийн ажлын 
бүртгэлийн 
мэдээлэл 

B. Цагийн ажил хайх

Гадаад оюутан нь цагийн ажил хийхдээ харьяа сургуулиараа дамжуулан иммигрейшний 

зөвшөөрөл авах шаардлагатай ба зөвшөөрөлгүйгээр хөдөлмөр эрхлэсэн тохиолдолд 

хуулийн дагуу арга хэмжээ авах болно.

 Бүртгүүлэгч

•Хэлний бэлтгэлийн виз(D-4)-ээр оршин сууж буй гадаад оюутан

- Хичээлийн ирц 90%-аас дээш ба 6-н сараас дээш суралцсан байх

•Суралцах виз(D-2)-ээр оршин сууж буй гадаад оюутан

-  Өмнөх улиралын дүн C(голч оноо 2.0)-ээс дээш байх(шинэ элсэгч нь хэлний бэлтгэлийн дүнгээр)

※  TOPIK-ийн түвшингүй болон диплом бичиж буй оюутан, ажил хайх виз(D-10)-ээр оршин сууж байгаа 
тохиолдолд цагийн ажил эрхлэх боломжгүй. 

  Гадаад оюутны “Цагийн ажил хийх зөвшөөрөл”-ийн тухай
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 Цагийн ажил эрхлэх хугацаа

Түвшин/курс TOPIK түвшин

7 хоногт зөвшөөрөгдсөн цаг

Ажлын өдрүүдэд
Амралтын өдөр, 
нийтийн амралт, 
улирлын амралт

Хэлний бэлтгэл
TOPIK түвшингүй 10цаг

2-р түвшинээс дээш 25цаг

Бакалавр

1~2курс
2-р түвшинээс доош 10цаг

3-р түвшинээс дээш 25цаг заасан хугацаагүй

3~4курс
3-р түвшинээс доош 10цаг

4-р түвшинээс дээш 25цаг заасан хугацаагүй

Магистр. 

доктор

Суралцагч
3-р түвшинээс доош 15цаг

4-р түвшинээс дээш 35цаг заасан хугацаагүй

Төгсөгч
3-р түвшинээс доош 15цаг

4-р түвшинээс дээш 30цаг

※  Хориглосон ажил: Баар, зугаа цэнгээний газар, барилга зам засварын ажил, үйлдвэрлэлийн ажил → 

баригдвал албадан буцаана. Үйлдвэрлэлийн ажлыг TOPIK 4-р түвшинтэй бол хийхийг зөвшөөрнө. 

 Зөвшөөрөл авах үе шат

 Бүрдүүлэх материал

•�Ажил олгогч: Ажил эрхлэх гэрээний хуудас, цагийн ажлын тодорхойлолт, бизнесийн 
бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, иргэний үнэмлэхийн хуулбар гэх мэт

•�Гадаад оюутан: гадаад паспорт, гадаад иргэний үнэмлэх, дүнгийн тодорхойлолт, 
TOPIK-ийн онооны хуудас

 Дараагийн хуудсанд буй анкет бөглөх зааврыг анхаарна уу

Ангилал Ажил олгогч Гадаад оюутан

Тогтоосон 
журам

Ажил олгосон 
хугацаанаас 
хамаарсан 
торгуулийн 

хэмжээ

•  6сараас доош: 

   2~5сая вон

•  1жилээс доош: 
4~7сая вон

•  2жилээс доош: 
6~10сая вон

•  Эхний удаад: 1жилийн турш хөдөлмөр 
эрхлэх эрхийг хасах/торгууль

•  2дахь удаад: Хөдөлмөр эрхлэх эрхийг 
хасах/торгууль

•  3дахь удаад: Суралцах эрхийг хасах/
албадан буцаах

※  Бүх гадаад оюутанд “гадаад иргэний үнэмлэх” байх ба үнэмлэхний урд хэсэгт визний ангилал(D-2 or D-4) 

ард хэсэгт оршин суух хугацаа тэмдэглэгдсэн болно. (Оршин суух хугацаа нь хэтэрсэн бол хууль бусаар 

оршин суугч)

※  Хууль бусаар оршин суугчид ажил олгосон тохиолдолд 3жилээс доош хорих ял болон 20сая воны 

торгууль оногдуулна.

Ажил олгогч & 
гадаад оюутан

Олон улсын 
боловсролын төв

Хууль 
зүйн яам

Зөвшөөрлийн 
хуудсаа хэвлэх

Сургууль →
ажил олгогч

•  Анкет бөглөх
•  Ажил эрхлэх гэрээний 

хуудас бөглөх
•  Бүртгүүлэхэд 

шаардлагатай 
материал бүрдүүлэх 

Харьяа 
сургуульдаа 
материалаа 

өгөх

Хянах

Зөвшөөрөх 
эсэх

(7хоногийн 
дотор хариу 

гарна)

Хариу 
мэдэгдэх
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C. Цагийн ажил эрхлэх үндсэн мэдээлэл

Ихэвчлэн оюутны цагаар хийж буй ажил (энгийн ажил хөдөлмөр гэх мэт) эрхлэлтээр     

хязгаарлагдах ба мэргэжлийн салбарын ажил хамрагдахгүй болно.

[Гадаад оюутны цагийн ажил хийх боломжтой салбарууд]

•Мэргэжлийн хичээлтэй уялдаа холбоотой гэж хүлээн зөвшөөрөгдсөн ажил

•Орчуулга, номын сангийн ажил, Хоолны газрын туслах, оффисын туслах гэх мэт

•Мэргэжлийн салбарын ажил биш энгийн ажил хөдөлмөр

•Үйлдвэр(TOPIK 4түвшинээс дээш/түр хугацааны зөвшөөрөл)

•Худалдагч

※ Дадлага хийх, судалгааны ажлын туслах, сургуулийн оффисын туслах 

※ Сургуулийн орчинд хийж буй ажил нь зөвшөөрөл  авахгүй байж болно.

Ямар цагийн ажил хийж болох вэ?

•�TOPIK-н тодорхой түвшинтэй, сурах эрмэлзэлтэй оюутан 

•�Гадаад оюутан хариуцсан багш шалгаж үзсэний дараа хууль зүйн сайдын зөвшөөрөл        
авсан тохиолдолд цагийн ажил хийх боломжтой.

•�Хууль бус цагийн ажил хийж байгаад баригдсан тохиолдолд 1жилийн хугацаанд ажил
хийх боломжгүй

Хэн хийж болох вэ?

•�Цагийн ажлын газар өөрчлөгдсөн бол?

Цагийн ажлын газар өөрчлөгдсөн бол?

•�Барилгын ажил, Баар цэнгээний газар гэх мэт

•�Тогтмол ажил(цагийн ажил биш)

•�Хувийн сургалт (гадаад хэл хамаарна)

•�Хууль зүйн яамнаас хөдөлмөр эрхлэлтийг хязгаарласан ажлууд

Хийхийг хориглосон цагийн ажил.

•�Зөрчсөн этгээдэд авах арга хэмжээ / зөвшөөрөлгүй ажил эрхлэх

▹�Хууль бусаар хөдөлмөр эрхлэгч болон ажил олгогчдод хөдөлмөрийн хуулийн 18-р зүйлд 

заасны дагуу тохирох арга хэмжээ авна. (Албадан гаргах, оршин суух эрхийг цуцлах гэх мэт)

▹�Баригдсан тохиолдолд: Торгууль төлөх, 1жилийн турш ажиллах эрхээ хасуулах Төгсөөд Ажил 

хайх виз D-10 мэдүүлэх боломжгүй.

      ※ Барилгын ажил гэх мэт хүнд хөдөлмөр эрхэлж байгаад баригдсан тохиолдолд албадан буцаана.

Зөрчсөн тохиолдолд яах вэ?
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‘ HiKorea’ нь иммигрейшн / оршин суухтай холбоотой мэдээлэл өгөх улсын цахим 

үйлчилгээний сайт юм.

*Ажлын өдрүүдэд 7-18цаг онлайн бүртгэл хүлээн авдаг.

※ HiKorea цахим хуудас: www.hikorea.go.kr(Солонгос, англи, хятад, япон хэл)

 HiKorea

HiKorea цахим хуудсаар дамжуулан оршин суух хугацаа сунгах, визний ангилал солих 

гэх мэт ажлыг онлайнаар гүйцэтгэх боломжтой.

•Гадаадын иргэний бүртгэлийн өөрчлөлт (паспортын дугаарын өөрчлөлт)

•Цагийн ажил эрхлэх зөвшөөрөл (бүртгүүлэх)

•Оршин суугаа газраа өөрчлөх (бүртгүүлэх)

•Оршин суух хугацааг сунгах зөвшөөрөл

 Цаг авах

Визийн хугацааг сунгах, өөрчлөх гэх мэт цагаачлалын ажилтай холбоотой оффис дээр 

очихын өмнө онлайнаар зочлох цагийг захиалж, сайт дээр хүлээх хугацааг богиносгох.

Hi Korea ашиглах заавар

  Гишүүнээр элсэх

• Цахим бүртгэл

-  Сайтын гол хуудсан дээрх "цахим бүртгэл рүү шууд очих" товчийг дарах эсвэл зүүн 
дээд буланд байрлах " цахим бүртгэл" товчийг дарна уу.

•Хураамж

-  Бүртгүүлэх товчийг дарсны дараа хураамж төлөх аргаас сонгох(карт, дансаар, 
мобайл шилжүүлэг гэх мэт)

• Амжилттай бүртгэгдсэн эсэхийг шалгах

-  Сайтын зүүн талын "миний хуудас" товчийг дарах → бүртгэлийн мэдээлэл → хариуг 
шалгах

• Зөвшөөрөл олгосон гэрчилгээг хэвлэж авах

- ‘Миний хуудас’ → ‘Бүртгэлийн мэдээлэл’ → ‘Бүртгэлийн дугаар’ → гэрчилгээг хэвлэх
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Part Ⅴ
Сургуулийн амьдрал

1. Оюутны үнэмлэх гаргуулах

2.  Сургуулийн утасгүй сүлжээг 

тохируулах арга

3. Номын сангаар үйлчлүүлэх

4. Host Family 

5. Менторинг (멘토링)

6. TOPIK сургалт

7.  Сургуулийн эмчилгээний өрөө

8.  Ажил эрхлэлт болон 

мэргэжлийн сургалт

9. Соёлын үйл ажиллагаа

10. Гадаад оюутны зөвлөгөө

11. A+ дүн авах арга

12. Шалгалтаа сайн өгөх арга

13. Бие даалт бичих арга

14.  Сургуулийн амьдралын ёс зүй

15. Тодорхойлолт гаргуулах
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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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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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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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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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•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



64  Жонжү их сургууль Олон улсын боловсролын төв

•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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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.

43

1

2

2

1

  Лавлагаагаа нэмж авах бол 

     ② [증명서추가] дээр дарах.

  Авах лавлагааныхаа жагсаалтыг 

     ① шалгаад  ③ [결제] дээр дарах.

1



Part Ⅵ
Сургуулийн гаднах амьдрал

1. Гадаад оюутны даатгал

2.  Жонжү их сургуультай хамтран 

ажиллагч эмнэлгүүд

3. TOPIK-т бүртгүүлэх арга

4.  Түрээсийн байрны хийн(газ) 

төлбөр төлөх

5.  Түрээсийн байрны цахилгааны 

төлбөр төлөх

6.  Хятад оюутнуудын нутаг буцах 

тодорхойлолт авах арга

7. Кампусын газрын зураг
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Сургуулийн гаднах амьдрал
Part.Ⅵ

А. Гадаад оюутны даатгалын хэрэгцээ 

•Гадаадад сурч байхдаа гэнэтийн өвчин, гэмтэл авсан тохиолдолд эмчилгээнд хамруулна.

•Өөрийн биеэр болон сургуулиар дамжуулан бүртгүүлэх боломжтой.

※  Өөрийн биеэр бүртгүүлж буй оюутнууд даатгалын гэрчилгээгээ Олон улсын боловсролын төвд 

тушаах хэрэгтэй

В. Жонжү их сургуулийн гадаад оюутны даатгал

•��Даатгалын компани: Hyundai Insurance

•Гэрээний хугацаа:  6сар(Семестр бүрт бүртгэнэ: 1-р семестр: 3сар~8сар, 2-р 
семестр: 9сар~2сар)

•Даатгалын хураамж: 60,000вон

•Бүртгүүлэх арга:  Бакалаврын оюутнууд сургалтын төлбөрөө төлсөн тохиолдолд 
автоматаар бүртгэгдэнэ.

•Хамрах хүрээ

Ангилал Нөхөн төлбөр Хувиараа төлөх

Гэнэтийн үхэл/олдмол 
хөгжлийн бэрхшээл

Дээд талдаа 50сая вон -

Өвчний улмаас нас барах Дээд талдаа 10сая вон -

Хэвтэн эмчлүүлэх Дээд талдаа 30сая вон Нийт зардлын 20%

Өвчин/ гэмтлийн  
амбулаторийн 

эмчилгээний зардал
Дээд талдаа 50сая вон 10,000вон~ Нийт зардлын 20%

Эмийн үнэ
Үйлчлүүлэх бүрт 

250,000вон
8,000вон~ Нийт зардлын 20%

Өдөр тутмын амьдралын 
хохирлын төлбөр

Дээд талдаа 10сая вон 20,000вон

Гадаадад эмчлүүлэх 
эмчилгээний зардал

Дээд талдаа 30сая вон
“Солонгосын эмнэлэгт 

оношлогдсоны дараа гадаадад 
эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх”

Гадаадын иргэдэд 
зориулсан тусгай зардал

Дээд талдаа 30сая вон
“Нас барсан тохиолдолд цогцос 

тээвэрлэх зардал”

Дээд талдаа 30сая вон

Өвчин/гэмтлийн улмаас 14 
хоногоос дээш хэвтэн эмчлүүлэх 
тохиолдолд асран хамгаалагчийн 

замын зардал болон байрлах 
газрын зардлыг даана.
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Part Ⅵ. Сургуулийн гаднах амьдрал

D. Нэхэмжлэл гаргах заавар(중앙인스코리아/даатгалын компани)

•�Олон улсын боловсролын төвийн цахим хуудасны архив болон QR 

кодыг скан хийж [Даатгалын нэхэмжлэлийн бичиг ба хувийн мэдээлэл 

ашиглах зөвшөөрлийн бичиг]-ийг татаж авна уу.

•�[Даатгал нэхэмжлэлийн баримт бичгүүд] хүснэгтний ① Үндсэн баримт бичиг болон 

②~④-д байгаа материал, төлбөрийн баримтыг бэлдэж зургийн дараад даат галын 

компаний KakaoTalk руу илгээн даатгалын нэхэмжлэл гаргах боломжтой.

  Даатгалын компани KakaoTalk ID    

•�Хятад хэлээр KakaoTalk ID: CLAIMS                •�Англи хэлээр KakaoTalk ID: INSCLAIM

•�Вьетнам хэлээр KakaoTalk ID: INSVIETNAM
※ Доорх хэлнүүдээс сонгон KakaoTalk-оор мэдээлэл авах боломжтой.

Е. Даатгалын нөхөн олголт (70%~80%)

•�Даатгалын нөхөн олголт нь нэхэмжлэл гаргаснаас 7хоногийн дотор дансаар олгогдоно.

С. Даатгал нэхэмжлэлийн баримт бичгүүд

Ангилал Шаардлагатай бичиг баримт Авах газар

① Үндсэн баримт бичиг

Даатгалын нэхэмжлэлийн бичиг ба хувийн 
мэдээлэл ашиглах зөвшөөрлийн бичиг Өөрөө 

бэлдэхГадаад иргэний үнэмлэхний хуулбар

Хадгаламжийн дэвтрийн хуулбар

Эмчилгээний 

төлбөр

② Хэвтэн 

эмчлүүлэх

(мэс ажилбар)

Эмнэлэгт хэвтсэн тодорхойлолт

Эмнэлгээс 

авах

Баримт

Эмчилгээний зардлын талаарх 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Мэс заслын тодорхойлолт

③ Амбулаторын 

эмчилгээ

Өвчний түүх, эмчилгээний түүх

Эмнэлгээс 

авах

Баримт

Эмчилгээний зардлын талаарх 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл

④ Эмийн үнэ Эм худалдаж авсан баримт Эмийн 
сангаас авах

Даатгалтай холбоотой үндсэн мэдээлэл

• Шүдний эмнэлгийн үйлчилгээ, уламжлалт эмчилгээ, жирэмслэлт·төрөлт болон арьсны 

эмчилгээ, мэдрэл, хууч өвчин, бэртэл(согтуугаар), хүчин, зам тээврийн осол гэх мэт нь 

даатгалд нэхэмжлэл гаргах боломжгүй.

•�Гадаад оюутнууд нь даатгалд зайлшгүй хамрагдах үүрэгтэй ба даатгалд хамрагдаагүйгээс 

үүсэх асуудлыг сургуулиас хариуцахгүй болно. Даатгалын гэрчилгээ гаргуулахыг хүсвэл 

гадаад оюутны үйлчилгээний төвд ирнэ үү.

※ Лавлах утас: 중앙인스코리아/даатгалын компани 02-722-3200 

                         Жонжү их сургууль олон улсын боловсролын төв 063-220-4750
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Жонжү их сургууль нь гадаад оюутнуудын эрүүл мэндийн төлөө сургуулийн ойролцоох 

эмнэлгүүдтэй хамтран ажиллаж байна.

  Хамтран ажиллагч эмнэлгүүд

No. Эмнэлгийн нэр Эмчилгээний төрөл
Хөнгөлөлт

(хамтын ажиллагааны хүрээнд)

1
위사랑 дотрын 

нэгдсэн эмнэлэг 
Ерөнхий эмчилгээ, дотор, 

ходоодны дуран
• Дотор, ходоодны дуран 20∼30% 

хөнгөлөлт 

2
소피아 

эмэгтэйчүүдийн 
эмнэлэг 

Эмэгтэйчүүд эмчилгээ 
ба сэргийлэх тарилга 

• Эрүүл мэндийн даатгалын жишиг

( Яаралтай эмчилгээ 30%, энгийн 
эмчилгээ 20% хөнгөлөлт )

3
맑은얼굴 арьсны 

клиник 
Арьсны эмчилгээ •Эрүүл мэндийн даатгалын жишиг

4 시티 эмнэлэг 

Ясны хугаралт, шарх, өвчин 
эмгэг оройн цагаар болон 
бямба гаригт эмчлүүлэх 

боломжтой.

• Эмчилгээний төлбөр 250,000воноос 
дээш бол хэвтэн эмчлүүлнэ.

•보험 수가 건강보험 100% 적용

•고액 진료시 진료비 지불보증

5
미소심는 шүдний 

эмнэлэг 
Амны хөндийн эмчилгээ 

•ЭМД-н стандарт

( Яаралтай эмчилгээ 30%, энгийн 
эмчилгээ 20% хөнгөлөлт )

6
우리들 гэмтлийн 

эмнэлэг
Хошногоны үрэвслийн 

эмчилгээ 

•�Эмчилгээний төлбөр 30% хөнгөлөлт 
•�Мэс засал хийлгэсэн бол 30% 

хөнгөлөлт 

7
예수 эмнэлэг 

(нэгдсэн эмнэлэг)

Бүх төрлийн эмчилгээ 
24цагийн түргэн тусламж

•보험 수가 건강보험 100% 적용

•고액 진료시 진료비 지불보증

8 수 эмнэлэг 
Өвчин эмгэг, гэмтэл,

хэвтэн эмчлүүлэх 
•보험 수가 건강보험 100% 적용

•고액 진료시 진료비 지불보증

9
삼성 нүдний клиник 

· 이비이후과
Чих, хамар, хоолой 

•보험 수가 건강보험 100% 적용

•증명서 발급비 면제

10
명가 уламжлалт 

эмнэлэг 
Уламжлалт эмчилгээ 

•Тан(эм) 30% хөнгөлөлт 

•�Эмчилгээний төлбөр эхний удаа 
10,000вон/дараагаас нь 8,000вон

1 1 전주 эмнэлэг 
Бүх төрлийн эмчилгээ 

24цагийн түргэн тусламж

•�Яаралтай түргэн тусламжийн 
үйлчилгээ 

•�Эмчилгээний төлбөр 20~30% 
хөнгөлөлт 

12
대자인병원

(нэгдсэн эмнэлэг) 

Бүх төрлийн эмчилгээ 
24цагийн түргэн тусламж

(주간 진료시 통역 가능)

•�Эмчилгээний төлбөр 30% хөнгөлөлт

•�Хатад, Вьетнам, Монгол, Англи 
орчуулга 

• 1 өдрийн эмчилгээний төлбөрөөс хамааран 250,000вон хүртэлх мөнгөн дүн, хэвтэн 

эмчлүүлсэн бол 30сая вон хүртэлх мөнгөн дүнг буцаан авах бололмжтой. Шүд, 

уламжлал, төрөлт болон арьс, мэдрэл, хууч өвчин гэх мэт нь даатгалын буцаан олголтод 

хамрагдахгүй байж болзошгүй.
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Part Ⅵ. Сургуулийн гаднах амьдрал

  Хамтран ажиллагч эмнэлгүүдийн байршил

효자교

삼
천

전
주
천

이동교 서원로

삼천교

우림교

천
잠
로

홍
산
로

백
제
로

다가교

완산교

전라북도청

박물관

롯데마트

근영여중고

효자4동
주민센터

상산
고등학교

전라북도
교육청

우전
초등학교

스타
벅스

홈플러스
효자점

완산
소방서

효천
더퍼스트

APT

효천
우미린 APT

완산구청

전주우체국

신흥고

시내
(객사)

구정문

신정문

삼성 нүдний
клиник· 

이비이후과
소피아 
эмэгтэйчүүдийн 
эмнэлэг

맑은얼굴
арьсны клиник 

시티
эмнэлэг

전주
эмнэлэг 

예수
эмнэлэг

명가
уламжлалт

мнэлэг 

우리들 гэмтлийн
эмнэлэг

미소심는 
шүдний эмнэлэг 

수 эмнэлэг

위사랑 дотрын 
нэгдсэн эмнэлэг 

전
주
대
학
교

1

2 3

4

5

6

10

대자인
병원

12

11

7

9

8

No. Эмнэлгийн нэр Хаяг · утас Мэдээлэл Бусад

1
위사랑 дотрын 

нэгдсэн эмнэлэг 

전북 전주시 완산구 서원로 62

☎ 063-283-6300

전주대 → 1km

(   10분)

2
소피아 эмэгтэйчүүдийн 

эмнэлэг 

전북 전주시 완산구 홍산로 245

☎ 063-221-0002

전주대 → 1.5km

(   20분)

3
맑은얼굴 арьсны 

клиник 

전북 전주시 완산구 홍산중앙로 22

☎ 063-221-5566

전주대 → 1.5km

(   20분)

4 시티 эмнэлэг 
전북 전주시 완산구 세내로 277

☎ 063-239-0114

전주대 → 2km

(  15분)

5
미소심는 шүдний 

эмнэлэг 

전북 전주시 완산구 세내로 257

☎ 063-241-2804

전주대 → 2km

(  15분)

6
우리들 гэмтлийн 

эмнэлэг

전북 전주시 완산구 용리로 57

☎ 063-225-0770

전주대 → 3km

(  26분)

7
예수 эмнэлэг 

(нэгдсэн эмнэлэг)

전북 전주시 완산구 서원로 365

☎ 063-230-8114

전주대 → 4km

(  35분)

8 수 эмнэлэг 
전북 전주시 완산구 서원로 63

☎ 063-251-7200

전주대 → 1km

(   10분)

9
삼성 нүдний клиник 

· 이비이후과

전북 전주시 완산구 우전로 225

☎ 063-220-0114

전주대 → 1km

(   10분)

10
명가 уламжлалт 

эмнэлэг 

전북 전주시 완산구 서원로 318

☎ 063-231-7582

전주대 → 3km

(  28분)

1 1 전주 эмнэлэг 
전북 전주시 완산구 한두평3길 13

☎ 063-220-7200

전주대 → 4km

(  30분)

12
대자인병원

(нэгдсэн эмнэлэг) 

전북 전주시 덕진구 견훤로 390

☎ 063-240-2000

전주대 → 10km

(  50분)

※ Мэдээлэл хэсэгт буй QR кодыг скан хийж дэлгэрэнгүй мэдээллийг харах боломжтой.
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Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалт(韓國語能力試驗, англи хэл: Test of Proficiency in 

Korean, TOPIK) нь Солонгос улсын олон улсын боловсролын төвөөс зохион байгуулж буй 

солонгос хэлний шалгалт юм. 

Жонжү их сургууль нь топикийн шалгалтын оноог гадаад оюутнуудын бакалаврын элсэлт 

болон төгсөлтийн жишиг болгож байна.

  Бүртгүүлэх заавар Tip

① www.topik.go.kr сайтад холбогдох 

② Гишүүнээр элсэх(доорх зааврыг ашиглах)  

③ Гэрээний заалтыг зөвшөөрөх (4 төрөл зүйл)

④ Гишүүний мэдээллийг оруулна уу   ※ * ээр тэмдэглэсэн хэсгүүдэд хариулах.

⑤ ID болон нууц дугаараа оруулна уу

⑥ 한국응시자 접수 хэсэгт дарна уу

⑦ Шалгалт өгөх газраа сонгоно уу.

⑧ Цээж зургаа оруулна уу.   ※ * Тэмдэглэгээтэй хэсэгт дарж тохирох сонголтоо сонгоно уу.

⑨ Бүрэн зөв бөглөсөн эсэхээ шалгаад 

⑩ 응시료 결제 г дарна уу

1
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Part Ⅵ. Сургуулийн гаднах амьдрал

2

• Шинэ ID-аа 

хийгээд 

давхцаж байгаа 

эсэхийг шалгах

•�* ээр 

тэмдэглэсэн 

хэсгүүдэд 

хариулах.

• гэрээний 
заалтыг 
зөвшөөрөх 

   (4 төрөл зүйл)

Бүртгүүлэх 
заавар Tip

Бүртгүүлэх 
заавар Tip

3

사용 가능한 
아이디입니다

200823011

●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●

대한민국(Rep. of Korea)
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•�* Майлээр 
ирсэн 
баталгаажуулах 
кодыг сумаар 
заасан хэсэгт 
бичнэ үү

Бүртгүүлэх 
заавар Tip

• ID болон 

нууц дугаараа 

оруулна уу.

Бүртгүүлэх 
заавар Tip

• 한국응시자 접수 

хэсэгт дарна уу.

Бүртгүүлэх 
заавар Tip

Утасны дугаар (заавал)

55069

전라북도 전주시 완산구 천잠로 303

국제교류원

4

5

6

Z4XSOCDQ
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Part Ⅵ. Сургуулийн гаднах амьдрал

• Шалгалт өгөх 

газраа сонгоно уу.

Бүртгүүлэх 
заавар Tip

• Цээж зургаа 

оруулна уу.

( Бүртгүүлэхийн өмнө 

зургаа компьютер 

дээрээ хадгалсан 

байх хэрэгтэй)

Бүртгүүлэх 
заавар Tip

•– г сонгох
���전라, 제주 

•– г сонгох
   TOPIK Ⅱ 

шалгалт өгөх 
байршлыг сонгох
•전주대학교
•전북대학교
•원광대학교

• Бүртгүүлсэн хүн/

Нийт бүртгэх хүн

7

8
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•�* Майлээр ирсэн 

баталгаажуулах 

кодыг сумаар 

заасан хэсэгт 

бичнэ үү.

•�√ Тэмдэглэгээтэй 

хэсэгт дарж  

тохирох сонголтоо 

сонгоно уу.

Бүртгүүлэх 
заавар Tip

•�Бүрэн зөв 

бөглөсөн эсэхээ 

шалгаад 응시료결제 

– г дарна уу.

Бүртгүүлэх 
заавар Tip

71903

8

9
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Part Ⅵ. Сургуулийн гаднах амьдрал

•�가상계좌(дансаар 

шилжүүлэг хийх) 

– г сонгоод 결제하기  

– г дарна уу.

Бүртгүүлэх 
заавар Tip

10

Бүртгүүлэх 
заавар Tip

Бүртгүүлэх 
заавар Tip•�√ Тэмдэглэгээтэй 

хэсгийг шалгаад 다음 

    – г дарна уу.

Банкны нэр Өөрийн нэр

  ТОПИК 

интернетээр бүртгүүлэх 
арга (бичлэг)

•��Банк, данс эзэмшигчийн нэр шалгаад өгөгдсөн 
дансны дугаар луу тухайн өдрийн 18цагаас өмнө 
бүртгэлийн мөнгөө шилжүүлнэ үү. 

•�Төлбөрөө төлсөний дараа 닫기 дарна уу.
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A. Нүүж ирсэн өдөр

Ангилал Хийх ёстой зүйл Тайлбар

Түрээсийн 

байранд нүүн 

орох

(нүүн очсон өдөр)

① Тоолуур шалгах •Хийн тоолуур нь байрны ард хэсэгт байгаа 

②  Хэрэглэгчийн 

бүртгэл 

(Бүс нутгийн 

удирдлагын газар)

• Бүс нутгийн удирдлагын газарлуу утсаар ярихдаа

▹Хаяг

▹Нэр

▹Утасны дугаар

▹Тоолуур шалгах(эхний 5 тоо) 

▹Гадаад үнэмлэхний дугаар

•Лавлах утас

    ① 전주시 완산구 효자동 1болон 2가-д оршин суугч  TEL. 063)225-7992

    ② 전주시 완산구 효자동 3가 -д оршин суугч  TEL. 063)251-8884

Хийн төлбөр 

шалгах

•�Хийн төлбөр төлөх стандарт: 1~ 30өдөр хүртлэх хэрэглээний төлбөрөө 
дараа сард төлнө.

•�Төлбөрийн хуудас: Өмнөх сарын хэрэглээний төлбөрийн хуудас нь 
дараа сарын 20~25ны өдөр шуудангаар ирнэ. (1 давхарын шуудангийн 
хайрцаг шалгах)

•Төлөх хугацаа: Тус сарын 30ний өдөр хүртэл

Хийн төлбөр 

төлөх арга

•Доорх зургийг харна уу.

   ① Төлбөрийн дүн    ② Төлбөрөө тушаах дансны дугаар

  �Төлбөр төлөх арга A.  ②-д заасан данс руу шилжүүлэх

�Төлбөр төлөх арга B. Банкинд тушаах 

��Төлбөр төлөх арга C. Хэрэглэгчийн данснаас сар бүр автоматаар суутгагдах 

(банкинд очиж бүртгүүлэх) Бүрдүүлэх материал: хадгаламжийн дэвтэр, 

гадаад иргэний үнэмлэх, төлбөрийн хуудас

1

2



Гадаад оюутны гарын авлага  79

Part Ⅵ. Сургуулийн гаднах амьдрал

B. Түрээсийн байрнаас гарахдаа

Ангилал Хийх ёстой зүйл Тайлбар

Түрээсийн 

байранаас гарах

(нүүн гарах өдөр)

① Тоолуур шалгах •Хийн тоолуур нь байрны ард хэсэгт байгаа 

②  Хэрэглэгчийн 

бүртгэл 

(Бүс нутгийн 

удирдлагын газар)

• Бүс нутгийн удирдлагын газарлуу утсаар ярихдаа

▹Хаяг

▹Нэр

▹Утасны дугаар

▹Тоолуур шалгах(эхний 5 тоо) 

▹Гадаад үнэмлэхний дугаар

•Лавлах утас

    ① 전주시 완산구 효자동 1болон 2가-д оршин суугч  TEL. 063)225-7992

    ② 전주시 완산구 효자동 3가 -д оршин суугч  TEL. 063)251-8884

Хийн төлбөрөө 

шалгах

•Нүүхээс өмнөх хэрэглээний төлбөрийг шалгах

•Хэрэглээний төлбөрийн үлдэгдлийг тушаах

A. Нүүж ирсэн өдөр

Ангилал Хийх ёстой зүйл Тайлбар

Түрээсийн 

байранд нүүн 

орох

(нүүн очсон өдөр)

① Тоолуур шалгах
• Цахилгааны тоолуур нь байрны нэг давхарт 

шуудангийн хайрцгийн хажууд байгаа 

②  Хэрэглэгчийн 

бүртгэл 

(Бүс нутгийн 

удирдлагын газар)

• Цахилгаан эрчим хүчний байгуулга ☎ 123 

▹Хаяг

▹Нэр

▹Утасны дугаар

▹Тоолуур шалгах(эхний 6 тоо) 

▹Гадаад үнэмлэхний дугаар

Цахилгааны 

төлбөрөө 

шалгах

•�Цахилгааны төлбөр төлөх стандарт: 2 ~ дараа сарын 1ний өдөр хүртэлх 

хэрэглээний төлбөр

•�Төлбөрийн хуудас: Төлбөрийн хуудас нь 20~25ны өдөр шуудангаар 

ирнэ. (1 давхарын шуудангийн хайрцаг шалгах)

•�Төлөх хугацаа: Тус сарын 25ны өдөр хүртэл

Төлбөр төлөх 

арга

•Доорх зургийг харна уу.

   ① Төлбөрийн дүн    ② Төлбөрөө тушаах дансны дугаар
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Ангилал Хийх ёстой зүйл Тайлбар

Төлбөр төлөх 
арга   �Төлбөр төлөх арга A. ②-д заасан данс руу шилжүүлэх

�Төлбөр төлөх арга B. Банкинд тушаах 

��Төлбөр төлөх арга C. Хэрэглэгчийн данснаас сар бүрийн 25ны өдөр 

автоматаар суутгагдах(банкинд очиж бүртгүүлэх) Бүрдүүлэх материал: 

хадгаламжийн дэвтэр, гадаад иргэний үнэмлэх, төлбөрийн хуудас

1

2

B. Түрээсийн байрнаас гарахдаа

Ангилал Хийх ёстой зүйл Тайлбар

Түрээсийн 

байранаас гарах

(нүүн гарах өдөр)

① Тоолуур шалгах
• Цахилгааны тоолуур нь байрны нэг давхарт 

шуудангийн хайрцгийн хажууд байгаа 

②  Хэрэглэгчийн 

бүртгэл 

(Бүс нутгийн 

удирдлагын газар)

• Цахилгаан эрчим хүчний байгуулга ☎ 123 

▹Хаяг

▹Нэр

▹Утасны дугаар

▹Тоолуур шалгах(эхний 6 тоо) 

▹Гадаад үнэмлэхний дугаар

Цахилгааны 

төлбөрөө 

шалгах

•Нүүхээс өмнөх хэрэглээний төлбөрийг шалгах

•Хэрэглээний төлбөрийн үлдэгдлийг тушаах 
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Part Ⅵ. Сургуулийн гаднах амьдрал

•Хамрах: Хятад оюутан(бакалавр, магистр)

•Төгссөний дараа бүртгүүлэх

 Бүртгэлийн явц

① Цахим хуудаст 

   зурагаа оруулах

•БНХАУ-ын ерөнхий консулын газар

http://gwangju.china-consulate.org/chn/

•Өргөдөл: QR кодыг скан хийнэ үү.

② Бүрдүүлэх 

   материал

•Гадаад паспортын хуулбар

•Гадаад иргэний үнэмлэх(урд, ард хэсгийг хэвлэх)

•Дипломын хуулбар

     ※ ипломыг төгсөлтийн баярын дараа авах боломжтой

•Төгсөлтийн гэрчилгээ эх хувь

•Дүнгийн тодорхойлолт эх хувь

③ 

Бүртгүүлэх 

арга

Ирж 

бүртгүүлэх

•Өөрөө болон өөр хүнээр дамжуулан бүртгүүлэх боломжтой.

•Бүртгэл нь 7 хоног бүрийн лхагва гаригт 14-15 цагт

Шуудангаар 

бүртгүүлэх

•�광주 남구 대남대로 413 БНХАУ-ын ерөнхий консулын газар 

    유학 귀국증명서 хариуцсан ажилтан руу илгээх 

※  Шуудан илгээхдээ утасны дугаар, хаяг гэх мэт шаардлагатай тай 

материалуудыг хамт хийж илгээнэ үү.

④ БНХАУ-ын ерөнхий 

консулын газарт 

зочлох

•�Жонжү их сургууль → Жонжү терминал → Гуанжү терминал → 

БНХАУ-ын ерөнхий консулын газар

    (нэг талдаа 1цаг 30мин, зардал 10,000вон)

  Лавлах   БНХАУ-ын ерөнхий консулын газар  ☎ 062-351-8857
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Part Ⅶ
Асуулт хариулт(FAQ)
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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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Part Ⅶ. Асуулт хариулт(FAQ)

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?



Part Ⅷ
Санал хүсэлт болон оюутны 

холбооны танилцуулга   
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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 
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