◈ Солонгос хэлний сургалтын хөтөлбөр
Солонгос хэл сурах болон гадаадад сурах зорилготой гадаад иргэн ба хэлний бэлтгэлийн
оюутанд зориулсан тусгай сургалтын хөтөлбөр
Харилцан ярианд тулгуурласан ярих, сонсох, унших, бичих зэргийг нэгтгэсэн сургалт
Өдөр тутмын амьдралд шаардлагатай харилцан яриаг хөгжүүлэх сургалт
Хэлний бэлтгэлийн D-4 виз авч бүртгэл хийгдэн суралцах боломжтой.
Тусгай лекцтэй.
Улирал

Хугацаа

Хичээлийн цаг

Шат

Жилд 4 улирал

11 долоо хоног

Даваа, Пүрэв, Баасан
9:30~13:00

3-р шат ~ 4-р шат

Жилд 4 улирал

11 долоо хоног

Даваа, Лхагва, Баасан
9:30~13:00

1-р шат ~ 2-р шат

◈Шаардлага
Дотоод гадаадын их дээд сургуульд баклаварт сурч төгссөн болон төгсөх гэж байгаа оюутан
байж болох бөгөөд хууль ёсны дагуу шаардлага хангасан боловсрол эзэмшсэн гадаад иргэн
болон гадаадын харъяат Солонгос иргэн.
◈Элсэлтийн журам
Бичиг баримтаа илгээх (шуудангаар илгээх болон өөрийн биеэр авчрах) ▶ Бичиг баримт
нягтлах ▶ Тэнцсэн эсэхийг мэдэгдэх ▶ Сургалтын төлбөр төлөх ▶ Виз авахад
зориулсан баримт олгох ▶ Виз авч элсэн орох.
◈Бичиг баримт
 Элсэн орох өргөдөл (хэлний сургалтын төвийн маягтын дагуу, 1ширхэг цээж зураг) 1хувь
 Харъяа сүмийн тодорхойлолт
 Паспорт( Гадаад иргэний үнэмлэх) хуулбар 1хувь
 Сүүлд төгссөн сургуулийн гэрчилгээ болон дипломын хуулбар 1хувь ------ “Apostille” хэрэгцээ
 Банкны баталгаа(5,000$-оос дээш өөрийн нэр дээрх банкны тодорхойлолт)
※ Шаардлагатай тохиолдолд батлан даалтын бичгийг шаардах болно.
◈Төлбөр
Элсэлтийн хураамж: 50,000 вон
Сургалтын төлбөр: 1,600,000 вон (6сар, номын үнэ орсон болно)
◈Төлбөр төлөх заавар
Дансны дугаар: 국민은행 763601-04-060443
한반도국제대학원대학교
※Төлбөрийг зайлшгүй өөрийн нэрээр хийнэ.
◈Гадаадаас төлбөр төлөх тохиолдолд:
Жилжүүлэх данс: Kookmin Bank 763601-04-060443
SWIFT код: CZNBKRSEXXX
Сургуулийн нэр: Korea University of International Studies
Сургуулийн хаяг: 17, Imjeonglo, Youngsan-Gu, Seoul, KOREA ☎ 82-2-2077-8740
Банкны хаяг : Kookmin Bank Hyochang-Dong Branch 5-36
◈Бүртгэлээ цуцлах болон төлбөрөө буцаах
- Бүртгэлээ цуцлах тохиолдолд, хичээл эхлэхээс өмнө бол сургалтын төлбөрийн

100% -ийг,

хичээлийн эхэлснээс хойш эхний долоо хоногт 50%-ийг эргүүлэн олгоно.
- Хичээл эхэлснээс хойш долоон хоног өнгөрсөн тохиолдолд бүртгэлийг цуцлах болон
сургалтын төлбөрийг эргүүлэн олгохгүй
. - Элсэлтийн хураамж буцаан олгогдохгүй
◈Бүртгэлийн хугацаа
Улирал
Хугацаа
2014
12.15 - 2015.03.11

Дуусах
12.10

2015

03.23 – 06.08

03.18

2015

06.22 – 09.04

06.15

2015

09.16 – 12.04

09.09

2015

12.16 – 03.09

12.09

