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Тайваний Засгийн Газрын болон 

бусад төрлийн тэтгэлгүүд зарлагдлаа 

2017 оны 1-р сар 

Тэтгэлгиийн нэр Тэтгэлгийн төрөл Тэтгэлгийн хугацаа Тэтгэлэгт тавигдах 

шаардлага 

Холбоо барих хаяг Өргөдөл гаргах 

хугацаа 

Тайваний 

Боловсролын 

Яамнаас олгох 

“Тайваний тэтгэлэг” 

1.Улирал тутам 100%-ийн 

сургалтын зардал болон 

тэтгэлэг олгоно. 

(тэтгэлгийн дээд хэмжээ 

40000 тайвань доллар, 

ойролцоогоор 1300 USD, 

бусад үлдэгдэл зардлыг 

суралцагч өөрөө 

хариуцна.  

 2.Бакалаврын оюутан 

сар бүр 15000 тайвань 

доллар /ойролцоогоор 

500 USD/；магистрант 

болон докторант сар бүр 

20000 тайвань доллар 

/ойролцоогоор 600 

USD/-ын тэтгэлэг авна.  

Бүх шатны сургалтын 

тэтгэлгийн дээд 

хугацаа:  

Бакалавр 4 жил, 

магистр 2 жил,  

доктор 4 жил.  

Тэтгэлэг авах нийт 

хугацаа 5 жилээс 

хэтрэхгүй байна.   

 

Бүрэн дундаас дээш 

боловсролын зэрэгтэй, 

сурлагын дүн онцсайн, зөв 

хүмүүжилтэй. Дараахь 

тохиолдолд хүсэлт гаргах 

боломжгүй:  

1. Хятадын цагаач эсвэл 

Тайваний иргэншилтэй 

2. Тайваньд их дээд 

сургуульд суралцаж байгаа, 

эсвэл суралцахаар элсэж 

бүртгүүлсэн. Гэхдээ 

дараагийн шатанд суралцах 

хүсэлт гаргаж байгаа 

төгсөгчдөд хамаарахгүй.  

3. Урьд өмнө Тайваньд 

боловсролын ижил зэргээр 

Улаанбаатар дахь 

Тайбэй хотын 

Худалдаа, эдийн 

засгийн төлөөлөгчийн 

газар 

Утас: 976-11-322735 

Email: 

mng@mofa.gov.tw 

Жил бүрийн 2 

дугаар сарын 

1-нээс 3 дугаар 

сарын 31-ний 

хооронд 
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суралцсан. 

4. Тайваньд суралцаж байх 

хугацаандаа Тайваний болон 

гадаадын их дээд сургууль 

хоорондын хамтын 

ажиллагааны оюутан 

солилцооны гэрээгээр 

суралцсан. 

5. Урьд нь тус тэтгэлэгт 

хамрагдаж, тэтгэлгийн нийт 

хугацаа 5 жилээс хэтэрсэн. 

6. Урьд нь тус тэтгэлэгт 

тэнцсэн ч тэтгэлэг авах эрх 

нь цуцлагдсан. 

7. Тайваньд суралцах 

хугацаандаа Тайваний 

Засгийн газрын болон 

сургуулийн тэтгэлэг авсан. 

Үүнд тус тэтгэлэг нь 

сургалтын зарим зардалд 

хүрэлцэхгүй толхиолдолд 

суралцаж буй сургуулиас нь 

нэмэлт тэтгэлэг өгсөн бол 

хамаарахгүй.    
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Тайваний 

Боловсролын 

Яамнаас олгох 

“Хятад хэлний 

тэтгэлэг” 

Сар бүр 25000 тайвань 

доллар /ойролцоогоор 

800 USD/ 

 

Зуны сургалт /2 сар/, 3 

сар, 6 сар, 9 сар болон 

1 жилийн сургалт. 

Зуны сургалтаас бусад 

тэтгэлгийн хугацаа нь 

зарчмын хувьд тухайн 

жилийн 9 дүгээр сарын 

1-нээс дараа жилийн 8 

дугаар сарын 31-ний 

өдөр хүртэл байна.  

 

Нэг. 18 нас хүрсэн, бүрэн 

дундаас дээш боловсролын 

зэрэгтэй, сурлагын дүн 

онцсайн, зөв хүмүүжилтэй. 

Хоёр. Дараахь тохиолдолд 

хүсэлт гаргах боломжгүй:  

1. Хятадын цагаач эсвэл 

Тайваний иргэншилтэй 

2. Урьд нь Тайваньд их дээд 

сургуульд суралцаж төгссөн, 

эсвэл одоо суралцахаар 

элсэж бүртгүүлсэн 

суралцагч 

3. Тайваний болон гадаадын 

их дээд сургууль хоорондын 

хамтын ажиллагааны 

оюутан солилцооны 

гэрээгээр суралцаж буй 

солилцооны оюутан 

4. Урьд өмнө тус тэтгэлэг 

болон Тайваний тэтгэлэг, 

Боловсролын Яамны хятад 

хэлний тэтгэлэгт хамрагдсан 

5. Тайваний Засгийн газрын 

Улаанбаатар дахь 

Тайбэй хотын 

Худалдаа, эдийн 

засгийн төлөөлөгчийн 

газар 

Утас: 976-11-322735 

Email: 

mng@mofa.gov.tw 

Жил бүрийн 2 

дугаар сарын 

1-нээс 3 дугаар 

сарын 31-ний 

хооронд 
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холбогдох байгууллагын 

болон сургуулиудын 

тэтгэлэгт хамрагдсан  

Тайваний Шинжлэх 

Ухаан Технологийн 

Яамнаас олгох 

“Тайваний тэтгэлэг” 

Сар бүр 30000 тайвань 

доллар /ойролцоогоор 

950 USD/. Онгоцны тийз, 

сургалтын хэрэгслийн 

зардал, өдөр тутмын 

хэрэгцээний зардал зэрэг 

бүх зардлаа суралцагч 

өөрөө хариуцна.  

 

Магистрын анги 2 жил, 

докторын анги 3 жил.  

Тэтгэлэг авах нийт 

хугацаа 5 жилээс 

хэтрэхгүй байна.   

 

Нэг. Их дээд сургууль 

төгссөн, сурлагын дүн 

онцсайн, зөв хүмүүжилтэй. 

Тайваньд байгалийн ухаан, 

инженер технологийн 

чиглэлээр суралцаж байгаа 

оюутан.  

Хоёр. Дараахь тохиолдолд 

хүсэлт гаргах боломжгүй:  

1. Хятадын цагаач эсвэл 

Тайваний иргэншилтэй 

2. Тайваньд их дээд 

сургуульд суралцаж байгаа, 

эсвэл суралцахаар элсэж 

бүртүүлсэн. Гэхдээ 

дараагийн шатанд суралцах 

хүсэлт гаргаж байгаа 

төгсөгчдөд хамаарахгүй.  

3. Урьд өмнө Тайваньд 

боловсролын ижил зэргээр 

суралцсан. 

Улаанбаатар дахь 

Тайбэй хотын 

Худалдаа, эдийн 

засгийн төлөөлөгчийн 

газар 

Утас: 976-11-322735 

Email: 

mng@mofa.gov.tw 

Жил бүрийн 2 

дугаар сарын 

1-нээс 3 дугаар 

сарын 31-ний 

хооронд 
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4. Тайваньд суралцаж байх 

хугацаандаа Тайваний болон 

гадаадын их дээд сургууль 

хоорондын хамтын 

ажиллагааны оюутан 

солилцооны гэрээгээр 

суралцаж буй солилцооны 

оюутан 

5. Урьд нь тус тэтгэлэгт 

хамрагдаж, тэтгэлгийн нийт 

хугацаа 5 жилээс хэтэрсэн. 

6. Урьд нь Тайваний Засгийн 

газрын тэтгэлэг болон 

Боловсролын Яамны хятад 

хэлний тэтгэлэгт тэнцсэн ч 

тэтгэлэг авах эрх нь 

цуцлагдсан 

7. Тайваньд суралцах 

хугацаандаа Тайваний 

Засгийн газрын болон 

сургуулийн тэтгэлэг авсан. 

Үүнд тус тэтгэлэг нь 

сургалтын зарим зардалд 

хүрэлцэхгүй толхиолдолд 
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суралцаж буй сургуулиас нь 

нэмэлт тэтгэлэг өгсөн бол 

хамаарахгүй.    

Тайваний Төв 

Академиас олгох 

“Олон улсын судлаач 

оюутны /магистрант, 

докторант/тэтгэлэгт 

сургалт” 

Сар бүр 32000 тайвань 

доллар /ойролцоогоор 

1000 USD/.  

 

Тэтгэлэг авах дээд 

хугацаа 3 жил.  

  

 

Боловсролын Яамнаас 

тогтоосон журамд тохирох 

гадаадын их дээд сургууль 

төгссөн бакалавр, магистр 

болон түүнтэй тэнцэх 

зэрэгтэй байх.  

Төв Академиийн “Олон 

улсын судлаач оюутны 

сургалт”-ын вэбсайт: 

http://tigp.sinica.edu.tw/  

Холбоо барих хүн: 

Nancy Yang 

Утас：886-2-2789-8050 

Факс：886-2-2785-8944 

Мэйл хаяг：

tigp@gate.sinica.edu.tw  

Тэтгэлэг 

зарлагдсанаас 

хойш дараа 

жилийн 3 дугаар 

сарын сүүл хүртэл 

Тайваний Олон 

Улсын хамтын 

ажиллагаа хөгжлийн 

сан (FICHET)-аас 

олгох “Олон улсын 

өндөр түвшний 

сургалтын тэтгэлэгт 

хөтөлбөр”  

1. Бакалаврын оюутан 

сар бүр 12000 тайвань 

доллар /ойролцоогоор 

400 USD/ -ын тэтгэлэг, 

магистрант оюутан сар 

бүр 15000 тайвань доллар 

/ойролцоогоор 500 

USD/-ын тэтгэлэг,   

докторант оюутан сар 

бүр 17000 тайвань доллар 

/ойролцоогоор 550 USD/ 

Магистрын анги 2 жил, 

докторын анги 4 жил.  

  

Хүсэлт гаргагч нь дипломат 

харилцаатай болон нөхөрсөг 

харилцаатай орнуудын иргэн 

байна. Тэтгэлэгт тавигдах 

шаардлагын талаарх 

тодорхой мэдээллийг тус 

сангийн вэбсайтнаас үзнэ 

үү.  

Олон Улсын хамтын 

ажиллагаа хөгжлийн 

сангаас гадаад иргэдэд 

олгох тэтгэлгийн тухай 

вэбсайт: 

http://www.icdf.org.tw/ct

.asp?xItem=5166&CtNo

de=30015&mp=1  

 

Тэтгэлэг 

зарлагдсанаас 

хойш 3 дугаар 

сарын 15-ны өдөр 

хүртэл 

http://tigp.sinica.edu.tw/
mailto:tigp@gate.sinica.edu.tw
mailto:tigp@gate.sinica.edu.tw
http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=5166&CtNode=30015&mp=1
http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=5166&CtNode=30015&mp=1
http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=5166&CtNode=30015&mp=1
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-ын тэтгэлэг авна. 

Сургалтын хэрэгсэл, ном 

сурах бичиг, дотуур байр, 

даатгал, эмчилгээний 

зэрэг бусад зардалыг 

сургуулиас төлнө.  

2. Тэтгэлэг авагчийн 

шууд нислэгийн 2 талын 

онгоцны тийз олгоно. 

Тайваний Гадаад 

харилцааны Яамнаас 

(MOFA) олгох 

“Тайваний тэтгэлэг” 

1. Судалгааны зардалд 

зориулсан тэтгэлгийг сар 

бүрийн эхэнд олгоно. 

Профессор, дэд 

профессор, судлаач, дэд 

судлаач нарт 60000 

тайвань доллар 

/ойролцоогоор 1900USD/.    

Туслах профессор, туслах 

судлаач, докторын 

дараахь судлаач, 

докторант болон бусад 

хүмүүст 50000 тайвань 

доллар /ойролцоогоор 

1600 USD/  

Хамгийн богино 

хугацаа 3 сар, хамгийн 

урт хугацаа 1 жил. 

 

Гадаадын их дээд 

сургуулийн холбогдох 

салбар /судалгааны хүрээ нь 

Тайвань судлал болон хоёр 

эргийн судалгаа, Хятад орон 

судлал, Ази Номхон далайн 

судалгаа, Хятад судлал 

бүхий нийгмийн ухааны 

болон хүмүүнлэгийн ухааны 

салбар/-ын профессор, дэд 

профессор, туслах 

профессор, докторант, эрдэм 

шинжилгээний 

байгууллагын үүнтэй ижил 

түвшний судлаачид. Үүнээс 

Вэбсайт：

http://www.mofa.gov.tw/  

Холбоо барих хүн：

Robert Lin 

Утас：886-2-23619132 

#317 

Факс：886-2-23712126 

Мэйл хаяг：

twfellowship@ncl.edu.t

w  

 

Жил бүр 

онлайнаар 

өргөдөл хүлээн 

авах хугацаа: 5 

дугаар сарын 

1-нээс 7 дугаар 

сарын 15 хүртэл 

http://www.mofa.gov.tw/
mailto:twfellowship@ncl.edu.tw
mailto:twfellowship@ncl.edu.tw
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2. Шууд нислэгийн ирэх 

буцах тийз 1 ш (үнийн 

дүнгийн дээд хэмжээг 

Гадаад Харилцааны 

Яамнаас тогтооно).  

3. Тайваньд судалгаа 

хийх хугацааны гэнэтийн 

ослын даатгалд 1 сая 

тайвань доллар /гэнэтийн 

ослын эмчилгээний 

даатгал нэмж өгнө/  

бусад салбарын хүмүүс 

тухайн орон дахь Элчин 

сайдын яам, Консулын 

газраар дамжуулан 

материалаа өгнө. Гэхдээ 

судалгааны сэдэв нь 

Тайваньтай холбоотой олон 

улсын харилцаа болон хоёр 

эргийн харилцааны тухай 

байна. 

 

Тайваний 

Боловсролын 

Яамнаас олгох 

“Богино хугацаагаар 

судалгаа хийх гадаад 

иргэдэд зориулсан 

тэтгэлэг” 

1.Докторант сар бүр 2500 

тайвань доллар 

/ойролцоогоор 800 USD), 

докторын дараахь 

судлаач 40000 тайвань 

доллар /ойролцоогоор 

1200 USD/  

2. Шууд нислэгийн ирэх 

буцах тийз 1 ш (үнийн 

дүнгийн дээд хэмжээг 

Боловсролын Яамнаас 

тогтооно) 

2 сараас 6 сар хүртэл 

 

Нэг. Гадаадын их сургуульд 

суралцаж байгаа докторант 

болон докторын дараахь 

судлаач байна. 

Хоёр. Тайваньд ирж хийх 

судалгааны хүрээ нь 

Тайваний хүмүүнлэг, 

нийгмийн ухаан, соёл, урлаг 

ба үүнтэй холбоотой 

харьцуулсан судалгаа байна.  

Гурав. Дараахь тохиолдолд 

хүсэлт гаргах боломжгүй:  

1. Хятадын цагаач эсвэл 

Вэбсайт：

http://www.edu.tw/Defau

lt.aspx?WID=409cab38-

69fe-4a61-ad3a-5d32a88

deb5d  

Холбоо барих хүн：

Нарийн бичгийн дарга 

Лин Хинь Бэй 

Утас：886-2-77365731  

Мэйл хаяг：

hslin@mail.moe.gov.tw 

 

Жил бүрийн 

тэтгэлэг 

зарлагдсанаас 

хойш 9 дүгээр 

сарын сүүл хүртэл 

http://www.edu.tw/Default.aspx?WID=409cab38-69fe-4a61-ad3a-5d32a88deb5d
http://www.edu.tw/Default.aspx?WID=409cab38-69fe-4a61-ad3a-5d32a88deb5d
http://www.edu.tw/Default.aspx?WID=409cab38-69fe-4a61-ad3a-5d32a88deb5d
http://www.edu.tw/Default.aspx?WID=409cab38-69fe-4a61-ad3a-5d32a88deb5d
mailto:jennifer@mail.moe.gov.tw
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Тайваний иргэншилтэй 

2. Одоо Тайваньд байнга 

оршин суугаа, их дээд 

сургуульд суралцаж байгаа 

/дадлага хийж байгаа бол 

мөн хамаарна/, сургалтанд 

сууж байгаа эсвэл  

судалгааны ажил хийж 

байгаа. 

3. Сүүлийн 5 жилийн дотор 

энэхүү тэтгэлэгт хамрагдаж 

Тайваньд богино 

хугацаагаар судалгаа хийсэн 

4. Тайваний Засгийн газрын 

холбогдох байгууллагын 

болон сургуулиудын 

тэтгэлэгт хамрагдан судалгаа 

хийж байгаа 

5. Тайваньд судалгаа хийж 

байх хугацаандаа Тайваний 

болон гадаадын их дээд 

сургууль хоорондын хамтын 

ажиллагааны оюутан 

солилцооны гэрээгээр 
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суралцсан 

6. Байгалийн шинжлэх 

ухаан, анагаах ухаан, 

инженерийн чиглэлээр 

Тайваний судалгаа болон 

холбогдох харьцуулсан 

судалгаа хийж байгаа 

Тайваний Төв 

Номын сангийн 

Хятад судлалын 

төвөөс олгох 

“Тайваньд хятад 

судлалаар судалгаа 

хийх гадаад иргэдэд 

зориулсан тэтгэлэг” 

Судалгаанд зориулсан 

тэтгэлэг: Профессор: 

60000 тайвань доллар 

/ойролцоогоор 1900 

USD) ; дэд профессор: 

50000 тайвань доллар 

/ойролцоогоор 1500 

USD); туслах профессор, 

докторант: 40000 тайвань 

доллар /ойролцоогоор 

1250 USD), онгоцны тийз 

2ш。   

3 сараас 1 жил хүртэл  

 

Гадаадын их сургуулийн 

холбогдох салбарын гадаад 

профессор, дэд профессор, 

туслах профессор /докторын 

дараахь судалгаа/, докторант 

болон эрдэм шинжилгээний 

байгууллагын судлаач. 

Тайваньд ирж судалгаа хийх 

сэдэв нь Хятад судлал болон 

Тайвань судлалын хүрээнд 

байна.   

Хятад судлалын төвийн 

вэбсайт：

http://ccs.ncl.edu.tw/ 

Холбоо барих хүн： 

Liau Jane 

Утас: 886-2-2314-7321 

Мэйл хаяг：

ccsgrant@ncl.edu.tw 

Жил бүрийн 

тэтгэлэг 

зарлагдсанаас 

хойш 5 дугаар 

сарын 31 хүртэл  

Тайваний 

Ардчиллын сангаас 

олгох тэтгэлэг 

Тэтгэлгийн хэмжээг тус 

сангаас хэлэлцэж 

тогтооно. Тайваньд ирэх 

буцах онгоцны тийз 2 

удаа 

хамгийн урт хугацаа 1 

жил. 

 

Холбогдох мэдээллийг тус 

сангийн вэбсайтнаас үзнэ 

үү. 

Тайваний Ардчиллын 

сангийн вэбсайт: 

http://www.tfd.org.tw/ 

Холбоо барих хүн： 

Jon Lin 

Вэбсайтад 

зарлагдсан 

хугацаанд 

http://ccs.ncl.edu.tw/
mailto:ccsgrant@ncl.edu.tw
http://www.tfd.org.tw/index.php
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Утас: 

886-2-2708-0100#214 

Мэйл хаяг：

grants@tfd.org.tw 

Зян Зиньгүогийн 

Олон улсын эрдэм 

шинжилгээний 

солилцооны сангаас 

олгох тэтгэлэг 

 

 

Тэтгэлгийн төрөл нь 

хүсэлт гаргаж буй газар, 

хүсэлт гаргагч 

/суралцагч, судлаач, 

эрдэм шинжилгээний 

байгууллага/ болон 

зорилгоос /цуврал лекц 

унших, бүтээл хэвлүүлэх, 

семинар хийх, 

судалгааны төсөл, 

докторын диссертац, 

докторын дараахь 

судалгаа хийх зэрэг/ 

шалтгаалан янз бүр байх 

тул тодорхой мэдээллийг 

тус сангийн вэбсайтнаас 

үзнэ үү. 

Тэтгэлгийн хугацааг 

судалгааны сэдвийг 

харгалзан тогтооно. 

 

Холбогдох мэдээллийг тус 

сангийн вэбсайтнаас үзнэ 

үү. 

Зян Зиньгүогийн 

Эрдэм шинжилгээний 

солилцооны сангийн 

вэбсайт: 

http://www.cckf.org.tw/ 

Холбоо барих хүн：

Maggie Lin  Утас: 

886-2-2704-5333 

Мэйл хаяг： 

maggielin@cckf.org.tw 

Тэтгэлэг олон 

төрөл тул тус 

сангийн 

вэбсайтнаас үзнэ 

үү. 

 

 

 

mailto:grants@tfd.org.tw
http://www.cckf.org.tw/
mailto:maggielin@cckf.org.tw
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2017 онд Тайваний Засгийн газар Боловсролын Яамнаас олгох тэтгэлэгийн  

бүрдүүлэх материалын жагсаалт 

 2017 оны хичээлийн жилд Тайваний Засгийн газар Шинжлэх Ухааны яамнаас олгох тэтгэлэг 2017 оны 1 дүгээр сард тус төлөөлөгчийн 

газрын цахим хуудсанд зарлагдах тус тэтгэлэгийн өргөдөл, хавсралт материал бүрдүүлэлт өөрчлөлт орсон тул зарлагдах хугацаанаас өмнө 

урьдчилан танилцуулж байна.  

Тавигдах шаардлага 

I. Бүрэн дунд болон түүнээс дээш  боловсролын зэрэгтэй, амжилттай суралцаж төгссөн, сахилга бат сайтай байх 

II. Дараах тохиолдолд тэтгэлэгт өргөдөл гаргах боломжгүй 

- Тайваний их, дээд  сургуульд элссэн бусад төрлийн тэтгэлэгт хамрагдсан 

- Тайваньд боловсролын ижил зэргээр суралцаж байсан 

- Тайваний их, дээд сургууль ба гадаадын их, дээд сургуулийн хоорондын боловсролын хамтын ажиллагааны гэрээний шугамаар суралцаж байсан 

- Урьд нь тус тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдаж байсан оюутны тэтгэлэг авсан нийт хугацаа нь таван жилээс хэтэрсэн 

- Урьд нь тус тэтгэлэгт хөтөлбөрт болон Тайваний Боловсролын Яамны Хятад хэлний тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдаад тэтгэлэг авах эрхээ 

хасуулсан  

- Тайваньд суралцаж байх хугацаандаа Тайваний төрийн байгууллагууд болон сургуулиудын тэтгэлэгт хамрагдсан ч сургалтын төлбөрт 

хүрэлцэхгүй тохиолдолд тухайн сургуулиас сургалтын  төлбөрийн зөрүүг төлүүлсэн байж болно.  

1. Бүртгүүлэх их дээд сургуулиуд нь Тайваний тэтгэлэгт хөтөлбөрт сургуулиудын холбооноос тогтоосон хязгаартай бөгөөд Засгийн газрын тэтгэлэг, 

хятад хэлний бэлтгэлийн тэтгэлэгт хамрагдах сургуулийн вэб сайт ( http://taiwanscholarship.moe.gov.tw ) –аас сургуулиа сонгон, тухайн сургуулийн 

журмын дагуу бүртгэлийн хугацаанд хийгдсэн тохиолдолд хүчингүйд тооцогдоно.Мөн тус төлөөлөгчийн газарт хүргэгдсэн бичиг баримт буцаан 

олгогдохгүй болно.  

 

Бүрдүүлэх материал 

http://taiwanscholarship.moe.gov.tw/
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1. Тайваньд суралцах тэтгэлгийн өргөдлийн маягт  

2. Паспортын хуулбар эсвэл тэтгэлэг хүсэгчийг гадаадын иргэн болохыг нотлох бичиг баримтын хуулбар  

3. Боловсролын гэрчилгээ болон дүнгийн жагсаалтын Тайваний төлөөлөгчийн газраар баталгаажуулсан хуулбар  

4. Тайваний их, дээд сургуульд элсэн суралцах өргөдлийн маягтын хуулбар (Жишээ нь: Сургуулийн бүртгэлийн хураамжийн баримт, 

элсэлтийн хуудсын хуулбарууд, тухайн сургуулиас ирүүлсэн хариу захидал ) 

5. Тэтгэлэг хүсэгчийн хэлний түвшинг гэрчлэх бичиг баримтын хуулбар  

- Хятад хэлний түвшин тогтоосон баримт TOCFL Level 3 – аас дээш оноо авсан болон орчин цагийн Хятад хэлний түвшин тогтоох шалгалтын 

(HSK) 5-р зэргээс дээш оноотой баримтын хуулбар  

- Англи хэлний түшин тогтоосон баримт  

1. Бакалаврын түвшны суралцагсад ТOEFL IBT 55-с дээш, ITP 500-с дээш IELTS 4,7 онооноос дээш байх  

2. Мастерт суралцагсад  TOEFL IBT 65-с дээш, ITP 513-с дээш, IELTS 5.5-аас дээш оноотой байх  

3. Докторт суралцагсад TOEFL IBT  75-с дээш, ITP 540-с дээш, IELTS  6.5-аас дээш оноотой байх 

4. Сургуулийн захирал профессор болон ажилладаг байгуулгын удирдлагын 2 хувь тодорхойлолт  

 

 

Ярилцлага өгөх 

Тус төлөөлөгчийн газраас тэтгэлэг хүсэгчийн сурлагын дүн,  хэлний шалгалтын оноо болон  ярилцлагын дүнг нэгтгэн дүгнэж, Шинжлэх 

ухааны яамнаас олгосон тэтгэлэгийн тоогоор нэрсийг жагсаан улмаар 2017 оны 7 сард төлөөлөгчийн газрын зарлалын самбар болон цахим 

хуудсаар нийтэд зарлана.  


