
6. Тэтгэлэг 7. Гадаад оюутанд зориулсан хөтөлбөр 

8. Гадаад оюутан хариуцах: Ажлын байраар хангах  

А. Гадаад оюутны тэтгэлэг  
Эхний улиралд өгөх тэтгэлэг . 

❶		TOPIK 5-р түвшин : Сургалтын төлбөр(Сургалтын төлбөр 100% болон элсэлтийн хураамж) 
хөнгөлнө

❷	TOPIK 4-р түвшин : Сургалтын төлбөр 60% хөнгөлнө 
❸	TOPIK 3-р түвшин: Сургалтын төлбөр 50% хөнгөлнө 
❹			Тус сургуулийн Солонгос хэлний сургалтын 4-р түвшнээс дээш : Сургалтын төлбөр 50% хөнгөлнө
❺	Соёлын сургууль: Сургалтын төлбөр 50% хөгөлнө
❻		Тус сургуулийн хэлний бэлтгэлийг төгөссөн оюутан : Элсэлтийн хураамжаас чөлөөлөгднө

2-р улирлаас гадаад оюутнуудад дүнгээс нь хамаараад 30% ~ 60% хүртэл тэтгэлэг өгнө 

1 2улирал ~ төгсөх хүртэл
Дундаж дүн Тэтгэлэг Тайлбар 

 Дундаж дүн 2.0 ~ 2.5 хүртэл Сургалтын төлбөр 30% хөнгөлөх

 Дундаж дүн 2.5 ~ 3.0 хүртэл Сургалтын төлбөр 40% хөнгөлөх

 Дундаж дүн 3.0 ~ 3.5 хүртэл Сургалтын төлбөр 45% хөнгөлөх

 Дундаж дүн 3.5 ~ 4.0 хүртэл Сургалтын төлбөр 50% хөнгөлөх

 Дундаж дүн 4.0 ~ 4.25 хүртэл Сургалтын төлбөр 55% хөнгөлөх

 Дундаж дүн 4.25 ~ 4.5 хүртэл Сургалтын төлбөр 60% хөнгөлөх

Б. TOPIK онооны тэтгэлэг
Хүрээ Тэтгэлэг Тайлбар

TOPIK 6-р 
түвшин 
тэтгэлэг 

400,000вон 3-р түвшингээс 6-р түвшин авах( нэг удаа)

TOPIK 5--р 
түвшин 
тэтгэлэг

300,000 вон 3-р түвшингээс 5-р түвшин авах 

TOPIK 4-р 
түвшин 
тэтгэлэг

200,000 вон TOPIK оноогүй тохиолдолд 4-р түвшинд тэнцсэн тохиолдолд 

Дээд тэтгэлэг 100,000 вон TOPIK 3-р түвшингээс нэг түвшин ахих 

В. Чадварын тэтгэлэг

Шаардах зүйл Тэтгэлэг

Гадаад хэл

(1) Англи хэл(TOEIC, TOEFL) : Албан ёсны шалгалт 
 - TOEIC 750 онооноос дээш
 - TOEFL(CBT) 233 онооноос дээш
 - TOEFL(IBT) 90 онооноос дээш
 - TEPS 651 онооноос дээш 
(2) Япон хэл : JPT 850 онооноос дээш болон JLPT 1 түвшнээс 
дээш 
(3) Хятад хэл : HSK 5 түвшнээс дээш 210 онооноос дээш
(4) Гярман хэл : ZDAF дунд шатнаас  дээш
(5) Франц хэл : DALF B3 шат 15 онооноос дээш

 Сургалтын 
төлбөрийн 

25% тай тэнцэх 
мөнгө өгөх 

- Суралцах хугацаандаа 2 удаа авч болно.
- Өөрийн орны хэлээс бусад хэлээр энэ адил авч болно. 

Соёл судлал 
- Зорилго: Гадаад оюутны хувьд Солонгосын соёлтой танилцах болон дасан зохицоход тус болох 
- Тэтгэлэг: зардалыг нь гаргана 
- Аялал: Дурсгалтай газар болон оюутнууд явахыг хүссэн газар 

1) Холбоотой газар( 980 газар )
  →  Оюутан хүсвэл тус сургуулиас хүсэлт гаргах, удирдагч багш хүсэлт 

гаргах 

2) Ажилд орохтой холбоотой зөвөлгөө өгнө 
  → Удирдан чиглүүлэн гэх мэт

3) Ажилд орох тусгай хөтөлбөр, ярилцалга 

 9. Холбоо барих 
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Зөвхөн
Wonkwang
Premium
Wonkwang их сургуулиас зөвхөн Wonkwang их сургуулиас 
л эдлэх боломжтой дээд зэрэглэлийн шилдэг хөтөлбөрийг 
танилцуулж байна. Бакалабрын сургалтаас эхлээд сургууль 
төгсөх хүртэл заавал шаардлагатай үйлчилгээнүүдийг 
үзүүлэх энэ хөтөлбөр нь оюутан та бүхний оюутны 
амьдралыг илүү их элбэг хангалуун болгох болно.  

-		41,200,000,000воныг	хэн	ч	авч	болох	өргөн	хүрээтэй	тэтгэлгийн	
хөтөлбөр		

-			Анхлан	ажилд	орж	байгаа	ажилчидад	зориулсан	ажлын	байран	дээр	
нь	зохиогдох	сургалтын	хөтөлбөр	

-		Нийгэмд		маш	чадварлаг	эмэгтэй	ажлах	хүчин	бэлтгэн	гаргах	эмэгтэй	
оюутны	хөгжлийн	төв	

-		Үндсэн	онолын	бататган	практик	чадварыг	сайжруулах	тогтмол	
сургалтаас	гадна	бусад	хөтөлбөр	

2. Хамрагдах мэргэжил 4. Шалгаруулалт явуулах арга 

5. Шаардагдах бичиг баримт 

3. Хамрагдах нөхцөл

А. Шалгаруулалт : Бичиг баримт шалгах болон ярилцаллага 

Дараалал Үнэлгээ Оноо

 Бичиг баримт 
шалгах 

Энгийн тэнхим(анги): Өөрийн танилцууллага, судалгааны 
төлөвлөгөө Соёлын сургууль: Өөрийн танилцууллага, судалгааны 
төлөвлөгөө, өөрийн тэнхимийн багшийн тодорхойлолт 

40оноо 

 Ярилцаллага Тухайн мэргэжилтэй холбоотой ойлголт, хэлний чадвар, хичээл 
зүтгэл болон өөрийн үнэт зүйлийн тухай. 

60 оноо

А. Шаардагдах бичиг баримт

Бичиг баримт 

Шинээр 
элсэн 
орсон 

оюутан

Шилжиж ирсэн 
оюутан 

Тайлбар 
Дотоод Гадаад 

Элсэлтийн маягт бөглөх ◯ ◯ ◯
Тус сургуулийн загварын дагуу 
[1-1](Зураг оруулсан байх)

Өөрийн танилцууллага ◯ ◯ ◯
Тус сургуулийн загварын дагуу 
[2-1]

Судалгааны төлөвлөгөө ◯ ◯ ◯
Тус сургуулийн загварын дагуу 
[3-1]

Ерөнхий боловсролын сургууль 
төгөссөн гэрчилгээ 

◯ Орчуулгыг хавсаргах

Ерөнхий боловсролын сургууль 
төгөссөн гэрчилгээний дүн 

◯

Ах л а х  с у р г у у л и й н  т а м г а , 
х э в л э гд с э н  о н , с а р  ө д ө р , 
утасны дугаар гэх мэт зүйл 
тэидгэлэгдсэн байх(орчуулгыг 
хавсаргах)

Коллеж(Их сургууль) –ийн диплом ◯ ◯

Ко л л е ж  тө гө ссө н  о ю у т н ы 
хувьд диплом дээр зэргийн 
бүртгэлийн дугаар болон дугаар 
нь тэмдгэлэгдсэн байх. 
Орчуулгыг хавсаргах

Коллеж(Их сургууль) –ийн 
дипломын дүнгийн хуулбар 

◯ ◯

Улирал бүрийн дүнгийн дундаж 
тэмдгэлэгдсэн байх. 
(Жишээ нь : 3.52/4.5)
Орчуулгыг хавсаргах

Гадаад их сургууль төгөссөн оюутан 
зэргээ баталгаажуулах бичиг байх 

◯ ◯ ◯ 1) хавсаралтыг харах

Уралдаан тэмцээнд оролцож байсан 
шагнал 

◯ ◯ ◯
Б ү р т г ү ү л э г ч и д ( С о ё л ы н 
сургуулийн)

Санхүүгийн баталгаа ◯ ◯ ◯ 2) хавсаралтыг харах

TOPIK 3-р түвшнийн дүн мөн 
тус сургуулийн Солонгос хэлний 
бэлтгэлийн 4-р түвшингөөс дээш 
суралцаж төгөссөн бичиг эх хувь 

◯ ◯ ◯

Соёлын  сургуулийн  хувьд 
Солонгос хэлний түвшин тогтоох 
шалгалтын 3-р түвшний оноогүй 
ч сурч буй сургуулийн дүн байж 
болно. 

Төрөл садангийн лавалгаа ◯ ◯ ◯
3) Хятад иргэд их хувь болон 
хуулбарыг нь төлсөн байх. 

Эцэг эхийн ажлын болон цалингийн 
тодорхойлолт

◯ ◯
Ажлын утасны дугаар, албан 
тушаал бичигдсэн байх 

Гадаад ирэгний хуулбар (ар, өвөр)
Орж гарсан бичиг

◯ Солонгосд байгаа иогэд 

Паспортын хуулбар ◯ ◯ ◯

Орчуулагын тодорхойлт ◯ ◯ ◯ Загварын дагуу【5-1】
Гадаад оюутны даатгал болон 
Солонгосын эрүүл мэндийн 
даатгалын бичиг, эрүүл мэндийн 
тодорхойлолт 

◯ ◯ ◯
Төжлөөгүй тохиолдолд тэтгэлэгт 
орох боломжгүй

Зураг 4 хувь(өнгөт, 3.5cm×4.5cm) ◯ ◯ ◯ Арын фон нь цагаан байх

Б. Шилжин ирсэн оюутанд тавигдах шаардлага       

 Хүрээ Шаардлага TOPIK

2-р курс 
Коллеж төгөссөн оюутан(төгсөх 
оюутан), Их сургуулийн 1-р курсээс 
дээш сурсан оюутан. 

3-р түвшингээс дээш мөн тус сургуулийн 
Солонгос хэлний бэлтгэлийн 4-р түвшингөөс 
дээш суралцсан оюутан(Жич: Солонгос 
хэлний түвшин тогтоох шалгалтын 3-р 
түвшний оноогүй ч сурч буй сургуулийн дүн 
байгаа оюутан хамрагдаж болно)

3-р курс 
 Коллеж төгөссөн оюутан(төгсөх 
оюутан), Их сургуулийн 2-р курсээс 
дээш сурсан оюутан.

1) Төгсөхөөсөө өмнө TOPIK 4-р шатны оноогоо авч чадаагүй тохиолдолд төгөсч чадахгүй (Соёлын 
сургууль: Төгсөхөөсөө өмнө TOPIK 3-р шатны оноогоо авч чадаагүй тохиолдолд төгөсч чадахгүй)

Сургууль Тэнхим 

Шашин судлалын 
сургууль Буддын судлалын анги

Нийгмийн ухааны 
сургууль 

Солонгос хэл судлалын тэнхим, Анли хэл судлалын тэнхим, Хятад хэл 
судлалын тэнхим, Нийгмийн ухааны тэнхим, Философийн ухааны 
тэнхим, Археологи·Урлагийн түүх судлалын тэнхим, Хөгжим судлалын 
тэнхим 

Менежментийн сургууль Менежментийн анги, Эдийн засгийн анги, Мэдээлэл-Цахим худалдааны 
анги, Гадаад худалдааны анги 

Байгаль орчны сургууль Байгаль орчны сургууль, Байгаль орчин цэцэгжүүлэлтийн тэнхим, 
Хүнс·Байгаль орчны анги

Байгалийн шинжлэх 
ухааны сургууль 

Математик· Статистикийн анги, Био нано технологийн анги, Хагас 
дамжуулагч · Дэлэгц үйлдвэрлэлийн анги, Био технологийн анги,
Спорт, эрүүл мэнд удирдлагын анги, Биеийн тамирын анги, Спорт · 
Халамжинй анги

Гэр бүл судлалын 
сургууль

Гэр бүл, хүүхэд халамжийн тэнхим, Хувтас загвар зохион бүтээх анги, 
Хүнь хоол тэжээл судлалын тэнхим, Гоо сайхны анги. 

Урлаг соёлын сургууль Урлаг соёл судлалын тэнхим, Үнэт эдлэл, гар урлалын тэнхим, Зураг 
төслийн анги, 

Нийгмийн шинжлэх ухаан 
судлалын сургууль

Захиргааны удирдлага· Хэвлэл мэдээллийн анги, Нийгмийн 
хамгаалалын анги.

Инженерийн сургууль

Цахилгааны инженерийн тэнхим, Мэдээлэл, харилцаа холбоо 
технологийн тэнхим, IT инженерийн тэнхим, Праграмм хангамжийн 
анги, Компьютерийн инженерийн тэнхим, Механик, Автомашин 
инженерийн анги, Барилгын тэнхим(5 жил), Архитектур инженерийн 
тэнхим (4жил), Байгаль орчны инженер, Хот төлөвлөлтийн инженер. 

Олон нийтийн бодлого 
зохицуулалтын сургууль Цагдаа, төрийн захиргааны тэнхим, Гал, төрийн захиргааны тэнхим,

А. Шинээр элсэн орсон оюутанд тавигдах шаардлага   
Шаардах 

хүрээ Шаардах нөхцөл Боловсролын түвшин

Гадаад оюутан

Эцэг, эх нь гадаад, 
гадаад оюутан байх 

Ерөнхий боловсролын Бага·Дунд·Ахлах 12 жилийн сургалтыг 
дүүрэгсэн байх. 

Солонгос хэлний 
түвшин  то г тоох 
шалгалт (TOPIK)

3-р түвшингээс дээш мөн тус сургуулийн Солонгос хэлний 
бэлтгэлийн 4-р түвшингөөс дээш суралцсан оюутан(Жич: 
Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтын 3-р түвшний 
оноогүй ч сурч буй сургуулийн дүн байгаа оюутан хамрагдаж 
болно)

1) Төгсөхөөсөө өмнө TOPIK 4-р шатны оноогоо авч чадаагүй тохиолдолд төгөсч чадахгүй (Соёлын 
сургууль нь Төгсөхөөсөө өмнө TOPIK 3-р шатны оноогоо авч чадаагүй тохиолдолд төгөсч чадахгүй)

1. Үндсэн хөтөлбөр 

Үзүүлэлт 1st 2nd Ghi chú

 Бүртгэл 2015.12.01~
2015.12.11

2016.05.30~
2016.06.16

Биер ирж бүртгүүлэх(Солонгосд буй 
иргэд )
Оюутныг дэмжих байр 2давхарт
Гадаад харилцааны алба
Шуудангаар бичиг баримтаа илгээж 
бүртгүүлэх(Гадаадад буй иргэд) 

Ярилцалга 
Гадаад  2015.12.22 2016.06.22 Утсаар ярилцалга хийнэ 

Солонгос  2015.12.22 2016.06.22
Оюутныг дэмжих байр 2давхарт
Олон улсын хамтын ажиллагаа эрхэлсан 
даргын өрөөнд болно. 

 Хариу  2016.01 2016.07 Тус сургуулийн вэб хуудсанд тавигдана
www.wku.ac.kr


