
2019 он ~ 2020 он

❖ Ерөнхий мэдээлэл
❖  Гадаад оюутнуудад зориулсан  

сургалтын хөтөлбөр:
♦ Солонгос хэлний бэлтгэл
♦ Бакалаврын хөтөлбөр

Дэгү Их Сургуулийн Гадаад харилцааны албаСолонгосыг 
төлөөлсөн найз чинь байх болно!

Дэгү Их Сургуульд сурцгаая
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Дэгү Их Сургууль нь 1956 онд анх үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд тусгай боловсрол болон нийгмийн халамж гэсэн 
чиглэлээр анх сургалт явуулснаар үйл ажиллагаагаа эхэлсэн. Эдүгээ тус сургуульд 13 бүрэлдэхүүн сургууль 
(95 мэргэжил), 7 магистр, докторын сургуульд нийт 20,000 гаруй оюутан суралцаж байна.

Эдүгээ Дэгү Их Сургууль нь тусгай боловсролоос гадна мэдээлэл холбоо, технологи, үйлдвэрлэлийн технологийн 
нэгдсэн салбар болон бусад салбартаа ч Солонгос улсдаа дээгүүр байр суурь эзэлдэг боловсролын байгууллага 
юм. Мөн дизайн, гадаад харилцаа, бизнес санхүү,авто техник, биотехнологи болон бусад чиглэлүүдээр голчлон 
сургалт явуулж байна.

Өнөөгийн дэлхийн даяарчлалын эрин зуунд боловсролын салбарт хувь нэмрээ оруулах үүднээс Дэгү Их Сургууль 
нь дэлхийн 300 гаруй байгууллагатай хамтын гэрээ байгуулж, нэгдсэн судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажил, 
багш оюутнуудын солилцооны хөтөлбөрийг эрчимтэй явуулж байна. Одоогийн байдлаар Дэгү Их Сургууль нь 
1,000 орчим оюутныг солилцооны хөтөлбөртөө хамруулан, нийт 60 орны 1,500 орчим гадаад оюутныг өөрийн 
сургалтдаа хамруулаад байна. Дэгү Их Сургууль нь гадаад оюутнууддаа 30-100 хувийн сургалтын төлбөрийн 
тэтгэлэг олгодог. Мөн Солонгос хэлний түвшин тогтоох оноо (TOPIK)-оос шалтгаалсан баклаварын 1улиралаас~4 
жил төлбөргүй суралцах тэтгэлэг олгодогоороо давуу талтай.

- Дэгү Их Сургуулийн оюутны хотхон нь нийт 2.685.000м2 талбай бүхий газартай.
- 13 бүрэлдэхүүн сургуульд 95 мэргэжлийн салбартай.
- Магистр докторын 7 сургуультай.

          

Багш ажилчид 

- Нийт багш 1.000      
- Захиргааны ажилчид 350
- 340 Их, дээд сургуулиас эхний 14-т багтдаг.

Багш ажилчид 

- Сургуулийн нийт оюутан  18,000 
- Магистр, докторт  600
- Гадаад оюутан 1,500

ABOUT DAEGU UNIVERSITY
(Дэгү Их Сургууль)

DAEGU UNIVERSITY AT A GLANCE
Өнөөдрийн Дэгү Их Сургууль
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Дэгү Их Сургууль нь тухайн суралцах хүсэлтэй гадаад оюутны хэлний түвшингээс хамааран, Солонгос хэлний 
шаталсан хэлний бэлтгэл болон баклавар, магистр, докторын сургалт явуулдаг. Гадаад оюутан нь Дэгү Их 
Сургуулийн хүссэн салбар тэнхимдээ элсэн орж суралцах эрхтэй

Дэгү Их Сургуулийн солонгос хэлний бэлтгэлд тухайн хэлийг сурах хүсэлтэй гадаад оюутнуудыг солонгос 
хэл, соёл, зан үйлтэй танилцуулах зэрэг янз бүрийн сургалтын хөтөлбөрүүд багтсан байдаг. Солонгос хэлний 
яриа, сонсгол, уншлага, бичих чадварыг олгохын зэрэгцээ солонгосын соёл, зан заншилтай танилцах сургалт 
явуулдгаараа давуу талтай.

Шаталсан сургалтын агуулга тухайн оюутны хэлний чадвараас хамааран 1-6 түвшинд хуваагддаг. Үүнд:

PROGRAMS FOR INTERNATIONAL STUDENTS
Дэгү Их Сургуулиас гадаад оюутанд олгодог сургалт, боловсролын зэрэг

Солонгос хэлний бэлтгэл, сургалт (KLP)KOREAN LANGUAGE PROGRAM (KLP)

Хэлний бэлтгэлийн сургалтын агуулгаCURRICULUM

- Өөрийгөө танилцуулах, худалдан авалт хийх, хоол захиалах,
- Гэр бүл, цаг агаар зэрэг амьдралд шаардлагатай хялбар үгс, харилцан ярих чадварыг эзэмшүүлнэ.
-  Энэхүү түвшин нь оюутанд 800 гаруй суурь үгс, үндсэн дүрмийг ашиглан өдөр тутмын энгийн өгүүлбэр зохиох    
   чадвар эзэмшүүлнэ.

Энгийн хялбар үг нэр томъёо ашиглан утсаар ярих, банк дансаар шилжүүлэг хийх, шуудан харилцаа холбооны 
гэх мэт олон нийтийн үйлчилгээний газар өөрийгөө илэрхийлэх зэрэг өдөр тутмын хэрэглээний харилцан яриа 
бичгийн агууламжийг ойлгож, өгүүлбэр зохиох чадвар болоод 1500-2000 албан, албан бус үгсийн хэрэглээг зөв 
ашиглах чадварыг эзэмшүүлнэ.

Энэ төвшинд оюутан Солонгос орны амьдралын өдөр тутмын хэрэглээний үг яриаг бүрэн эзэмшсэн байна. Аялал 
жуулчлал, цагаачлалын алба зэрэг олон нийтийн үйлчилгээний газарт өөрийгөө бүрэн илэрхийлэх чадварыг 
эзэмшиж, бичгийн хэл болон ярианы хэлний дунд шатны чадвар эзэмшинэ.

Олон нийтийн салбарт шаардагдах зөвлөгөө өгөх, хурал хэлэлцээрт оролцох, өөрийн мэргэшиж буй салбарын 
судалгаа шинжилгээ болон албан ажилаа солонгос хэл дээр хөтлөх, улс төр, эдийн засаг, соёл зэрэг шинжлэх 
ухааны салбартай холбогдох мэдээ мэдээллийг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлээр ойлгож, илэрхийлэх 
чадварыг бүрэн эзэмших болно.

Өөрийн мэргэжлийн хүрээндээ судалгаа шинжилгээний ажил хийх, улс төр эдийн засаг нийгмийн салбарт 
мэтгэлцэх, дүгнэлт гаргаж, өөрийн байр суурийг бүрэн илэрхийлэх зэрэг өөрийгөө бүрэн илэрхийлж чаддаг 
болох. Мөн бичгийн болон ярианы хэлний албан болон албан бус хэрэглээний үг хэллэгийг ялгах чадвартай 
болно.

Өөрийн мэргэжлийн хүрээндээ судалгаа шинжилгээний ажил хийж гүйцэтгэх чадвар болон улс төр, эдийн засаг,  
нийгмийн салбарт өөрийгөө бүрэн илэрхийлэх чадвар эзэмшинэ.

1-р түвшин (анхан шат 1)

2-р түвшин (анхан шат 2)

3-р түвшин (дунд шат 1)

4-р түвшин ахисан шат

5-р түвшин

6-р түвшин
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Солонгос хэлний бэлтгэлийн албан ёсны сургалт 4 улирал, богино хугацааны сургалт 2 улирал үргэлжилдэг. 
Долоо хоногт 5 өдөр хичээллэх ба нэг өдрийн хичээлийн үргэлжлэх хугацаа 4 цаг байна.

Сургалтын хөтөлбөрPROGRAMS

Энэхүү сургалт нь 10 долоо хоногийн хугацаатай ба сургалтаар дүрэм, үгсийн сан, сонсгол, яриа, бичиг зэрэг 
чадваруудыг тодорхой үе шаттай, системтэй олгодог.
Сургалтын зорилт нь оюутны сурах нөлөөг улам дээшлүүлэх үүднээс Солонгосын соёл, амьдралын зан үйлийн 
талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэх, тэдгээртэй уялдуулан харилцан ярилцах бүрэн чадварыг эзэмшүүлэхэд 
чиглэгдсэн ба долоон хоногт нэг ангид 2-3 багш ээлжлэн орохоор зохион байгуулагддаг. Энэхүү сургалт гадаад 
оюутнууд Солонгос хэлийг төгс орчинд сурахад нь гол үүрэг гүйцэтгэдэг.

♦ Үндсэн солонгос хэлний сургалтаас гадна Солонгос орны соёлын талаар хосолсон сургалт явуулдаг.
          √  Солонгос орон судлалын хичээлээр Солонгос дуу, кино төдийгүй Солонгосын уламжлалт үндэсний хоол, гар урлалын 
         хичээлүүдийг 5 долоо хоног тутамд зохион явуулдаг.
     √ Солонгос орны түүхэн дурсгалт газруудаар 10 долоо хоног тутамд аялал хийдэг.
♦ Хэлний сургалтын тухайн түвшин тутамд гэрчилгээг олгодог.
♦  Бакалавр, магистр, докторын сургалтад хамрагдах хүсэлтэй оюутнуудад зориулан солонгос хэлний сургалт 
   явуулдаг.

Солонгос хэлний үндсэн сургалтRegular Session   

Нэг улирлын 
үргэлжлэх хугацаа Нийт цаг Нэг долоо хоногт 

орох цаг
Хичээлийн
цаг өдөрт

Ангид хамрагдах
оюутны тоо

10 долоо хоног 200 20 (5 хоног х 4 цаг) 09:00-12:50(өглөөний анги)
13:30-17:20(өдрийн анги) 15-20

Энэхүү сургалтыг зун, өвлийн улиралд явуулдаг. Сургалт бүр 3 долоо хоногийн хугацаатай. Сургалтад дүрэм, 
сонсгол, уншлага болон яриа гэсэн хэл сурах үндсэн 4 чадварт тулгуурлан солонгос хэл заадаг. Богино хугацааны 
сургалт нь тэнхимийн сургалтаас илүү бодит орчинд нь очиж, хэлний дадлага хийлгэдгээрээ онцлогтой ба богино 
хугацаанд анхан шатны солонгос хэлний чадвар эзэмшүүлж, Солонгос орны соёлын талаар өргөн ойлголт олгох 
зорилготой сургалт юм. 

Богино хугацааны сургалтSHORT TERM SESSION

Хичээлийн улирал Нийт цаг Нэг долоо хоногт 
орох цаг

Хичээлийн
цаг өдөрт

Ангид хамрагдах
оюутны тоо

3 долоо хоног  60 20 (5 хоног х 4 цаг) 09:00-12:50(өглөөний анги)
13:30-17:20(өдрийн анги) 15-20
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* 12 жил буюу түүнтэй дүйцэхүйц бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн байх.

♦   Цагаачлалын Албаны барьж буй бодлого улс бүрт харилцан адилгүй бөгөөд тухайн хүсэлт гаргагчаас нэмэлт бичиг баримт 
шаардаж болзошгүй тул дэлгэрэнгүй мэдээллийг Дэгү их сургуулийн төлөөлөгчийн газраас лавлана уу.

Бүрдүүлэх материалApplication Qualifications 

No. Бичиг баримт
1 Бүрэн гүйцэт бөглөсөн анкет
2 Өөрийн танилцуулга болон Сургалтын төлөвлөгөө

3 Өөрийн болон санхүүгийн батлан даагчийн гадаад паспортын болон иргэний үнэмлэх нотариатаар 
баталгаажуулсан хуулбар

4 Өөрийн болон санхүүгийн батлан даагч төрөл садангийн лавлагаа (эцэг эх гэх мэт багтана) баталгаат 
орчуулгын хамт

5 Сүүлд төгсөн ЕБС-ын гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар орчуулгын хамт

6
Санхүүгийн батлан даагчийн ажил байдлын болон цалингийн тодорхойлолт баталгаат орчуулгын 
хамт. Батлан даагч нь хүсэлт гаргагчийн гэр бүлийн гишүүн байхыг зөвлөдөг ба тодорхойлолтод 
батлан даагчийн утасны дугаарыг тэмдэглэнэ.

7 2 хувь цээж зураг. Зургийн арын фон цагаан байх ба 1 хувийг анкетад хавсаргана

8 Банкны дансны үлдэгдлийн хуулга орчуулгын хамт. US $10,000 багагүй байх ба сүүлийн 3 сар тухайн 
дансандаа байршсан байх

9 Хүсэлт гаргагчийн гадаад паспортын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

♦ Хичээлийн эхний өдөр солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалт авч, анги хувиарлалт хийнэ.

Хичээлийн жил Улирал Эхлэх Дуусах

2019

Үндсэн сургалт 1 2019.03.04 2019.05.10
Үндсэн сургалт 2 2019.05.20 2019.07.26

Богино сургалт (зун) 2019.08.05 2019.08.23
Үндсэн сургалт 3 2019.09.02 2019.11.08
Үндсэн сургалт 4 2019.11.18 2020.01.24

Богино сургалт (өвөл) 2020.02.03 2020.02.21

2020

Үндсэн сургалт 1 2020.03.02 2020.05.08
Үндсэн сургалт 2 2020.05.18 2020.07.24

Богино сургалт (зун) 2020.08.03 2020.08.21
Үндсэн сургалт 3 2020.08.31 2020.11.06

Богино сургалт (өвөл) 2020.11.16 2021.01.22
Үндсэн сургалт 4 2021.02.01 2021.02.19

Сургалтын хугацааCOURSE SCHEDULE

♦ Солонгос хэлний үндсэн сургалтаас гадна Солонгос орны соёлын талаар хосолсон сургалт явуулдаг.
           √ Солонгос орон судлалын хичээлээр Солонгос дуу, кино төдийгүй солонгосын уламжлалт үндэсний хоол, 
         гар урлалын хичээлүүдийг зохион явуулдаг.
           √ Солонгос орны түүхэн дурсгалт газруудаар аялах.
♦ Хэлний сургалтын түвшинг дүүргэхэд гэрчилгээ олгодог.
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Жич:  Солонгос хэлний бэлтгэлийн нэг хичээлийн жилд үндсэн сургалт тус бүр 4 улирал, богино сургалт тус бүр  
2 улиралтай байдаг ба дээрх хүснэгтэд сургалтын төлбөрийг нэг улиралаар тусгасан болно.

♦ Бүртгэлийн хураамжийг нэг л удаа төлөх бөгөөд буцаан олгогдохгүй.

♦ Дээрх хүснэгтэд долларын ханшийг (1 US$=1100 KRW) гэж дундажлан тооцоолсон.

♦ Сургалтын төлбөрт соёл судлалын хичээлтэй холбоотой зардал багтсан болно.

♦ Сургалтын төлбөрт сурах бичиг болон хичээлийн хэрэглэл багтаагүй болно   

   * Дээрх төлбөрт 2020 оноос өөрчлөлт орох боломжтой.

1. Сургалтын төлбөрийг бүрнээр нь доллар, солонгос вон аль нэгээр нь төлнө.
2. Төлбөрийг аль ч орны дурын банкнаас шилжүүлэн хийж болно.
3. Дэгү Их Сургуулийн дансны дугаар: 

♦ Bank: DAEGU BANK, DAЕGU UNIVERSITY BRANCH

♦ Swift code: DAEBKR22

♦ Account number: 207-04-000814-9

♦ Account holder: Daеgu University

4.   Сургалтын төлбөр нь сургалтад тэнцсэн тухай мэдэгдэл гарснаас хойш 15 хоногийн дотор хийгдсэн байх ба 
банк болон шилжүүлгийн талаарх мэдээллийг Солонгос хэлний бэлтгэл хариуцсан албаны зохицуулагчтай 
холбогдон авч болно.

   Факс: +82-53-850-5689
   И-майл: oia@daegu.ac.kr

Төлбөр төлөх журамPAYMENTS INSTRUCTIONS

Төлбөр буцаан олгогдох журамWITHDRAWAL(REFUNDS)

Төлбөр буцаагдах тохиолдолд доорх нөхцөлтэй.
- Элсэлтийн хураамж эргэн төлөгдөхгүй.
- Сургалтын төлбөр:
- Хичээл эхлэхээс өмнө хүсэлт гаргасан тохиолдолд 100 хувь,
- Хичээл эхлээд эхний 3 хоногт 80 хувь,
- Эхний долоо хоног өнгөрсөн тохиолдолд 50 хувийг тус тус эргүүлэн олгоно.
- Хичээл эхлээд эхний долоо хоног өнгөрсөн тохиолдолд төлбөрийг бүхэлд нь эргүүлэн олгохгүй.

Cургалтын төлбөрTuition and fees 

Хичээлийн жил 2019
Төлбөрийн нэгж Вон Доллар
Бүртгэлийн хураамж 50,000 45.45
Үндсэн сургалтын төлбөр 1,200,000 1,090.00
Богино хугацааны сургалтын төлбөр 500,000 454.54
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Гадаад оюутан нь бакалаврын сургалттай нийт 13 бүрэлдэхүүн сургуулийн 95 мэргэжлийн салбарт, сонирхсон 
сургалтдаа хамрагдах эрхтэй.

♦ Шалгалт авах хэл: Солонгос.
♦ Элсэгчдэд тавигдах шаардлага:
   - Монгол улсын иргэн
   - Ерөнхий боловсролын 12 жилийн сургууль болон түүнтэй дүйцэх сургууль төгссөн байх.    
   -  Хүсэлт гаргагч ба түүний эцэг эх нь Монгол улсын  иргэн байх.
   -  Тус сургуулийн Солонгос хэлний шалгалт болон Солонгос хэлний түвшин тогтоох TOPIK шалгалтын 3 буюу 
     түүнээс дээш түвшинтэй байх.

UNDERGRADUATE PROGRAMS
Бакалаврын сургалт

Мэргэжил олгох хөтөлбөрүүдPROGRAMS OFFERED 

Сургууль Тэнхим Төлбөрийн 
ангилал

Хүмүүнлэгийн  ухааны 
сургууль

Солонгос хэл Уран зохиол, Хятад хэл судлал, Япон хэл судлал, Англи хэл 
Уран зохиол, Франц хэл Уран зохиол A

Биеийн тамирын боловсрол, Спорт Чөлөөт цаг судлал B

Төрийн
удирдлагын сургууль

Төрийн Удирдлага, Бодлого төлөвлөлт, Хот, олон нийтийн удирдлага, 
Нийтийн хөгжил, халамж, Үл хөдлөх хөрөнгө A

Эдийн засаг, бизнесийн 
удирдлагын сургууль

Эдийн засаг, Олон Улсын Худалдаа, Бизнесийн Удирдлага, Нягтлан бодох, 
Санхүү Даатгал, Аялал Жуучлалын менежмент, Зочид буудал-Аялал 
жуулчлал

A

Нийгмийн ухааны 
сургууль

Нийгмийн халамж, Үйлдвэрлэл халамж, Гэр бүл халамж, Олон улсын 
харилцаа, Социологи, Номын сан мэдээлэл, Сэтгэл судлал A

Олон нийтийн мэдээлэлийн хэрэгсэл F

Байгалийн
ухааны  сургууль

Математик, Big Data Science E

Хими, Биологи, Байгаль орчин судлал, Амьтан судлал, Ой судлал B

Инженерийн сургууль
Архитектурын инженер, Иргэний барилгын инженер, Байгаль орчны 
Инженер, Механик, Авто хөдөлгүүрийн Инженер, Хүнсний Инженер, 
Хүнс тэжээл, Биотехнологи, Хими Инженер, Хот төлөвлөлт-Газар зохион 
байгуулалтын Архитектур, Материал болон энергийн судлалын инженер

C

Мэдээлэл, харилцаа 
холбооны сургууль

Электрон Инженерийн тэнхим- Электрон Инженер, Электрон хяналтын 
инженер, Мэдээлэл Харилцаа Холбоо Инженерийн тэнхим - Мэдээлэл 
Харилцаа Холбооны Инженер, Компьютер Мэдээлэл Харилцаа Холбооны 
Инженерийн тэнхим- мултимедиа инженер, Системийн инженер

C

Урлаг дизайны Сургууль Уран зураг, Визуал дизайн, Анимэйшн, Аж үйлдвэрийн дизайн, Урлаг 
дизайн, Загвар дизайн, архитектур дизайн, D

Нөхөн сэргээхүйн 
ухааны сургууль

Мэргэжлийн нөхөн сэргээлт, Хэл засал, Физик эмчилгээ, Нөхөн сэргээх 
сэтгэл зүй, Ажил мэргэжлийн нөхөн сэргээхүй B

DU шилдэг боловсон 
хүчний хуулийн салбар Эрхзүйн ерөнхий онол, Нийтийн үйлчилгээний эрх зүй A
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Сургалтын төлбөрTuition & Fees 

Ангилал Солонгос вон
US$

Үндсэн Тэтгэлэгт
Томилолтын хураамж 408,000 371 371

 Төлбөр

A ангилал 2,882,000 2,620

Олон улсын оюутан 1-р улиралдаа  
40 хувийн тэтгэлгээр суралцах бөгөөд  

2-р улирлаасаа үргэжлүүлэн голч 
онооноосоо хамааран

B ангилал 3,729,000 3,390
C ангилал 4,007,000 3,642.72
D ангилал 4,259,000 3,871.81
E ангилал 3,454,000 3,140
F ангилал 3,170,000 2,881.81

♦ Бүх бичиг баримтын орчуулга бөглөлт Солонгос хэлээр байна
♦ Их дээд сургуулийн диплом солонгос хэлний орчуулга хийгдсэн байх.

Бүрдүүлэх материалApplication Materials 

No. Бичиг баримт
1 Бүрэн гүйцэт бөглөсөн анкет
2 Өөрийн товч намтар
3 Санхүүгийн төлөвлөгөө
4 Хамгийн сүүлд төгссөн сургуулийн гэрчилгээний APOSTILLE  баталгаат орчуулгын хамт
5 Төрөл садангийн лавлагаа (эцэг эх гэх мэт багтана) баталгаат орчуулгын хамт
6 Гадаад паспортын хуулбар, иргэний үнэмлэхний хуулбар ,баталгаат орчуулгын хамт

7

Санхүүгийн батлан даалтын хувьд доорх бичиг баримтын аль боломжтойг нь бүрдүүлнэ.
A.  Батлан даагчийн нэр дээр байрлах банкний мэдүүлэг нь 18.000 USD ба түүнтэй тэнцэхүйц  төгрөг 

болон бусад вальют
B.  Тухайн оюутанг батлан даагч байгууллага байгаа тохиодолд тухайн байгуулагаас батлан даагчийн 

тодорхойлолт авах

8

Санхүүгийн батлан даалтын хувьд доорх бичиг баримтын аль боломжтойг нь бүрдүүлнэ.
A.  Батлан даагчийн нэр дээр байрлах банкний мэдүүлэг нь 18.000 USD ба түүнтэй тэнцэхүйц   

(сүүлийн 3 сар байршсан байх) .
B.  Тухайн оюутанг батлан даагч байгууллага байгаа тохиодолд тухайн байгуулагаас батлан даагчийн 

тодорхойлолт авах

9

Солонгос хэлний чадвар 
А. TOPIK онооны гэрчилгээ (3-р төвшнөөс дээш хүчинтэй оноо байх)
Б. DU TOPIK- Дэгү их сургуулиас олгосон шалгалтын гэрчилгээ
В. Гадаад харилцааны хэлтсийн эрхлэгчийн гаргасан тодорхойлолт
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* Хичээлийн нэг жил нь 2 улиралтай ба дээрх хүснэгтэд 1 улирлын сургалтын төлбөрийг тусгасан болно.
- 1,100 KRW/ 1US$ байхаар дундажлан тооцоолсон болно.
-  Томилолтын хураамж нь бүртгэлийн хураамж биш бөгөөд энэ нь сургуульд сурахад 1 удаа төлөх ёстой  
  төлбөр болно.
- 2020 онд дээрх тогтоосон сургалтын төлбөрийн хэмжээнд бага зэрэг өөрчлөлт орох боломжтой.

Суралцах хугацаандаа тохируулан, нэг болон хоёр хүний өрөө захиалж болно.
Дотуур байрны багтаамж 1-3 хүний багтаамжтай. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг oia@daegu.ac.kr хаягаар холбоо 
барина уу.

ACCOMODATION
Оюутны байр

- Олон улсын оюутны дотуур байр, BIHO оюутны дотуур байрны төлбөрт хоолны зардал ороогүй болно.
-    Доорх төлбөрийн дүнг 1.100 KRW/1 US$ байхаар дундажлан тооцоолсон бөгөөд 2020 онд өөрчлөлт орох 

боломжтой. 

Дэгү Их Сургууль өөрийн оюутны хотхонд гадаадын оюутнуудаа дотуур байрандаа хүлээн авч байрлуулж байна.
Дэгү Их Сургууль нь BIHO хэмээх оюутны хотхонтой ба гадаад оюутнууд тус оюутны хотхоны дотуур байранд 
байрлах боломжтой. BIHO оюутны хотхонд нийт 2500 гаруй оюутан хүлээн авах дотуур байртай ба гадаад 
оюутанд зориулсан 300 хүний багтаамжтай олон улсын оюутны дотуур байраар үйлчилж байна. Баклаврын 
сургалтын оюутнууд BIHO хотхоны дотуур байранд байрлаж байгаа бөгөөд хэлний бэлтгэлийн оюутнууд Гадаад 
оюутны дотуур байр болон оюутны хотхоны гаднах дотуур байранд байрлаж байна.

Дотуур байрны төлбөрFEE 

Оюутны хотхон дахь дотуур байрON CAMPUS HOUSING

BIHO оюутны байр (Бакалавр)BIHO DORMITORY (Undergraduate)

Ангилал Өрөөний багтаамж Байрлах хугацаа KRW U.S.Dollars

Хавар
Намар

2 хүний 16 долоо хоног 616,000 560.00
2 хүн (эрэгтэйчүүдийн байр 2 ) 16 долоо хоног 672,000 610.91
2 хүн (эмэгтэйчүүдийн байр 5 ) 16 долоо хоног 745,000 677.27
3 хүН (эмэгтэйчүүдийн байр 5 ) 16 долоо хоног 496,000 450.91

Зун
Өвөл 2 хүний 8 долоо хоног 362,000 329.10

♦ 2 хүний өрөөнд: Ор, ширээ, сандал, хувцасны шүүгээ, цахилгаан үлээгүүр, шүршүүр,

♦ 2 хүн (эрэгтэйчүүдийн байр 2 ): Ор, ширээ, сандал, хувцасны шүүгээ, агааржуулагч, шүршүүр,

♦  2 болон 3 хүн (эмэгтэйчүүдийн байр 5 ): Ор, ширээ, сандал, хувцасны шүүгээ, номын тавиур, цахилгаан сэнс,  
шүршүүр,

♦ Байрны давхар бүрт угаалгын машинтай ба хоол хийхийг хориглодог.
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Олон улсын дотуур байр (Хэлний бэлтгэл)OFF-CAMPUS Dormitory(Korean Language Program)

Өрөөний 
багтаамж

Нэг өдрийн төлбөр
Тавилга

KRW US$

2 хүний өрөө 6,000 5.46 Ор, ширээ, сандал, хувцасны шүүгээ, тустай 00 өрөө, телевиз, 
цахилгаан үлээгүүр, хөргөгч

* Оюутны хотхоны гаднах дотуур байрууд Пёнса, Санним, Хаяан зэрэг газруудад байрлах бөгөөд цахилгаан, газ гэх 
мэт ашиглалтын төлбөрөө өөрсдөө хариуцна. 

Оюутны хотхоноос гадуур амьдрахOFF-CAMPUS HOUSING

Оюутны хотхоноос гадуур амьдрахад түрээсийн байрнуудын хувьд хоолтой, хоолгүй гэсэн ангилалтай байдаг ба 
оюутан өөрийн боломжиндоо тааруулан байраа сонгон амьдрах боломжтой. Гадуур амьдрахад түрээсийн байрны 
дундаж үнэ жилийн 4,000,000 KRW орчим байдаг.

Дэгү Их Сургуулийн цайны газруудын хоолны үнийн дундаж хэмжээ 2~4 доллар байдаг.

ХоолMEALS 

Олон улсын дотуур байр (Хэлний бэлтгэл)INTERNATIONAL HOUSE (Korean Language Program)

Ангилал
Нэг өдрийн төлбөр

Тавилга
KRW US$

2 хүний өрөө 6,000 5.46 Ор, ширээ, сандал, хувцасны шүүгээ, тустай 00 өрөө, агааржуулагч
1 хүний өрөө 12,000 10.91 Ор, ширээ, сандал, хувцасны шүүгээ, тустай 00 өрөө, телевиз, 

цахилгаан үлээгүүр, хөргөгч2 хүний өрөө 8,000 7.27

♦ 1 болон 2 хүний байранд зун, өвлийн богино сургалтанд сурах оюутнууд амьдардаг.
♦ Хоолыг гал тогоо байрлах давхарт хийх бөгөөд угаалгын машиныг нийтийн зориулалттайгаар хэрэглэнэ.
♦ Дэр болон хөнжил хэрэглээний 50.000 вон нэг удаад төлдөг.
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Дэгү Их Сургууль гадаад оюутнуудад зориулан төрөл бүрийн тэтгэлэг олгодог. 
Үүнд:  Элсэлтийн тэтгэлэг, сурлагын тэтгэлэг, TOPIK болон англи хэлний шалгалтад тодорхой өндөр оноо авсан 

оюутнуудад тэтгэлэг олгодог.

SCHOLARSHIPS
Тэтгэлэг

Баклаврын хөтөлбөрUNDERGRADUATE PROGRAMS 

A. DU ТOPIK тэтгэлэг
      Оюутанд солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтын онооноос нь хамаарч DU Олон улсын шилдэг тэтгэлгийг 

олгож байна.

TOPIK 6 түвшин ~ 4 жил төлбөргүй TOPIK 4 түвшин ~1, 2-р улирал төлбөргүй
TOPIK 5 түвшин ~2 жил төлбөргүй TOPIK 3 түвшин ~1 улирал төлбөргүй

D. TOPIK Солонгос хэлний төвшин тогтоох шалгалтын тэтгэлэг
     - Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтын 5~6 түвшинд тэнцсэн гадаад оюутанд 1.500.000 воны тэтгэлэг олгодог.

C. Шинээр элсэгчидэд олгох голч онооны төлбөрийн тэтгэлэг :
 -2~8-р улиралд сурлагаасаа шалтгаалан 30-100%-ын тэтгэлэг авах боломжтой. 
-Хэрвээ голч 2,5-аас доош бол тэтгэлэг олгогдохгүй.

Голч оноо Хувь % Сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт
4.2-4.5 95-100 100% 
4.0-4.2 90-94 70% 
3.0-4.0 85-89 50%
2.5-3.0 75-79 30%

2,5 ба доош Үндсэн төлбөрийг 100% төлнө.

B. Дэгү Их сургуулийн хэлний бэлтгэлийг дүүргэсэн оюутанд олгох онцгой тэтгэлэг

6-р түвшин – 1-р улирлын төлбөр 100% 4-р түвшин – 1-р улирлын төлбөр 60%
5-р түвшин - 1-р улирлын төлбөр 80% 3-р түвшин – 1-р улирлын төлбөр 50%
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Ангилал TOEIC
(990)

TOEFL
TEPS
(990)

IELTS
(9) TOPIK DU

TOPIK
Төлбөрийн 
хөнгөлөлтCBT

(300)
IBT

(120)

A
800 буюу 

түүнээс дээш 
оноо

227 буюу 
түүнээс дээш 

оноо

91 буюу 
түүнээс дээш 

оноо

641 буюу 
түүнээс дээш 

оноо

6.0 буюу 
түүнээс дээш 

оноо
Level 5 – 60%

B
700 буюу 

түүнээс дээш 
оноо

197 буюу 
түүнээс дээш 

оноо

79 буюу 
түүнээс дээш 

оноо

555 буюу 
түүнээс дээш 

оноо

5.5 буюу 
түүнээс дээш 

оноо
Level 4 – 50%

C
650 буюу 

түүнээс дээш 
оноо

187 буюу 
түүнээс дээш 

оноо

75 буюу 
түүнээс дээш 

оноо

523 буюу 
түүнээс дээш 

оноо

5.5 буюу 
түүнээс дээш 

оноо
Level 3

DU TOPIK 
амжилттай 
оноо авсан 

оюутан.
40%

A. Гадаад оюутны тэтгэлэг

1) Гадаад оюутнууд доорх шаардлагыг хангасан тохиолдолд тэтгэлэг авах боломжтой.
2) Гадаад оюутнууд нь судлаач оюутны тэтгэлэг авах боломжтой бөгөөд төлбөрийнхөө 50%-ийг хөнгөлүүлнэ.

Магистр, докторын сургуульGRADUATE PROGRAMS 

B. Гадаад оюутны тэтгэлгийн хөнгөлөлт

* Эхний улиралдаа 
      Төрөлх англи хэлтэй улсын оюутан зөвхөн TOPIK болон DU TOPIK-ын оноогоор хөнгөлөлт эдлэх эрхтэй.   
* 2-4-р улиралдаа
      - Өмнөх улиралын голч 70 ба түүнээс дээш оноотой оюутан дээрх хөнгөлөлтыг эдлэх эрхтэй.

- 12 жилийн Eрөнхий боловсролын сургууль болон түүнтэй дүйцэх сургууль төгссөн гадаадын иргэн
- Дэгү Их Сургуулийн баклаврын сургалтанд тэнцсэн байх, TOPIK-3 шатны хэлний мэдлэгийн түвшинтэй байх.

Баклаврын хөтөлбөр:UNDERGRADUATE PROGRAM 

- Ерөнхий боловсролын сургууль төгссөн гадаадын иргэн

Хэлний бэлтгэлдKOREAN LANGUAGE PROGRAM 

APPLICATION ELIGIBILITY
Тавигдах үндсэн шаардлага
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-  Дэгү Их Сургуульд магистрын чиглэлээр сурахаар хүсэлт гаргагч нь магадлан итгэмжлэгдсэн их дээд сургуульд 
баклаврын зэрэг хамгаалсан байх.

-  Дэгү Их Сургуулийн докторын сургуульд сурахаар хүсэлт гаргагч нь магадлан итгэмжлэгдсэн их дээд сургуульд 
магистрын зэрэг хамгаалсан байх

-  Баклаврын сургалт төгссөн мэргэжлээс өөр мэргэжлийн хөтөлбөрт хамрагдах тохиолдолд оюутан нэмэлт 
кредит хичээлд хамрагдах ёстой.

Магистр, докторын хөтөлбөрGRADUATE PROGRAM  

Элсэлт авах үе шатлалADDMISION PROSEDURE INFORMATION 

Дэгү их
сургуулийн

Төлөөлөгчийн
газарт хүсэлт

гаргах

Сургалтын болон
дотуур байрны

төлбөр шилжүүлэх 

Элсэлтийн 
материалаа  
бүрдүүлж

өгөх

Томилолтоо 
авах 

Хариу 
хүлээх 

Виз 
мэдүүлэх

Элсэлтийн 
эцсийн 

шийдвэр

Дэгү Их 
Сургуульд 

ирэх

Төлбөрийн 
мэдэгдэл 

ирэх

Холбоо барих хаяг:CONTACT 

Korean language Program: Korean language Education Center

Website: http://global.daegu.ac.kr
E-mail: oia@daegu.ac.kr
Phone: +82-53-850-5698, 5692
Fax: +82-53-850-5689

Graduate Program: Administrative office of Graduate School

E-mail: oia@daegu.ac.kr
Phone: +82-53-850-5038
Fax: +82-53-850-5039
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Дэгү Их Сургуулийн дэргэдэх Гадаад Оюутныг Дэмжих Төв нь өөрийн сургуульд суралцахааар ирж буй оюутнуудыг 
тосох, тав тухтай орчинд сэтгэл хангалуун амьдрах, суралцах орчныг бий болгохоор тэдгээр оюутнуудыг дэмжих 
үүднээс төрөл бүрийн үйл ажиллагаа, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна.

Гадаад оюутныг дэмжих төвInternational Student Support Center 

Гадаад оюутан тосох ба үдэн гаргах, туслах үйчилгээ ARRIVAL AND DEPARTURE ASSISTANCE

Дэгү Их сургуулиас гадаад оюутныг хүлээн авах, үдэх зэрэг үйлчилгээг үзүүлдэг.

-Ирж буй оюутнуудыг ачаа тээшийг тээвэрлэх 
- Солонгост оршин суух гадаад иргэнд олгогдох үнэмлэхийг мэдүүлж өгөх үйлчилгээ үзүүлэх

International student support program
Гадаад оюутныг дэмжих хөтөлбөр

Дэгү Их Сургууль нь өөрийн сургуульд суралцаж байгаа гадаад оюутнуудад зориулан доорх хэд хэдэн 
хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байна. Үүнд:

Гадаад оюутнууд солонгос оюутнуудтай 7 хоногт хэд хэдэн удаагийн нөхөрсөг уулзалт зохион байгуулдаг. Үүний 
үр дүнд гадаад оюутнууд солонгос хэлийг хурдан эзэмшиж, улмаар энэхүү хөтөлбөр нь солонгосын соёл, зан 
заншлыг гүнзгий судлах боломжийг тэдэнд бүрэн нээж өгдөг.

- BUDDY хөтөлбөр:

Зөвлөгч нь ижил мэргэжилтэй байх бөгөөд тухайн гадаад оюутанд мэргэжлийн дагуух материал цуглуулах, 
гэрийн даалгавар хийх, төсөл бэлдэх зэрэгт туслах үйлчилгээ үзүүлдэг.

-Зөвлөх үйлчилгээ:

Гадаад оюутнуудын дунд мэргэжил дээшлүүлэх хөтөлбөрийг улирал бүр нэг удаа явуулдаг. Энэхүү хөтөлбөрийн 
үр дүнд оюутнууд өөрсдийн түүх, ажил байдлын туршлага болон бичиг баримт боловсруулах, өөр хоорондоо 
бусад оюутнуудын хамт ярилцлага хийх зарчмаар ажилд ороход шаардагдах ерөнхий чадварыг олж авдаг.

-Мэргэжил дээшлүүлэх хөтөлбөр:
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Гадаад оюутaнуудын дунд АЖИЛ ба БОЛОВСРОЛ ХӨТӨЛБӨР-ийг улирал бүр нэг удаа явуулдаг. Энэхүү 
хөтөлбөрийн үр дүнд оюутaнууд өөрсдийн түүх, ажил байдлын туршлага болон бичиг баримт боловсруулах, өөр 
хоорондоо бусад оюутaнуудын хамт ярилцлага хийх зарчмаар ажилд ороход шаардагдах ерөнхий чадварыг олж 
авдаг.

Ажил ба Боловсрол Хөтөлбөр:Career Development Program 

Шинэ орчинд орж ирэн, бие даан амьдарч байгаа гадаад оюутнуудын хувьд янз бүрийн бэрхшээл тулгарах 
нь элбэг. Иймд Дэгү Их Сургууль тэдгээр оюутнуудад сэтгэл санаа болоод янз бүрийн асуудал дээр нь туслах 
үүднээс зөвлөгөө өгөх төвийг ажиллуулж байгаа. Тус төвийн ажилтнууд гадаад оюутнуудад өөрсдийн тусламж 
дэмжлэгээ хүргэхийн тулд бүхий л хүчээ дайчлан ажилладаг.

Гадаад оюутнуудад зөвлөгөө өгөх төвInternational Student Counseling Center  

Гадаад оюутны эрх ашгийг хамгаалах үүднээс гадаад оюутaнууд өөрсдөө тус холбоог удирдан явуулдаг.

Гадаад оюутны холбоо International Student’s Association 

- Гадаад оюутан тосох ба үдэн гаргахад туслах үйлчилгээ
- Оюутануудын дунд зохиогдох үйл ажиллагааг төлөвлөх зохион байгуулах
- Олон улсын оюутануудын клубын үйл ажиллагааг явуулах

Гадаад оюутны холбооны үйл ажилгааInternational Student Assiociation Activities 

Солонгост суралцаж байх үеэ хэзээ ч мартагдахааргүй сайхан өнгөрүүлж,  цагийг зугаатай үр бүтээлтэй болгох 
үүднээс дараах арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулдаг. Үүнд:

- Хаврын хоолны баяр    - Солонгос киноны үдэш
- Гадаад оюутны урлагийн тоглолт    - Сололнгос хэлний ярианы тэмцээн
- Солонгосын соёлтой танилцах хөтөлбөр        - ЮНЕСКО-гийн соёлын хөтөлбөр
- Дэлхийн боловсрол хөтөлбөр   - Гадаад оюутны спорт өдөрлөг

Гадаад оюутанд зориулсан арга хэмжээ, хөтөлбөрInternational Student Event Support  

Энэхүү товхимлыг Дэгү Их Сургуулийн Гадаад харилцааны албанаас эрхлэн гаргасан ба Дэгү Их Сургуулийн 
холбогдолтой сургалт, сургалтын төлбөр, дотуур байр зэрэг шаардлагатай бүхий л мэдээ мэдээллийг бид тусган 
харуулахыг зорилоо. (http://eng.daegu.ac.kr) or contact us (+82-53-850-5682~8 / oia@daegu.ac.kr)

Дэгү Их Сургуулиас өөрийн алсын хараа зорилгоо тодорхойлцгооё!
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1. Main Administration Building

2. Central Library-Building 1

3. Central Library-Building 2

4. Student Union Building 1

5. College of Natural Sciences

    (Biology Building)

6. College of Natural Sciences

    (Chemistry Building)

7. College of Natural Sciences

    (Physics Building)

8. College of Natural Sciences

9. College of Natural Sciences

    (Life Science Building)

10. Industry & Academic Cooperation

      Foundation (Building 2),

      Daegu Cyber University

11.  Research Center for Instrumental         

      Analysis

12. College of Arts and Design (Building 5)

      Foreign Language Education Center

13. College of Education (Building 1)

14. College of Education (Building 2),  

      Center for Students with Special Needs

15. Muncheongwan

16. Basketball Court, Inline Skate Rink

17. Braille Library, Braille Books Publishing

      Section

18. Student Union Building 2

19. College of Arts and Design (Building 3)

20. College of Arts and Design (Building 2)

21. College of Arts and Desing (Building 1)

22. College of Law, College of Public

      Administration

23. Joint Lecture Hall

24. Faculty Offices

25. College of Social Sciences

26. Soccer Stadium

27. Human Resources Development Center

28. International House

29. 30.  Biho Dormitory

            - Women's Dorm (Building 1,2,3,5)

            - Men's Dorm (Building 1,2,3,5)

            - Monet's Pond

31. DGB Sports Plaza

32.  College of Economics & Business   

Adminstration

33.  Institute of Computer & Communication,  

34. College of Humanities

35. Gymnasium

36.  Ssireum (Korean Traditional Wrestling)  

Gymnasium

37. Tennis Court

38. Athletes' Dormitory

39. Basketball Court,

      Jokgu(Foot Valleyball) Ground

40. Flower Garden

41. College of Rehabilitation Sciences

42. Geomdo (Korean Swordmanship)

      Gymnasium

43. Industry & Academic Cooperation

      Foundation (Building 1)

44. College of Life & Environmental Science

      (Building 1)

45. College of Life Environmenta Science

      (Building 2)

46. College of Life Environmenta Science

      (Experimental Plantation)

47. College of Life Environmenta Science

      (Adjunct Farm)

48. Automotive & Mechanical Engineering

      Center

49. College of Information & Communication

      Engineering

50. College of Engineering

51. Younggwang Kindergarten,

      Younggwang Church

52. Center for Students with Special Needs

53. Evening Class Building

54. Faculty Offices (College of Economics &

      Business Administration)

55. Faculty Offices (College of Humanities)

56. Hyangto Dormitory

57. Amphitheater

58. Main Gate 

Нэмэлт мэдээлэл : Дэгү Их Сургуулийн “Эрхэм Алсын Хараа” төлөөлөгчийн газар 
Дэгү Их Сургуулийг төлөөлсөн найз чинь байх болно!
*Монголд: Дэгү Их Сургуулийн “Эрхэм Алсын Хараа” төлөөлөгчийн газар 

Tel: 976+88084054,  88064479    Facebook: DU New Vision Mongolia
E-mail: ganaa_mark@yahoo.co.uk  Page – TOPIK l,ll Шалгалт бэлдэх матeриал
             soren_ganaa@yahoo.com   

Дэгү Их Сургуулийн Төлөөлөгчийн Газар
МУБИС Сонор Плаза 7 давхар 


