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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




