
2020 СОНСО ИХ СУРГУУЛЬ, СОЛОНГОС ХЭЛ 

СУРГАЛТЫН ТЭНХИМ 

 

<СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ СУРГАЛТЫН ТАНИЛЦУУЛГА> 

 

▶ Сургалтын агуулга 

СОНСО их сургуулийн Солонгос хэлний тэнхим нь солонгосын их дээд сургуулиудад суралцах болон 

бизнес, ажил хэргийн шаардлагаар солонгос хэлнийг сурахыг зорьж буй гадаад иргэн, харъяалал өөр 

солонгос иргэдэд системчилсэн програмын дагуу сургалт явуулах зорилгын дор үйл ажиллагаагаа 

явуулдаг.  

 

Солонгос хэлний бэлтгэлийн сургалт 10долоо хоногийн хугацаанд 7хоногт 

4удаа(Даваа, Мягмар, Лхагва, Пүрэв), өдөрт 4цагаар хичээллэдэг. Нэг улиралд 

нийт 160цаг хичээллэнэ. (Дунд шат 180 цаг хичээллэнэ) 

 

Солонгос хэлний нийт сургалтын хугацаа 6түвшинд явагддаг ба нийт зарцуулагдах хугацаа 1жил 6сар 

болно. Энэ хугацаанд явц дундын болон улирлын эцсийн байдлаар тус тус нэг шалгалт өгөх бөгөөд 

шалгалтын үнэлгээ 70хувь, сургалтын явцад суусан ирц 80% тай тохиолдолд тухайн түвшинг амжилттай 

дүүргэсэнд тооцогдон гэрчилгээ олгогдоно. 

 

 

▶ Сургалтын хуваарь 

Сургалтын хуваарь Бүртгэл эхлэх хугацаа Хичээллэх хугацаа 

 

 

2020 

Хавар  ~2020.03.06 
2020.03.23~2020.06.05 

2020.04.06~2020.06.05 

Зун  ~2020.06.25 
2020.06.10~2020.08.19 

2020.07.24~2020.09.11 

 Намар  ~2020.08.25 
2020.09.14~2020.11.24 

2020.10.26~2020.12.18 

 Өвөл  ~2020.11.15 
2020.12.01~2021.02.08 

2020.12.21~2021.03.04 

 Хавар  ~2021.02.15 
2021.03.02~2021.05.11 

2021.03.15~2021.05.11 

2021 Зун  ~2021.05.15 
2021.05.31~2021.08.05 

2021.05.31~2021.08.05 

 Намар  ~2021.07.15 
2021.08.30~2021.11.10 

2021.09.13~2021.11.10 

 Өвөл  ~2021.11.15 
2021.12.06~2022.02.15 

2021.12.20~2022.02.15 

 



※ Хичээллэх хугацаа – 1жилд 10долоо хоногоор 4 удаа орно.  

Цагийн хуваарь : 09:30 – 13:30 (160цаг) долоо хоногт 4өдөр(Даваа, Мягмар, Лхагва, Пүрэв) 

Үдээс хойш хичээлүүд 

 

※ Төлбөр болон хичээллэх цагийн хуваарьт Сонсо их сургуулийн Солонгос хэл сургалтын тэнхмийн 

зохицуулалтаар өөрчлөлт орж болно.  

※ Бүрдүүлэх материал болон бүртгэх хугацаа: 

가. Виз байгаа тохиолдолд : Улирал эхлэхээс 2 долоо хоногийн өмнө хүртэлх хугацаанд материал хүлээн 

авна.  

나. Виз байхгүй тохиолдолд:  

-Хятад оюутан : Улирал эхлэхээс 3 долоо хоногийн өмнө хүртэлх хугацаанд материал хүлээн авна. 

-Бусад орны оюутан : Улирал эхлэхээс 4 долоо хоногийн өмнө хүртэлх хугацаанд материал хүлээн авна.  

 

▶ Хичээлийн бүтэц  

- Сурагчдын суралцах чадвар, үзүүлэлтээс шалтгаалан тухай бүрд тохирох сурах бичиг, хэрэгслээр 

хангана.  

- Анхан шатнаас эхлэн гүнзгий шат хүртэлх 6н түвшинд хичээллэнэ.  

- Сонсох, ярих, унших, бичих чавдар дээр үндэслэн тохирох сурах бичгүүдээр сургалтуудыг явуулна.  

 

▶ Түвшин бүрд эзэмших чадвар  

①  Анхан шатⅠ : Үндсэн авиа, хэллэгийн дасгал болон анхан шатны сонсгол, ярианы дасгалууд 

орно. Тус хичээл нь төрөл бүрийн үзүүлэн, тоглоом, тусгай даалгавар зэрэг бодит 

хэрэгжүүлэлттэй сургалын арга барилаар явагдана. 

  

②  Анхан шатⅡ : Дүрс бичлэг болон бусад материалыг ашиглан ангид буй аливаа эд зүйлстэй 

холбоотой сэдэв, даалгаварын хүрээнд дасгал ажлууд гүйцэтгэх, дадлага ажлын номтой 

ажилласнаар хэлзүй, бичих дадлагуудыг хийнэ.  

③  Дунд шатⅠ : Олог сэдвийн хүрээнд өөрийн үзэл бодол, нөхцөл байдлаа илэрхийлэх дадлага 

хийх, үзвэр болон дадлагын цагууд нэмэгдэнэ. Солонгосын соёлтой танилцах, хоол хийж сурах, 

хэлзүйн дүрмийн түвшинд илүү өргөн хүрээний хэрэглээтэй болно.  

④ Дунд шатⅡ : Тооны ухаан болон бусал мэргэжилтэй холбоотой үг хэллэг, харилцах чадвар 

нэмэгдэнэ. Хийсвэр үг хэллэг, мэдээ мэдээллийн хүрээнд сонсох, бичих дадлага түлхүү орно.  

⑤  Дээд шатⅠ : Олон төрлийн өвөрмөц хэллэг, гадаад хэллэг, нийгмийн олон талбарт хэрэглэгдэх 

үгс, шүлэг утга уран зохиолын хүрээнд мэргэжлийн үг хэллэгийг сурах, хэрэглэх түвшинд хүрнэ.  

⑥  Дээд шатⅡ : Солонгосын үлгэр домог, өгүүллэг, аяны тэмдэглэл зэргийг уншиж ойлгох мөн 

зохион бичлэг эссэ бичиж төрөл бүрийн сэдвээр ярилцлагад орон өөрийн байр суурийг 

илэрхийлэх түвшинд хүрнэ.  

○7  Солонгосын соёлын хүрээнд: Төрөл бүрийн соёл, зан үйл, онцлогийг ойлгон мэдсэнээр суралцах 

хугацаандаа ямар нэг үйл ойлголцол, хүндрэл байхгүй байхуйц хэмжээнд суралцах, чиглүүлэгч багшид 

өөрийн байдлаа илэрхийлэн тусламж авч чадахуйц чадвар эзэмшинэ.  

 

▶ Сургалтын дүрэм  

① Дүн 

- Ирц, явцын болон улирлын эцсийн шалгалт, хичээлийн идэвх, бие даалт гэсэн үзүүлэлтүүд дээр 

үндэслэгдэн дүгнэнэ.  

- Тухайн сурч буй түвшинг амжилттай төгсөн батламж авахын тулд дүнгийн үзүүлэлт 70хувиас, ирц 

80хувиас тус тус дээш байх. 

② Ирц, явц  

- Нийт цагийн 20% -иас дээш таслалт байх тохиолдолд төгсөх боломжгүй. 



- Хоцролтын 3 удаагийн бүртгэл 1таслалттай тэнцэнэ.  

- Нэг түвшинд 2 удаа улирах, хичээллэх явцад зөрчил гаргасан тохиолдолд цааш суралцах боломжгүй.  

- Солонгос хэлний сургалтаас өөр зорилгоор элсэн орох тохиолдолд, тухайн зорилго нь илэрхий болсон 

тохиолдолд цаашид суралцах боломжгүй. 

③ Төгсөлт  

- 1-6дугаар түвшин бүрд амжилттай сурч дүүргэсэн оюутанд СОНСО их сургуулийн Солонгос хэлний 

тэнхимээс албан ёсны батламж гардуулна. 

- Дүнгийн болон ирцийн үзүүлэлт хүрэхгүйгээс дахин суралцах шаардлагатай тохиолдолд батламжийн 

оронд дүнгийн тодорхойлолт гаргана.  

 

<Элсэлт> 

 

▶ Элсэгч : Ахлах сургууль, их дээд сургууль төгссөн байх  

▶ Элсэлт явагдах дараалал: 

 

①  Бичиг баримт илгээх → Шалгагдсаны дараа хариуг мэдэгдэнэ 

②  Сургалтын төлбөр, оюутны байрны төлбөр төлөх 

③  Сургуульд тэнцсэн албан бичиг авах 

④  Тухайн оронд байрлах элчин сайдын яаманд виз хүсэх материал бүрдүүлж өгөх (D-4) 

⑤  Визээ авах / онгоцны билет захиалах  

Виз хүсэхэд шаардагдах материалыг оюутан өөрөө бэлдэнэ. Сургуулийн зүгээс шаардлагатай 

бичиг баримтыг эх хувиар нэг удаа гаргаж өгөх ба тусгай номертойгоор гаргадаг тул дахин гаргах 

боломжгүй байдгийг анхаарана уу.  

⑥  Нисэх буудлаас тосуулах тохиолдолд тусгай хүсэлтийн анкет бөглөж төлбөрийг сургалтын 

төлбөр дээр нэмж 50,000вон төлнө.  

 

 

▶ Бүрдүүлэх материал  

※ Бүртгэлд өгсөн материалыг буцаан олгохгүй бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт материал хүсэх 

боломжтой.(Бүх материал солонгос эсвэл англи хэл дээр орчуулагдсан, нотариатаар балатгаажуулсан 

байх) 

 

1. Өөрийн орноос элсэгч: 

①   Элсэлчийн анкет (Сургуулийн тусгай анкет бөглөх, зураг наах)   

②   Сүүлд төгссөн сургуулийн гэрчилгээ, дүнгийн хуудас (Апостил) 

③   Гадаад паспортын хуулбар 1хувь 

④   Цээж зураг 2ш 

⑤   Төрсний гэрчилгээний лавлагаа 

⑥   Эцэг эхийн ажлын газрын болон орлогын тодорхойлолт 

⑦   Оюутны нэрэн дээрх банкны хуулга эх хувиар 1ш ($10,000дээш) 

 

2. БНСУд байгаа элсэгч 

- Элсэлчийн анкет (Сургуулийн тусгай анкет бөглөх, зураг наах)   

- Сүүлд төгссөн сургуулийн гэрчилгээ, дүнгийн хуудас (Апостил) 

- Гадаад паспортын хуулбар 1хувь 

- Цээж зураг 2ш 

- Гадаад иргэний үнэмлэхний хуулбар 1хувь 

- Өмнөх сургуулийн ирц, дүнгийн хуулбар эх хувиар байх 

- Банкны баталгааны бичиг(5сая воноос дээш байх), батлан даагчийн бичиг 

 



 

 

 

 

 

▶ Элсэлт цуцлах, төлбөр буцаалт 

① Элсэлт цуцлалт болон төлбөр буцаалт нь хичээл эхлэхийн өмнөх долоо хоног хүртэл боломжтой 

② Виз гараагүй шалтгаанаас төлбөр буцаах тохиолдолд сургуулийн зүгээс илгээсэн албан бичгийн эх 

хувь, консулын газраас өгсөн татгалзсан хариунаа албан бичгийн хамт ирүүлэх ба хичээл эхэлсэнээс хойш 

1 долоо хоног өнгөрсөн тохиолдолд тухайн улирлын нийт төлбөрийн 70% буцаан олгогдоно. 1долоо 

хоногоос хэтэрсэн тохиолдолд тухайн нэг улирлын төлбөр буцаан олгогдохгүй. 

③ Виз гарсан ч хувийн шалтгаанаас буцаалт хүсэх тохиолдолд: 

- Виз гарсан ч БНСУ-ын хилээр нэвтрэхээс өмнөх өдрийг хүртэл гамшиг, өвчин зэрэг онцгой шалтгааны 

улмаас төлбөрийн буцаалт хийлгэх тохиолдолд нийт төлбөр 100% буцаагдана. 

- Хилээр нэвтрэн орж ирснээс хойш хичээл эхлэхийн өмнөх өдөр хүртэл гамшиг, өвчин зэрэг онцгой 

шалтгааны улмаас төлбөрийн буцаалт хийлгэх тохиолдолд нийт төлбөрийн 80% буцаагдана. 

- Хичээл эхэлснээс хойш 1долоо хоногийн дотор гамшиг, өвчин зэрэг онцгой шалтгааны улмаас 

төлбөрийн буцаалт хийлгэх тохиолдолд нийт төлбөр 70% буцаагдана. Харин 1 долоо хоногоос хэтэрсэн 

тохиолдолд тухай улирлын төлбөр буцаагдах боломжгүй. 

※ Төлбөр буцаагдахад шаардагдах материалыг заасан хугацаанд багтаан өгөх. 

 

▶ Сургалтын төлбөр  

Элсэлтийн хураамж Сургалтын үндсэн төлбөр  Оюутны байрны төлбөр 

300,000вон  

(1жилийн эрүүл мэндийн 

даатгал, 6сарын сурах бичиг 

багтана) 

 

1,150,000 вон (1улирал) 

- 

1,700,000вон 

(6сар, нэг өрөөнд 2оюутан 

байрлана, барьцаа 200,000вон 

багтана)ㄴ 

※ Сургалтын төлбөрийг 2 улирлаас дээш хийнэ.  

※ Сургалтын болон элсэлтийн хураамж мөн бүртгэлийн хураамжины мэдээлэл харилцан адилгүй тул 

СОНСО их сургуулийн солонгос хэлний тэнхимийн ажилтанаас лавлана уу. 

 

▶ Оюутны байр (Сургуулийн гадуур, нэг өрөөнд 2 оюутан байрлана/ 1сарын төлбөр  250,000вон) 

6 сарын оюутны 

байрны төлбөр 

(250,000вон * 6сар) + барьцаа мөнгө200,000вон = 1,700,000вон 

Оюутны байранд байрлах хүсэлтийг элсэлтийн анкет бөглөх үед тусгай мэдэгдэнэ. мөн оюутны байрны 

төлбөрийг сургалтын төлбөр төлөхөд хамт төлнө. Оюутны байрнаа гарах тохиолдолд барьцааны 

200,000воныг буцаан олгоно.  

 

▶ Сургалтын төлбөр хийх дансыг тусгай нэхэмжлэх хууласнаас лавлах боломжтой.  

▶ Лавлах утас : 02-950-5403  

Цахим хаяг : coilca@naver.com / koreailca@gmail.com  

 

 

 

СОНСО ИХ СУРГУУЛЬ 

СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ ТЭНХИМ 

mailto:coilca@naver.com
mailto:koreailca@gmail.com

