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Бие даасан засгийн газрын хуулийн этгээд

Японд суралцах оюутны гарын авлага

Японы оюутныг дэмжих байгууллага

Монгол хэлээр



Өндөр чанартай, сонирхолтой 
сургалтын хөтөлбөр
Япон улсад хамгийн дэвшилтэт түвшний мэдлэгт суралцах боломжтой. Сүүлийн 
жилүүдэдфизик, хими, анагаах ухаан ба физиологийн Нобелийн шагналтнууд 
Японоос дараалан гарч буй нь үүнийг батална.
Зөвхөн хууль, эдийн засаг, инженер, байгалийн ухаанаар зогсохгүй байгаль 
орчин, мэдээлэл, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, аялал жуулчлалын салбар 
зэрэг орчин үеийн салбар, манга болон анимэ, тоглоом, загвар, амттан хийх гэх 
мэт өргөн цар хүрээний салбаруудаар суралцах боломжтой. 
Мөн сүүлийн үедангли хэлээр эрдмийн зэрэг хамгаалж болох сургалтуудын тоо 
ч нэмэгдэж байна. 

Японд суралцахын давуу талууд

Даяаршмал орчинд 
суралцах
Дэлхийн 170 гаруй улс, бүс нутгаас ирсэн 200,000 
орчим гадаад оюутан Японы их дээд сургууль 
болон Япон хэлний сургуулиудад суралцаж байна.
Сүүлийн үед гадаад оюутан, япон оюутан хамтдаа 
амьдрах олон улсын оюутны дотуур байрны тоо ч 
өсч байгаа.
Зөвхөн Япон орноор зогсохгүй дэлхийн бусад орны 
олон соёлтой танилцсанаар таны хараа тэлэх нь 
дамжиггүй.

Японд ажилд орох боломж
Ойрын жилүүдэд, Японд ажилд орох гадаад оюутны тоо 
нэмэгдсээр байгаа ба Японы компаниуд ч идэвхтэйгээр 
гадаад оюутнуудыг ажилд авч байна.

Гадаад оюутнуудад үзүүлэх олон 
талындэмжлэг
Японы их сургуулиудын сургалтын төлбөр төдийлэн өндөр бишээс гадна, 
гадаад оюутнуудад тэтгэлэг олгохтогтолцоо нь сайн хөгжсөн байдаг.
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Шинжлэх ухаан технологийн өндөрхөгжил," 
MONOZUKURI" хэмээх үйлдвэрлэлийн уламжлал
Нөөц баялагаар хомс Япон улс үйлдвэрлэлийн том гүрэн болж, эдийн засгийн хөгжилд хүрсэн 
нь шилдэг боловсролоор тэжээгдсэн мэдлэг, технологийн үр дүн билээ.
Цахилгаан автомашин, дижитал камер, шилэнкабель, хиймэл зүрх гэх мэт хамгийн тэргүүлэх 
шинжлэх ухааны технологиболон анагаах ухааныг ашигласанбүтээгдэхүүнийг дэлхийн 
зах зээлд нийлүүлсээр ирсэн билээ. Дэлхий дахины хүнсний амьдралыг өөрчилсөн бэлэн 
гоймон, караоке зэрэг ч Японоос гаралтай юм. Японд дахин дахин сайжруулсан, өвөрмөц 
бүтээгдэхүүнийг зохион бүтээж, үйлдвэрлэдэг заншилтай.

Амьдрахад амар орчин,амгалан, аюулгүй дэд бүтэцтэй.
Дэлхийн хэмжээгээр аваад үзсэн ч Япон улс гэмт хэрэг бага, амьдрахад амар улс гэгддэг. 
Юм гээгдүүлсэн ч ихэнх нь буцаад олддог. Нийтийн тээврүүд яг цагтаа ирж, цагтаа хөдөлж, 
амгалан бүрэн бүтнээр чинь зорьсон газарт тань хүргэж өгнө. Даатгалын тогтолцоо сайтар 
бүрэлдсэн газар тул өвчин туссан ч төлбөрийн багахан хэсгийг нь өөрөө төлөөд өндөр 
түвшний эмчилгээнд хамрагдана. Эх орноосоо өөр газарт очоод яах бол гэж түгшиж буй 
гадаад оюутнууд ч гэсэн тайван амьдарч чадах улс юм аа.

Үзэсгэлэнт байгаль, сэтгэл татам орчин үеийн 
болон уламжлалт соёл, зочломтгой сэтгэл
Далайгаар хүрээлэгдсэн, хавар, зун, намар, өвлийн 4 улирлыг үзэж болох үзэсгэлэнт 
байгальтай Япон орон. Японд анимэ-хүүхэлдэйн кино, хувцас загвар зэрэг поп 
соёлуудтөдийгүй цайны ёслол, икэбана зэрэг уламжлалт соёлууд эдүгээ ч амьдаараа буй. 
Японы билэгдэл гэж болох Фүжи уулаас эхлээд Химэжи цайз, Ицүкүшима хийд зэрэг дэлхийн 
соёлын өвүүд Японд олон. Дэлхийн биет бус соёлын өвд бүртгэгдсэн япон үндэсний хоол нь 
тухайн улирлынхаа хүнсний материалуудыг ашигласан өнгө үзэмж баялаг, эрүүл хоол бөгөөд 
урт наслалтаараа алдартай япон хүмүүсийн эрүүл мэндийг тэтгэдэг хүнс билээ. Япончууд дэг 
жаягийг сахидаг, шударга үндэстэн хэмээгддэг. Бас, харьцаж буй хүнээ хүндлэх зочломтгой 
зантай тул гадаад оюутнуудыг халуун дотноор хүлээн авах болно.

Япон гэж ямар улс вэ?
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● Web Japan 
　　http://web-japan.org/

● DISCOVER the SPIRIT of JAPAN
　　http://www.visitjapan.jp/en/

● Japan National Tourism Organization (JNTO)
　　http://www.jnto.go.jp/eng/

Японы
танилцуулга
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ХоккайдоХоккайдо

АомориАомори

АкитаАкита ИватэИватэ

ЯмагатаЯмагата
МиягиМияги

ФүкүшимаФүкүшима

ИбаракиИбараки

ТочигиТочиги
ГүнмаГүнма

СайтамаСайтама
ТокиоТокио

ЧибаЧибаКанагаваКанагава

НийгатаНийгатаНийгата

НаганоНаганоНагано

ЯманашиЯманашиЯманаши

ШизүокаШизүокаШизүока

ТоямаТоямаТояма
ИшикаваИшикаваИшикава

ГифүГифүГифү

АйчиАйчиАйчи

ФүкүиФүкүиФүкүи

ШигаШига

МиэМиэ
НараНара

ВакаямаВакаяма

КиотоКиото

ОосакаОосака

ХёогоХёогоОкаямаОкаяма
ХирошимаХирошима

ТотториТоттори

ШиманэШиманэ

ЯмагүчиЯмагүчи

ТокүшимаТокүшима

КагаваКагава

ЭхимэЭхимэ
КоочиКоочи

ФүкүокаФүкүока
СагаСага

НагасакиНагасаки ОоитаОоита

КүмамотоКүмамото

МиязакиМиязаки
КагошимаКагошима

Токио хот

Агасавара арлууд

130º125ºE
25ºN

ОкинаваОкинава

КагошимаКагошима

Тоохокү 
бүс нутаг

Кантоо 
бүс нутаг

Кинки 
бүс нутаг

Чюүкокү 
бүс нутаг

Шикокү 
бүс нутаг

Кюүшюү 
бүс нутаг

Хоккайдо 
бүс нутаг

Чюүбү 
бүс нуаг

● Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ ：377.962 кв . км
● Хүн ам ：126.876.000 хүн.

2015 оны 9 сарын 1-ний байдлаар. Эх сурвалж: “Хүн 
амын тооцоо” (Дотоод хэрэг, харилцаа холбооны 
яамны харьяа Статистикийн газар)

● ДНБ ：Дэлхийд 3-рт ордог.
2014 он 
Эх сурвалж: Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар

● Японоос төрсөн Нобелийн шагналтнууд: 24 хүн
Дэлхийд 7-р байр (Азид 1-р байр)
Эх сурвалж:“Боловсрол, шинжлэх ухааны статистик” (2016 он)
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Японы дээд боловсрол нь анхан шатны боловсрол (6 жилийн бага сургууль), дунд боловсрол (3 жилийн дунд сургууль, 
3 жилийн ахлахсургууль) гэсэн 12 жилийн боловсролыг эзэмшсэний дараа эхэлдэг. Гадаад оюутнууд элсэн суралцах 
боломжтой дээд боловсролынбайгууллагууд нь ① Технологийн дээд сургууль (Коосэн) , ② Мэргэжлийн сургууль (Сэнмон 
гаккоо) (ТМС-ийн мэргэжил олгох ахлах курс), ③ Богино хугацааны их сургууль (Танки дайгакү) , ④ Их, дээд сургууль (Гакүбү 
буюу бакалаврын сургалт, цаашид факультет гэх) , ⑤ Ихсургуулийн магистрантур, докторантур (цаашид төгсөлтийн дараах 
сургууль гэх) гэсэн 5 хэлбэр байх ба хэн байгуулснаас хамааранулсын, муж болон хотын, хувийн сургууль гэж ялгагдана.
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Суралцах жил

18 наснаас

12-18 нас

6-12 нас

С
ургуулийн төрлүүд

С
ургуулийн төрлүүд

Tехник м
эргэж

лийн
сургуулийн энгийн курс
Tехник м

эргэж
лийн

сургуулийн энгийн курс

Технологийн дээд сургууль 
(Коосэн)
Технологийн дээд сургууль 
(Коосэн)

Ахлах сургуульАхлах сургууль

Дунд сургуульДунд сургууль

Бага сургуульБага сургууль

Техник мэргэжлийн
сургуулийн дээд курс
Техник мэргэжлийн

сургуулийн дээд курс

Их,
дээд сургууль
(факультет)

Их,
дээд сургууль
(факультет)

Төгсөлтийн 
дараах 

сургууль 

Төгсөлтийн 
дараах 

сургууль 

Мэргэжлийн 
          сургууль (ТМС-ийн 

мэргэжил олгох ахлах курс)

Мэргэжлийн 
          сургууль (ТМС-ийн 

мэргэжил олгох ахлах курс)

Богино 
хугацааны 
их сургууль

Богино 
хугацааны 
их сургууль

Гадаад оюутнууд элсэн орох боломжтой 
дээд боловсролын байгууллагууд

Анхан шатны
боловсрол

Дунд боловсрол

Дээд боловсрол

（※Дунд сургууль, ахлах сургууль нэгдсэн нэг  
сургуулийн хэлбэртэй байх нь бий）

（※Дунд сургууль, ахлах сургууль нэгдсэн нэг  
сургуулийн хэлбэртэй байх нь бий）

（※Дунд сургууль, ахлах сургууль нэгдсэн нэг  
сургуулийн хэлбэртэй байх нь бий）

＊гүнзгийрүүлсэн нэмэлт курс Дундаас нь элсэх, сургууль шилжиж орох жишээ ч бий.

＊

＊

＊

Японы боловсролынтогтолцоо

Хичээлийн төлөвлөгөө ба хичээлийн жилийн тогтолцоо
Японд сургуулийн хичээлийн жил 4 сард эхэлж дараа жилийн 3 сар хүртэл үргэлжилдэг. Японы ихэнх 
их, дээд сургууль 2 семестрийн системтэй ба 4-9 сар нь эхний семестр, 10-3 сар нь хойд семестр юм. 3 
семестртэй, эсвэл квот(4 семестр)-ын системтэй их, дээд сургууль ч бий.

Асуулт  Японд хичээлийн шинэ жил 4 сард эхэлдэг гэж сонссон, 9 болон 10 сард элсэж болох их сургууль  байдаг уу?
Хариулт  Байдаг. Ялангуяа төгсөлтийн дараах сургуульд намраас эхлэн суралцаж болдог их сургуулиуд олон байдаг.

Асуулт  Урт хугацааны амралтхэзээ вэ?
Хариулт  Зун (7 сарын сүүлээс 9 сарынэх) , өвөл (12 сарын сүүлээс 1сарын эх) , хавар (2-3 сар) –ынамралт гэсэн 3 урт хугацааны амралт бий.

Я
поны

 боловсролы
нтогтолцоо
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Элсэхшалгуурүзүүлэлт
Японы их дээд сургууль,богино хугацааны их сургууль, мэргэжлийн сургуульдэлсэн орохын тулд,зарчимын хувьд,албан 
ёсны сургуулийн боловсролын 12-р ангийг төгссөн байх шаардлагатай.Технологийн дээд сургуульд явцаас ороход 11 
жил, төгсөлтийн дараахсургуулийн магистрантурт элсэхэд 16 жилийн сургуулийн боловсролтой байх шаардлагатай.

Энэтхэг, Балба(Непал), Бангладеш, Малайз, Мьянмар, Монгол зэрэг улсад 10 болон 11 жилийн бага,дунд боловсрол эзэмшсэн 
хүмүүс Японы их, дээд сургуульд элсэн орох бол дараах аль нэгэн шалгуур үзүүлэлтийг хангаж байх шаардлагатай.
① Эх орондоо их, дээд сургуульд орохын өмнөх бэлтгэл сургалт эсвэл их дээд сургууль зэрэг дээд боловсролын байгууллагад 1 

буюу 2 жил суралцаж,албан ёсны сургуулийн боловсролд 12 жилээс дээш хугацаагаар хамрагдаж төгссөн байх.
② Японы Боловсрол Шинжлэх ухааны сайдын заасан бэлтгэл сургалтыг төгсөх (зөвхөн Японы ахлах сургуультайдүйцэх сургалтад 
суралцан төгссөн хүмүүс).
Гэхдээ бага, дунд боловсролын сургалтын хугацаа нь 12 жил хүрдэггүй сургалтын системээр суралцан төгссөн хүмүүсийн хувьд 
энэ талаар Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын заасантай таарч байвал, тухайн улсдаа 11-с дээш жилийн боловсрол эзэмшсэн 
байвал бэлтгэл сургалтад заавал суралцаж төгсөөгүй байсан ч элсэн суралцах эрхтэй гэж үзнэ.

Японы Боловсрол Шинжлэх ухааны сайдын заасан “Бэлтгэл сургалт”
 http://www.jasso.go.jp/en/study_ j/search/nihongokyouiku.html

Олгогдох эрдмийн зэрэг, цол, хичээлийн жилийн тоо.
анги, курс, сургалт Олгогдох эрдмийн зэрэг, цол Суралцах үндсэн хугацаа

Төгсөх сургууль 
(Магистрантур,
докторантур)

Докторантур Доктор 5 жил 

Магистрын сургалт Магистр 2 жил

Нарийн мэргэжлийн эрдмийн 
зэрэг олгох сургалт

(Professional Degree)

Магистр (нарийн 
мэргэжлийн) 2 жил

Хуулийн магистр (нарийн мэргэжлийн) 3 жил

Боловсролын магистр (нарийн мэргэжлийн) 2 жил

Их, дээд сургууль
(факультет)

Бакалаврын ердийн сургалт 
(факультет) 4 жилийн эм зүйн анги

Бакалавр
4 жил

Анагаах ухаан, шүд эмчилгээ, мал эмнэлгийн 
ангиуд, 6 жилийнсургалттайэм зүйн анги 6 жил

Богино хугацааны их 
сургууль － Богино хугацааны их

сургуулийн бакалавр 2-3 жил

Технологийн дээд 
сургууль － Дэд бакалавр

3 жил (худалдааны хөлөг 
онгоцных 3 жил 6 сар)

Техник мэргэжлийн 
сургууль

Мэргэжлийн сургалт
(Мэргэжлийн сургууль)

Мэргэжилтэн 2-с дээш жил

Дээд зэргийн мэргэжилтэн 4-с дээш жил

＊ Докторантур нь эхэн (2жил) ба хойд хугацааны сургалт (3жил) гэж хуваагдсан байх тохиолдол бий.Бакалаврын сургалт 6 жил үргэлжилдэг 
анагаах ухаан, шүд эмчилгээ,6 жилийн эм зүйн анги, мал эмнэлгийн ангийн докторантур үндсэн суралцах хугацаа 4 жил байдаг. 

＊ Төгссөний дараа гүнзгийрүүлсэн курс (1-2 жилийн)-т дэвшин орж, “Бакалавр”-ын зэрэг авах боломжтой.
＊ Технологийн дээд сургуулийн үндсэн суралцах хугацаа 5 жил боловч гадаад оюутныг 3-р курсээс эхлэн хүлээж авдаг. 

Төгссөнийхөө дараа гүнзгийрүүлсэн курс (2 жилийн) -т дэвшин орж, “Бакалавр”-ын зэрэг авах боломжтой.
＊ Технологийн дээд сургуулийн “дэд бакалавр”, техник мэргэжлийн сургуулийн “мэргэжилтэн”, “дээд зэргийн мэргэжилтэн” нь цол юм. 

Их, дээд сургуулийн үнэлгээ, эрдмийн зэрэг олгох асуудал хариуцдагNIAD-QE (“National Institution for Academic Degrees and University Evaluation”) 
байгууллагаар батламжлагдсан богино хугацааны их сургууль, технологийн дээд сургуулийн гүнзгийрүүлсэн нэмэлт курсыг төгсөж, NIAD-QE 
байгууллагын хяналтаар орж тэнцвэл “Бакалавр”-ын зэрэг авах боломжтой.Дэлгэрэнгүйг элсэхийг хүсч буй сургуулиасаа лавлана уу. 

National Institution for Academic Degrees and Quality Enhancement of Higher Education (NIAD-QE)
 http://www.niad.ac.jp/english/

Асуулт  Японд авсан эрдмийн зэрэг бусад орнуудад хүчинтэй юу?
Хариулт  Япон улсад авсан эрдмийн зэрэг нь бусад улсад авсан эрдмийн зэрэгтэй адил хүчинтэй.Гэхдээ зарим улсад Боловсролын 

Яам болон батламж үнэлгээний байгууллагууд (ашгийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн байгууллага зэрэг) гадаадад авсан эрдмийн 
зэргийн үнэлгээ явуулдагбайх тохиолдол бий. Тиймээс эх орныхоо холбогдох байгууллагад хандаж лавлах хэрэгтэй.

Я
поны

 боловсролы
нтогтолцоо
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Асуулт Их, дээд сургууль болон төгсөлтийн 
дараах сургуульд элсэх өргөдөлийг 

хэзээнээс эхлэж авдаг вэ?

Хариулт Өргөдөл авах хугацаа сургууль бүрээр өөр 
байдаг тул элсэхийг хүсч буй сургуулийнхаа 

оюутан элсүүлэх журам, зарлалтай сайтар танилцах хэрэгтэй. JASSO 
болонJAPAN STUDY SUPPORT-ын вэб хуудаснаас өргөдөл гаргаж 
болох хугацааг мэдэж авч мөн болно.

Асуулт Өргөдөл гаргах арга, ямар 
бичиг баримт  бүрдүүлэх 

талаар яаж мэдэх вэ?

Хариулт Олон сургуулиуд оюутан элсүүлэх заавар, өргөдлийн 
маягтыг вэб хуудас дээрээ тавьсан байгаа . “Гадаад 

оюутан элсүүлэх зарлал”, “Элсэх зааварчилга” “Элсэлтийн шалгалтын тухай” 
（「外国人 ( がいこくじん ) 留学生 ( りゅうがくせい ) 募集 ( ぼしゅう ) 要項 ( よう

こう )」、「入学 ( にゅうがく ) 案内 ( あんない )」、「受験 ( じゅけん ) 案内 ( あんな
い )」зэрэг үгээр хайж үзэх хэрэгтэй.Гэхдээ тавиагүй сургуулиуд ч байдаг тул 
тийм тохиолдолд материалыг шуудангаар захиалж авчруулах шаардлагатай.

Асуулт Өргөдлийн маягт, бичиг баримтын 
хэв загвар нь бүх их сургуулиудад 

адилхан нэг хэвтэй байдаг уу?

Хариулт Сургууль бүрээр өөр тул элсэхийг хүсч буй 
сургуулийнхаа “Элсэлтийн заавар” (бошюү 

ёоко)-г авах хэрэгтэй.

Асуулт ①Бага, дунд, ахлах сургуулийнхаа 
аль нэгэнд хэдэн жил японы 

сургуульд суралцаж байсан.
② Японд ахлах сургууль төгссөн.
③ Японы болон өөр улсын гэсэн 2 иргэншилтэй. Энэ тохиолдолд 
гадаад оюутны элсэлтийн шалгалтыг өгөхөөр хүсэлт гаргаж болох уу?

Хариулт Өргөдөл өгөх эрхтэй эсэхийг сургууль 
хянаж шийдвэр гаргана.  Өргөдөл 

гаргахаасаа өмнө урьдчилан тухайн сургуультай холбоо барьж, 
өргөдөл гаргах эрхтэй эсэхээ тодруулна уу. Сургуулиасаа 
хамаараад япон оюутнуудын өгдаг элсэлтийн шалгалтыг өгөх 
шаардлагатай болох тохиолдол бий.

Асуулт  Х ө г ж л и й н  б э р х ш э э л т э й  х ү н 
элсэлтийн шалгалт өгөх үедээ 

болон төгссөнийхөө дараа дараагийн шатанд элсэн 
суралцахад ямар нэгэн хөнгөлөлт бий юу?

Хариулт Хөгжлийн бэрхшээлтэй гадаад оюутнууд 
ч гэсэн сургуулиасаа дэмжлэг авч, Япон 

улсад суралцаж байгаа. Өвчин, бие эрхтний бэрхшээлээс 
шалтгаалан элсэлтийн шалгалт өгөх, төгссөнийхөө дараа 
ямарваа дэмжлэг авахыг хүсч байгаа бол элсэлтийн шалгалт 
өгөх хүсэлт гаргахаасаа өмнө энэ талаар тухайн сургуультайгаа 
ярилцах хэрэгтэй.

Асуулт  Японд очилгүйгээр элсэлтийн 
өргөдөл гаргахын тулдямар 

бэлтгэл хангасан байх ёстой вэ?

Хариулт  Ерөнхийдөө дараах байдалтай 
байна. Японы их дээд сургуульд 

элсэхээсээ өмнө японд ирж, япон хэлний сургуульд 
япон хэл сураад сургуульдорох оюутан ч байдаг.

1 Төлөвлөгөө гаргах, мэдээлэл цуглуулах
□ Мэдээлэл цуглуулах
□ Хэлний ямар чадвар шаардлагатайг мэдэх
□ Зардлын хэмжээг мэдэх

2 Сургууль сонгох
□ Сургуулийн танилцуулга, оюутан элсүүлэх журам, заавартай танилцах
□ Өргөдөл гаргаж болох эсэхээ сургуулиас асууж тодруулах
□ Сургуулиудыг харьцуулж, элсэх сургуулиа сонгох

3 Нэгдсэн ерөнхий шалгалтуудыг өгөх
□ Шаардлагатай шалгалтуудыг өгөх
( Жишээ ) ・Японд суралцах шалгалт (EJU)
  ・Япон хэлний чадварын шалгалт (JLPT)
  ・TOEFL®, IELTS, TOEIC® шалгалтууд

4 Өргөдөл гаргах
□ Өргөдлийн материалуудыг бэлтгэх
□ Шалгалтын хураамж гуйвуулах

5 Тухайн сургуулийнхаа элсэлтийн шалгалтыг өгөх
( Жишээ ) □ Ярилцлагын шалгалт
  □ Мэдлэг шалгах тест

6 Элсэх бэлтгэл
□ Элсэх зөвшөөрлийн бичиг хүлээн авах
□ Элсэлтийн төлбөрөө төлөх

7 Японд очих бэлтгэлээ базаах
□ Байр хайх
□ Онгоцны тийз, нислэгийн даатгал захиалах
□ Виз мэдүүлэх

8 Сургуульдаа элсэн орох
□ Японд ирэх
□ Элсэлтийн бичиг баримтуудыгбүрдүүлж сургуульдаа өгөх

Японд суралцах талаар асуулт, хариулт

Японд суралцах талаар асуулт, хариулт
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Асуулт Элсэлтийн шалгалтыг, заавал Японд 
очиж өгөх шаардлагатай юу?

Хариулт Сургуулиуд өөр өөр. Зөвхөн бүрдүүлсэн 
материал дээр чинь үндэслэн тэнцэх 

үгүйг шийдвэрлэдэг, интернетээр ярилцлагын шалгалт авдаг, 
элсэгчийн байгаа улсад элсэлтийн шалгалт авдаг сургууль 
ч байдаг. Гэхдээ зөвхөн Япон дотроо элсэлтийн шалгалтаа 
авдаг сургууль олон.

Асуулт  Их сургууль, мэргэжлийн сургуулийн 
хичээлийг ойлгохын тулд аль хэрийн 

япон хэлний мэдлэг шаардагдах вэ?

Хариулт Сургуулийнхаа хичээлээс хоцрохгүй 
байхын тулд EJU буюу Японд суралцах 

шалгалтын оноогоор бол 200-с дээш, JLPTбуюуЯпон хэлний 
чадварын шалгалтаар бол N1 юмуу N2 түвшний чадвар 
шаардагдана. Хэрэв ийм түвшинд хүрээгүй гэж үзэж байвал эх 
орондоо япон хэлийг суралцах, эсвэл Япон дахь Япон хэлний 
сургуульд суралцахыг зөвлөж байна.

Асуулт  Зөвхөн англи  хэл  дээрявагддаг 
хичээлүүдэд суугаад эрдмийнзэрэг авч 

болох хөтөлбөр байдаг уу?

Хариулт Байдаг. Ийм хөтөлбөрүүд жилээс 
жилд нэмэгдэж байгаа. Гэхдээ 

Технологийн дээд сургууль, богино хугацааны их 
сургууль, мэргэжлийн сургуулиудад зөвхөн англи хэлээр 
хичээл явуулдаг курс байдаггүй.

Асуулт Өргөдөл гаргахад батлан даагч 
хүнтэй байх шаардлагатай гэсэн 

заалт байна. Яагаад тэр вэ?

Хариулт Өргөдөл гаргахад батлан даагч хүн 
байх шаардлагатайн учир нь сургалтын 

төлбөр төлөлтийн эдийн засгийн баталгаа, элсэн орсны дараа 
оршин суух эрх(виз)-ийн сунгалт хийлгэхэд ямар нэгэн асуудал 
гаргахгүйн тулд зэрэг шалтгаантай. Мөн, тухайн оюутан Японд 
суралцаж байхдаа өвчин тусах, бэртэх тохиолдолд эх орондоо 
байгаа гэр бүлд нь Японоос холбоо барьж өгөх хүнийг тодорхой 
болгохыг шаардах тохиолдол ч бий.

ЖАССО(JASSO)-гийн вэб сайтад дараах мэдээллүүдийг оруулсан байдаг.
 

● Гадаад оюутанд зориулсан элсэлтийн шалгалт байгаа эсэх
● Онлайнаар хүсэлт гаргаж болох эсэх
● Японд очихоос өмнө элсэлтийн зөвшөөрөл гаргуулах тогтолцоо байгаа эсэх
● Өргөдөл гаргах хугацаа
● Англи хэлээр суралцаж эрдмийн цол авах хөтөлбөр

● Өргөдөл гаргахад шаардлагатай япон хэл, англи хэлний чадвар
● Өргөдөл гаргахад шаардлагатай EJU буюу Японд суралцах шалгалтын оноо
● Явцын дундаас орох боломжтой курсууд
● Түр хугацааны гадаад оюутны хөтөлбөр

http://www.jasso.go.jp/en/study_j/index.html
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Байгууллагуудын төрөл
Их, дээд сургуульд дэвшин суралцахын тулд япон хэлийг сурах гэж буй бол Япон хэлний сургууль болон хувийн их 
сургуулиуд, богино хугацааны их сургуулийн Гадаад оюутанд зориулсан тусгай сургалт (Rugakusei bekka)-д суралцаж болно.

1 Япон хэлний сургалтын байгууллагууд
Үндэслэн байгуулагч：Хуулийн этгээдийн статустай сургууль (Техник мэргэжлийн сургууль, бусадсургуулиуд), олон 

нийтийн ашгийн төлөөх сангууд, хувьцаат компани, сайндурын байгууллага, хувь хүмүүс зэрэг
Зорилго　　　　：（1）Дэвшин суралцахадшаардлагатай япон хэлдсуралцах　（2）Их, дээд сургуульд элсэнорохын 

төлөөх бэлтгэлсургалт　（3）Дэвшин суралцахаас бусад зорилготой япон хэлний сургалт
Визний төрөл　　：“Рюүгакү (Student)”
“Рюүгакү (Student)” төрлийн виз авах боломжтой нь зөвхөн Хууль зүйн сайдын зөвшөөрөлтэй Япон хэлний 
сургалтын байгууллагууд юм.

Japanese language institutes publicly notified by the Minister of Justice (Ministry of Justice)
 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukanho_ho28-2.html

Search for Japanese language schools (Association for the Promotion of Japanese Language Education)
 http://www.nisshinkyo.org/search/index_e.html

2 Хувийн их, дээд болон богинохугацааны их сургуулийнгадаад оюутанд зориулсантусгай сургалт
Үндэслэн байгуулагч： Хувийн их, дээд болон богинохугацааны их сургууль
Зорилго　　　　　　：Элсэлтийн шалгалтадшаардлагатай японхэлд суралцах
Визний төрөл　　　   ：“Рюүгакү (Student)”

Гадаад оюутанд зориулсан тусгай сургалт “Rugakusei Bekka” гэдэг нь “Nihongo Bekka” хэмээн дуудагддаг бөгөөд хувийн хэвшлийн их, 
дээд болон богино хугацааны их сургуулиудад байдаг сургалт юм. Япон хэл, соёл, Японы бодит байдал, их, дээд сургуульд элсэн ороход 
шаардлагатай үндсэн хичээлүүдэд суралцаж болдог. Их, дээд сургуульд элсэх хүсэлтэй хүмүүсийн хувьд ийм тусгай сургалттай их 
сургууль руу захирлын тодорхойлолтоор элсэн орж болох тогтолцоо байвал ингэж элсэж болохоос гадна өөр бусад их, дээд сургуульд 
элсэн суралцах боломжтой. Мөн, их дээд сургуулийн байгууламж, үйлчилгээг ашиглах боломжтой болох гэсэн давуу талтай.

List of preparatory Japanese language programs offered at private universities and junior college (JASSO)
 http://www.jasso.go.jp/en/study_ j/search/nihongokyouiku.html

Элсэх шалгуур үзүүлэлт
Их, дээд сургуульд дэвшин суралцах зорилготой курсэд орох бол албан ёсны (бага, дунд, ахлах) сургуулийн боловсролын 12-р ангийг төгссөн 
байх шаардлагатай. Хэрэв тухайн эх орон дахь сургуулийн боловсролын тогтолцооноос хамаараад албан ёсны сургуулийн боловсрол нь 
12 жилд хүрээгүйгээс гадна хамгийн сүүлд ахлах сургууль төгссөн, заагдсан сургалтыг төгсөөгүй бол Японы их, дээд сургуульд элсэн сурах 
болзлыг хангаагүй гэж тооцно. Энэ тохиолдолд Боловсрол Шинжлэх ухааны сайдын заасан “Junbi Kyoiuku Katei” хэмээх их дээд сургуульд 
орохын төлөөх бэлтгэл сургалтыг төгсөж, 18 нас хүрсэн байвал их, дээд сургуульд элсэн орох болзлыг хангах болно.
Энэ сургалтад япон хэлнээс гадна их сургуульд элсэхэд шаардагдах англи хэл, тоо, нийгэм, байгалийн ухаан зэрэг суурь хичээлүүдийг мөн заадаг.

List of “university preparatory courses” authorized by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology-Japan (JASSO)
 http://www.jasso.go.jp/en/study_ j/search/nihongokyouiku.html

Гадаад хүмүүст япон хэл заадаг сургалтын байгууллага юм. 
Дээд боловсролын байгууллагад оюутнаар элсэхээр зорьж буй оюутнуудад зориулан 
“Японд суралцах шалгалт”, “Япон хэлний чадварын шалгалт”-д бэлдүүлэхээс гадна “Японд 
суралцах шалгалт”-ын суурь мэдлэгийн шалгалтууд (тоо, байгалийн ухаан, нийгмийн 
ухааны хичээлүүд), элсэлтийн шалгалтад бэлтгүүлдэг сургуулиуд ч олон байдаг.

Япон хэлний сургалтын байгууллагууд

Япон хэлний сургалтын
байгууллага гэдэг нь

Я
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Өргөдөл гаргах, элсэх, курсуудын хугацаа
Элсэн орохоос ойролцоогоор 4-6 сарын өмнө элсэгчдийг 
бүртгэж, 4 сар, 10 сард хичээлээ эхэлдэг сургууль олон. 
Курсын хугацаа нь үндсэндээ 1-2 жил байна.

Элсэх хүсэлт гаргах өргөдөл, материал
□  Элсэх өргөдөл
□ Элсэхийг хүсч буй шалтгаанаа тодорхойлох захидал
□ Ахлах болон их дээд сургуулийн дүнгийн тодорхойлолт
□ Ахлах болон их дээд сургуулийн төгсөлт(хэдийд төгсөх 

талаарх)-ийн тодорхойлолт
□ Төлбөрийн чадвар тодорхойлох баримт
□ Бусад

Сургууль тус бүрээр бэлдэх материал өөр өөр байдаг тул дэлгэрэнгүйг, элсэхийг хүссэн сургуультайгаа шууд холбогдож асуух хэрэгтэй.

Элсэлтийн шалгалт
Гаргасан материалыг тань голчлон үзэж шалгаруулдаг боловч элсэхийг хүсэгч болон эцэг эх, асран 
хамгаалагчаас ярилцлага авах, бичгийн шалгалт авах тохиолдол бий.

Япон хэлний сургалтын 
байгууллага

Сургууль сонгохдоо анхаарах зүйлс！

① Хууль зүйн сайдын зөвшөөрөлтэй Япон хэлний сургалтын байгууллага мөн үү?
② Өөрийн тань суралцах гэж буй зорилго юу вэ? Өдөр тутмын ярианы хэлтэй болмоор байна уу? Их сургуульд дэвшин суралцах юм уу? Бизнесийн япон хэлтэй болмоор байгаа юм уу?
③ Анги бүрдүүлэлт Оюутны япон хэлний чадварт таарсан түвшингээр ангилж сургаж байна уу? 1 ангид хэдэн оюутантай байна?
④ Оюутны тоо, багш ажилтны тоо Сургуулийн цар хүрээ, оюутан, багш ажилтны тооны харьцаа ямар байна вэ?
⑤ Аль улсын оюутнууд олон байна? Ханз үсэгтэй улсын оюутнууд олон байна уу? Ханз үсэггүй улсаас ирсэн оюутнуудыг үүнийг нь харгалзан үзэж санаа тавьж байна уу?
⑥ Хичээлийн цагийн тоо Хичээлийн цагийн нийт тоо болон тус тусын хичээлүүдийн хичээллэх цагийн тоо хэд байна вэ?

⑦ Шалгалтад бэлдүүлдэг эсэх Японд суралцах шалгалт (EJU), Япон хэлний чадварын шалгалт(JLPT)-д бэлдүүлдэг байна уу?
англи хэл, тоо, байгалийн ухаан, дэлхийн түүх, газар зүй зэрэг суурь хичээлүүдийг заадаг байна уу?

⑧ Дэвшин суралцах талаар заавар, амьдрал ахуйн талаар зөвлөгөө өгөх ажил зохиодог уу?
⑨ Төгссөн оюутнууд цаашаа ямар сургуульд орж суралцсан байгаа бол?
⑩ Сургалтын төлбөр Төлбөрийн хэмжээ нь хичээлийн цагийн тоо, багшийн тоо, ашиглаж буй сургалтын байр, материал, техниктээ таарч чадаж байна уу?

⑪ Элсэлтийн шалгалт Элсэхэд зөвхөн бүрдүүлсэн материалаар сонгон шалгаруулж байна уу? Заавал батлан даагч болон японд амьдардаг холбоо 
барих хүнтэй байж, тэднээс мөн ярилцлага авахаар байна уу? Япон улсаас өөр газар сонгон шалгаруулалт явуулдаг болов уу?

⑫ Сургуулийн байрлал Том хотод уу? Хөдөө юу? Цаг агаарт нь тааруулаад амьдарч чадах болов уу?
⑬ Орон байр Сургуулийн дотуур байртай юу? Хөлсний байр танилцуулж өгөх болов уу?

Асуулт  Их сургууль зэрэг дэвшин суралцах төлөвлөгөө байхгүй. Япон хэлний сургуульд зөвхөн бизнесийн япон хэлд суралцаж болох уу?
Хариулт  Япон хэлний сургууль нь суралцагчийн суралцах зорилгоос хамааруулсан янз бүрийн курсуудтэй байдаг. Дэвшин суралцах курсээс 

гадна аж амьдралд хэрэгцээт япон хэл, бизнесийн япон хэлд суралцах курс ч байдаг. Дэлгэрэнгүйг сургуультай шууд холбоо барьж лавлаарай.

Асуулт  Анх элссэн япон хэлний сургуулиасаа өөр япон хэлний сургууль руу шилжиж болох уу?
Хариулт  Ер нь бол япон хэлний сургалтын байгууллага хооронд шилжихийг зөвшөөрдөггүй. Тухайн сургуулийнхаа вэб сайт, танилцуулга, заавруудыг 

унших, бусад оюутан, төгссөн оюутнуудаас шууд асууж үзэх зэргээр хэрэгцээт мэдээллүүдээ сайтар цуглуулж, сургуулиа нухацтай хянуур сонгох хэрэгтэй.

Japanese Language School Association  (JaLSA)	  http://www.jalsa.jp/

Я
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Дээд боловсролын цөмийг бүрдүүлдэг боловсролын байгууллагабөгөөд 
их, дээд сургуульд суралцах хугацаа үндсэндээ 4 жил,богино хугацааны их 
сургуульд 2 жил байна. Зарим сургуульдсонсогч оюутан, кредит судлагч 
оюутан зэрэг үндсэн бус оюутныстатусаар суралцуулдаг тогтолцоо байдаг. 
Эрдмийн зэрэг авах зорилгоор урт хугацаагаар суралцахаас гаднаэрдмийн 
зэрэг авах зорилгогүй богино хугацаагаар суралцахтогтолцоо мөн байдаг.

Судлах, мэдээлэл цуглуулахдаа
Их, дээд сургууль,богино хугацааны ихсургуулиудын талаарх мэдээлэл（JASSO）

 http://www.jasso.go.jp/en/study_ j/search/daigakukensaku.html

Japanese Colleges and Universities Search（JASSO）
 https://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/univ_search/

Их, дээд сургууль, богино хугацааны их сургуульхайх（JAPAN STUDY SUPPORT）
 http://www.jpss.jp/en/

● Хувийн зардлаар суралцах гадаад оюутандзориулсан их, дээд сургуулийн танилцуулга
Их, дээд сургуулиудын элсэлтийн шалгалтынагуулга, элсэлтийн шалгалтад тэнцэж 
орсонхүмүүсийн тоо г.м үнэт мэдээллүүд орсонгарын авлага болно.
Мэдээллийг цуглуулж хэвлүүлсэн： Азийн оюутны соёлын холбоо (зөвхөн Япон улс дотор борлуулдаг)

Элсэн орох шалгуур үзүүлэлт
Аль нэг шалгуурыг хангах шаардлагатай.
① Японоос бусад улсад сургуулийн 12 жил-ийн боловсрол эзэмшсэн байх.
② Японоос бусад улсад сургуулийн 12 жил -ийн боловсрол эзэмшсэнтэй дүйцэх боловсрол эзэмшсэнийг батлах шалгалтадтэнцсэн, 18 насхүрсэн байх.
③ Япон улсын нутаг дэвсгэр дээрх гадаад улсын ахлах сургуультай дүйцнэ хэмээн зөвшөөрөгдсөн гадаад хүмүүсийн сургуулийгтөгссөн, 18 насхүрсэн байх.
④ Гадаад улсад, Японы Боловсрол Шинжлэх ухааны сайдын заасанд хамаарах 11-с дээш жилийн  боловсрол эзэмшсэн хүн
⑤ Олон улсын бакалавр, абитур, Францын бакалавр зэрэгтэй, эсвэл GCEA(General Certificate of Education:Advanced level-Английн боловсролын 

сертификат олгох ерөнхий шалгалтын А түвшин)шалгалтаар тухайн сургууль хүлээн зөвшөөрсөн дүн үзүүлсэн, 18 нас хүрсэн хүн.
⑥ Олон улсын үнэлгээний байгууллагууд “WASC, CIS, ACSI”-аар батламжлагдсан сургуулийн 12 жилийн ангийг төгссөн, 18насхүрсэн байх.
⑦ Ахлах сургууль төгссөнтэй дүйцэх боловсрол эзэмшсэнийг батлах шалгалтад тэнцсэн, 18 насхүрсэн байх.
⑧ Сургуулийн боловсролын хуулинд заагдсан дээрхээс бусад элсэх шалгууруудын дотроос аль нэг шалгуур үзүүлэлтийг хангаж буй хүн.
⑨ Тухайн сургууль тус бүрийн элсэлтийн шалгалтад орох болзол хангаж буй эсэхийг хянах шалгаруулалтаарахлах сургууль 

төгссөн хүмүүстэй адил буюу түүнээсдээш хэмжээний боловсролтой хэмээн зөвшөөрөгдсөн, 18 насхүрсэн хүн.
※ ① - ③ -ын хувьд суралцсан хугацаа 12 жил хүрэхгүй бөгөөд гадаад улс дахь Японы Боловсрол Шинжлэх Ухааны сайдын заасанд хамаарах боловсролын байгууллагад 

суралцан төгсөөгүй бол энэхүү заагдсан боловсролын байгууллага, сургалтын байгууламжид шинээр орж суралцан төгсөх шаардлагатай болох тохиолдол бий.

Элсэх хүсэлт гаргах өргөдөл, материал
□ Элсэх өргөдөл(Тус тусын сургуулийн зориулалтын маягтаар)
□ Ахлах сургуулийн төгсөлтийн (төгсөх гэж буйг нотлох) баримт бичиг
□ Ахлах сургуулийн дүнгийн тодорхойлолт
□ Төгссөн сургуулийн захирал буюу багш ажилтны бичсэнтодорхойлолт
□ Япон хэл эсвэл англи хэлний чадварыг батлах баримт бичиг
□ Бусад
Сургууль тус бүрээр бэлдэх материал өөр өөр байдаг тул дэлгэрэнгүйг, 
элсэхийг хүссэн сургуультайгаа шууд холбогдож асуух хэрэгтэй.

Их, дээд сургууль,богино 
хугацааны ихсургууль гэдэг нь

Их, дээд сургууль(факультет),богино хугацааны ихсургууль

И
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Элсэлтийн шалгалт
Олонх сургуулиуд япон элсэгчдэд зориулсан элсэлтийн шалгалтаас гадна гадаад хүмүүс (гадаад оюутан)-т зориулсан элсэлтийн шалгалт 
зохион байгуулдаг. Дараах материал, шалгалтын дүн зэргүүдээс хэд хэдэн үзүүлэлтийг нийлүүлж сонгон шалгаруулдаг. Сургуулиасаа 
хамааран шалгалт авах арга өөр өөр байх тул тухайн сургуулийн элсэлтийн шалгалтын зааварчилга зэргээс харж тодруулна уу.

○ Өргөдөл материалаар нь сонгон шалгаруулах
○ Мэдлэгийн тест
○ Ярилцлагын шалгалт
○ Богино эссэ, зохион бичлэг
○ Дээрхээс гадна бусад ур чадвар,тохирох эсэхийг сонгон шалгаруулах
○ Японд суралцах шалгалт (EJU)
○ Япон хэлний чадварын шалгалт (JLPT)
○ Их, дээд сургуульд элсэх “Элсэлтийн ерөнхий шалгалт”

1 Их, дээд сургууль (факультет)
Доорх болзлуудыг хангаж их, дээд 
сургуулийгтөгсвөл “Бакалавр”ын зэрэг авна.

Суралцах үндсэн хугацаа Авах кредит

Ердийнфакультет(ба
калаврынсургалт), 4 
жилийн эм зүйн анги

4 жил 124 кредитээс дээш

Анагаах, шүд эмчилгээ,мал 
эмнэлгийн анги, 6 жилийн 

эм зүйн анги 
6 жил

Анагаах, шүд эмчилгээ    188 кредитээс дээш
Мал эмнэлэг            182 кредитээс дээш
Эм зүй            186 кредитээс дээш

2 Богино хугацааны их сургууль
Доорх болзолуудыг хангаж богино хугацааныих сургуулийг төгсвөл 
“Богино хугацааны ихсургуулийн бакалавр”ын зэрэг авна.

Авах кредит

2 жилийн курс 62 кредитээс дээш

3 жилийн курс 93кредитээс дээш

Сургуулиа төгсөхийн тулд

И
х, дээд сургууль(ф

акультет),богино 
хугацааны

 ихсургууль

Их, дээд сургууль, богино 
хугацааны их сургууль

Сургууль сонгохдоо анхаарах зүйлс!

① Хичээл, судалгааны агуулга Өөрийн чинь үнэхээр сууж суралцмаар байгаа хичээл байна уу? Судалгаа хийж болохоор байна уу?

② Курс (хөтөлбөр) Япон оюутнуудтай адил хичээлд суух хөтөлбөр үү? Зөвхөн англи хэлээр явагдах хичээлүүдэд суугаад 
эрдмийн зэрэг авч болох хөтөлбөр үү? Урт хугацааны хөтөлбөр үү? Эсвэл богино хугацааных уу?

③ Судалгаа хийхбайгууламж, тоногтөхөөрөмж Судалгаа хийх байгууламж, тоног төхөөрөмж сайтай байж чадаж байна уу?

④ Элсэлтийн шалгалт Японд очихоос өмнө элсэлтийн зөвшөөрөл гаргуулах тогтолцоо байгаа эсэх. Гадаад оюутанд зориулсан 
тусгай сонгон шалгаруулалт байна уу?

⑤ Гадаад оюутныг дэмжих тогтолцоо Япон хэлний нэмэлт хичээл байна уу? Гадаад оюутныг дэмжих ажилтан, хичээл болон амьдрал ахуйн 
тал дээр туслах хөтөч оюутан байна уу? Төгсөөд ажилд ороход тусламж дэмжлэг үзүүлдэг үү?

⑥ Төгссөн оюутнуудын төгссөний дараах байдал ямар байна вэ? Төгсөлтийн дараах сургууль руу дэвшин орсон байна уу? Ажилд орсон бол хаана хаана ажилд орсон байна?

⑦ Сургалтын төлбөр,бусад хэрэгцээт зардлууд Эхний жилийнх хэд байна? 2 дахь жилээс хэдийг төлөхөөр байна вэ? Төгсөх хүртэлх 
сургалтын нийт төлбөр хэд вэ?

⑧ Оюутны тэтгэлэг
Тухайн сургуулиас олгодог оюутны тэтгэлэг, сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөх буюу хөнгөлөх 
тогтолцоо байна уу?Байгаа бол үүнийг авч чадах магадлал хэр зэрэг байна вэ? 
Япон руу суралцахаар явахаас өмнө тэтгэлгийн хариу мэдэгдэх үү?

⑨ Орон байр Сургуулийн дотуур байртай юу? Хөлсний байр танилцуулж өгдөг үү?

⑩ Сургуулийн байрлал Уг сургууль тань хичээл хийх, амьдрахад тохиромжтой орчинтой байна уу? Том хотод уу? 
Хөдөө юу? Цаг агаарт нь тааруулаад амьдарч чадах болов уу?
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Явцаас орох, шилжиж орох
Явцаас орох, шилжиж орохыг зөвшөөрдөг их, дээд сургууль олон боловч хэрэгжүүлэлт нь доор дурдсанчилан янз бүр байна.

◉ Явцаас орох, шилжин орохыг жил бүр зөвшөөрөөд байдаггүй.
◉ Бүх факультет, салбарууддаа явцаас орох, шилжин орохыгзөвшөөрдөг гэсэн үг бус.
◉ Урьд нь суралцсан жил болон авсан кредитийг тань тэр чигээр ньхүлээн зөвшөөрөхүй байх тохиолдол бий.

Их, дээд сургууль (факультет) руу явцаас орох, шилжиж ороход доорх болзлуудын аль нэгийг хангасан байх шаардлагатай.
・Богино хугацааны их сургууль, технологийн дээд сургууль, мэргэжлийн сургууль, ахлах сургуулийн нэмэлт мэргэжлийн ангийг төгссөн байх.
・Их, дээд сургуулийн үндсэн ангид 1 жилээс дээш хугацаагаар суралцаж, заагдсан кредитийг авсан байх, 4 жилийн их, дээд сургууль төгссөн байх.

Явцаас орох, шилжин орох тогтолцооны талаарх мэдээлэл нь ердийн элсэлтийн шалгалтын мэдээлэлтэй харьцуулахадбага 
байдаг. Нарийн мэдээллийг элсэхийг хүсч буй сургуулиасаа эртнээс шууд лавлаж асуух хэрэгтэй.

Явцаас орох, шилжиж орохыг зөвшөөрдөг их, дээд сургуулиуд хайх（JASSO）
 http://www.jasso.go.jp/en/study_ j/search/daigakukensaku.html

Богино хугацаагаар суралцах
Богино хугацаагаар суралцах (Танкирюүгакү) гэдэг нь эрдмийн зэрэг авах зорилгоор бус, ойролцоогоор хэдэн 7 хоногоос 1 жил 
хүртэл хугацаагаар гадаадад суралцахыг хэлдэг.Хичээл нь зөвхөн япон хэл, зөвхөн англи хэл, эсвэл япон хэл, англи хэл аль 
алинаар нь явагдах тохиолдол бий. Богино хугацааны гадаад оюутанд зориулсан тусгай ангитай, эсвэл факультет, салбарын 
ердийн хичээлүүдэд сууж суралцдаг гэхчилэн янз бүр.

・ Оюутан солилцоогоор суралцах (Кооканрюүгакү) гэдэг ньоюутан солилцох зөвшилцөл бүхий их сургууль руу орж сурах тогтолцоо 
юм. Суралцаж буй сургуулиасаа японы их сургуультай оюутан солилцох зөвшилцөл бий эсэх талаар лавлана уу.
Кредит：Голдуу, тухайн гадаадын сургуульд суралцах хугацаандаа авсан кредитийг оюутан солилцооны зөвшилцлийн дагуу үндсэн сургууль нь өөрийн кредиттэй адилхан хүлээн зөвшөөрдөг.
Сургалтын төлбөр：Голдуу, үндсэн сургуулийнхаа сургалтын төлбөрийг л төлөх бөгөөд гадаадад очиж суралцах их сургуулийн төлбөрөөс чөлөөлөгддөг.
Лавлагаа авах газар：Эх орон дахь өөрийн суралцаж буй сургууль.

・ Оюутан солилцооноос бусад хөтөлбөрүүд
Оюутан солилцооны зөвшилцөлтэй сургуулиас бусад сургуулийн оюутнууд ч суралцаж болох хөтөлбөрүүдийг JASSO-н вэб сайтаас хайж болно.
Кредит：Хөтөлбөрөөс хамааран кредит авч болох тохиолдол, болохгүй тохиолдлууд байна.
Сургалтын төлбөр：Суралцах гадаадын сургуульдаа төлнө.
Лавлагаа авах газар: Очиж суралцах Японы их, дээд сургууль.

Богино хугацааны хөтөлбөртэй их, дээд сургууль хайх（JASSO）
 http://http://www.jasso.go.jp/en/study_ j/search/daigakukensaku.html

Сонсогч оюутан, кредит судлагч оюутан
Аль аль нь эрдмийн зэрэг авахын тулд суралцах үндсэн оюутан бус “үндсэн бус оюутан” юм. Гэхдээ сонсогч оюутан кредит авч чадахгүй 
бол кредит судлагч оюутан нь кредит авч болно. Сонсогч оюутан, кредит судлагч оюутны статусаар гадаад оюутны “Рюүгакү (Student)” виз 
авахын тулд аль аль нь “1 долоо хоногт 10 цаг (600 минут)-аас дээш хичээлд суух ёстой” гэж хуулиар заагдсан байдаг.

Асуулт  Богино хугацаагаар суралцах оюутанд зориулсан оюутны тэтгэлэг байдаг уу?
Хариулт  Дараах тэтгэлгүүд байна.

・Student Exchange Support Program (Scholarship for Short-term Study in Japan)
Японы оюутныг дэмжих байгууллага (JASSO)-аас их сургууль хоорондын зөвшилцлийн дагуу ирж суралцах оюутанд оюутны тэтгэлэг олгодог тогтолцоо юм.
1 сарын тэтгэлэг: 80.000 иен
Лавлагаа авах газар: Эх орон дахь өөрийн суралцаж буй сургууль.

・ Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholarship (Japanese Studies Students)
Их сургуулийн факультетийн оюутан бөгөөд япон хэл, японы соёлтой хамааралтай салбарт суралцаж буй оюутанд олгодог. 
Сард олгох тэтгэлгийн хэмжээ: 117.000 иен.
Лавлагаа авах газар: Ойролцоох Япон улсын элчин сайдын яам, консулын газар болон эх орон дахь өөрийн суралцаж буй сургууль.

Дээрхээс гадна сургууль, байгууллагууд өөр өөрсдийн оюутны тэтгэлэг олгодог байх нь бий тул суралцахаар төлөвлөж буй сургуулиасаа лавлана уу.

Явцаас орох, богино хугацаагаар суралцах

Явцаас орох, богино хугацаагаар суралцах



13

Дунд сургууль

5жил Year5
4жил Year4
3жил Year3
2жил Year2
1жил Year11жил

Year1

2жил
Year2

1жил
Year1

2жил
Year2

3жил
Year3

1жил
Year1

2жил
Year2

1жил
Year1

2жил
Year2

3жил
Year3

1жил
Year1

2жил
Year2

3жил
Year3

4жил
Year4

Технологийн дээд сургууль
Ахлах сургууль

2жил Year2
1жил Year1

Нарийн 
мэргэжлийн анги

Ажилд орох

Богино хугацааны 
их сургууль

Их, дээд 
сургууль

Магистр
Төгсөлтийн дараах с
ургуульд дэвшин орох

Явцаас орох, 
шилжиж орох

Доктор

※ Гадаад оюутны хувьд Коосэн-ий 3-р курсээс голдуу элсэн орж суралцдаг.

Технологийн дээд сургууль нь “Коосэн” хэмээн 
нэрлэгддэг дээд боловсролын байгууллага. Дунд 
сургууль төгссөний дараа 5 жил (худалдааны хөлөг 
онгоцны анги 5 жил хагас)-ын үргэлжилсэн сургалт 
явуулдаг. Гадаад оюутныг, 3-р курсээс элсүүлдэг.

Технологийн дээд сургууль гэдэг нь

Технологийн дээд сургууль

Судлах, мэдээлэл цуглуулахдаа
Center for International Exchange, National 
Institute of Technology

 http://ciex.kosen-k.go.jp/menuIndex.js
p?id=32333&menuid=7703&funcid=28

Сургалтын онцлог
・ Дээд түвшний онолд тулгуурласан туршилт, дадлага, семинар голчилсон 

сургалтаар дэлхийн хаана ч очсонхүлээн зөвшөөрөгдөхүйц ур чадварт 
суралцаж, хамгийн шинэлэг шинжлэх ухаан-технологитой шууд 
харьцажчадахуйц практик бүхий мэргэжилтнийг бэлтгэх байгууллага юм.

・ Салбаруудынх нь ихэнх нь инженерийн салбарууд байдаг. Мөн хөлөг онгоцны 
ажилтан бэлтгэхзорилготой худалдааны хөлөг онгоцны салбар ч байдаг.

・ 5 жилийн сургалтыг төгссөн хүмүүс “Дэд бакалавр”ын 
зэрэг авна.

・ 5 жилийн сургалт дээр нэмээд илүү өндөр зэрэглэлийн боловсрол 
олгох 2 жилийн нарийнмэргэжлийн ангиуд бас байдаг.

・ Мэргэжлийн ангийг төгсөж, их, дээд сургуулийн үнэлгээ, эрдмийн зэрэг 
байгууллага (NIAD-QE: National Institution for Academic Degrees and University 
Evaluation)-ын хяналтаар орж тэнцвэл “Бакалавр”-ын зэрэг авах боломжтой.

Явцын дундаас орж суралцах шалгуур үзүүлэлт
Аль нэг шалгуурыг хангах шаардлагатай.
① Японоос бусад улсад сургуулийн11 жил -ийн боловсрол эзэмшсэн байх.
② Японоос бусад улсад сургуулийн11 жил -ийн боловсрол эзэмшсэнтэй 

дүйцэх боловсролтой болохыг нотлох шалгалтад тэнцсэн байх.
③ Япон дахь гадаад улсын ахлах сургуультай дүйцнэ хэмээн хүлээн 

зөвшөөрөгдсөн гадаадын оршин суугчийн сургуульд суралцаж төгссөн байх.
④ Олон улсын бакалавр, абитур, Францын бакалавр зэрэгтэй.
⑤ Япон дахь олон улсын үнэлгээний байгууллагууд “WASC, 

CIS, ACSI”-аар батламжлагдсан гадаадын оршин суугчийн 
сургуулийн 12 жилийн ангийг төгссөн, 18насхүрсэн байх.

⑥ Ахлах сургууль төгссөнтэй дүйцэх боловсрол эзэмшсэнийг 
батлах шалгалтад тэнцсэн байх.

⑦ Сургуулийн боловсролын хуулинд заагдсан дээрхээс бусад элсэх 
шалгууруудын дотроос аль нэг шалгуур үзүүлэлтийг хангаж буй хүн.

Элсэх хүсэлт гаргах өргөдөл, материал
Технологийн дээд сургуулийн газар (KOSEN байгууллага) бүх Японы 
Технологийн дээд сургуулиудын элсэлтийн нэгдсэн шалгалтыг зохион 
байгуулдаг тул элсэх өргөдөл гаргахад шаардлагатай материал нь 
адилхан байдаг. ДэлгэрэнгүйгKOSEN байгууллагын вэб сайтаас үзнэ үү.

Элсэлтийн шалгалт
KOSEN байгууллага нь дараах үзүүлэлтүүдийгерөнхийлөн 
үнэлж, тэнцүүлэх эсэхийг шийдвэрлэдэг.
① Элсэх хүсэлт гаргах өргөдөл, материал
② Японд суралцах шалгалт (EJU) -ын дүн
③ TOEFL®, IELTS, TOEIC®, шалгалтуудын аль 

нэгнээравсан дүнгийн байдал
④ Ярилцлагын шалгалтын үнэлгээ
Ярилцлагын шалгалт зөвхөн Япон улс дотор явагддаг.

Төгсөлтийн дараах замууд
Технологийн дээд сургууль төгссөний дараа ажилд орох, дэвшин суралцахыг аль нэгийг 
сонгож болно. Улсын их сургуульд явцын дундаас орж суралцдаг гадаад оюутнууд олон.

Технологийн дээд сургууль
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Мэргэжлийн сургууль
Техник мэргэжлийн сургуулиуд дотроос мэргэжлийнсургалтын 
анги бүхий сургууль нь дээд боловсролынбайгууллагын нэг 
бөгөөд “Сэнмонгаккоо” хэмээгддэгмэргэжлийн сургууль юм. 
Ажиллах, амьдрахад хэрэгцээтмэдлэг, технологи, ур чадварт 
суралцаж, боловсролоодээшлүүлэх зорилгооор суралцах дээд 
боловсролынбайгууллага юм

Мэргэжлийнсургууль 
гэдэг нь

Судлах, мэдээлэл цуглуулахдаа
Мэргэжлийн сургууль хайх

(National Association of Vocational Schools of Japan)  http://www.zensenkaku.gr.jp/association/index.html
(Metropolitan	Tokyo	Professional	Institution	Association)  http://tsk-school.com/from-now.php

Гадаад оюутан авч сургадаг мэргэжлийн сургуулийн жагсаалт（Мэргэжил сургалт, карьерсургалтынсан）
 http://www.sgec.or.jp/ryuugakuguide/en/index.html

Сургалтын онцлог
Мэргэжлийн сургуулийг Японд нийгмийн тулгуур болох хүний нөөцийг бэлтгэх сургууль хэмээн үздэг бөгөөдмэргэжлийн сургууль төгссөн хүмүүсийг ажлын байран 
дээр шаардагдах мэргэжлийн ур чадварт суралцсан хүний нөөцхэмээн үнэлж, найддаг. Дэлхийн дахины анхаарлыг татаад буй манга (комик), анимэ-хүүхэлдэйн 
кино, компьютертоглоом, хувцас загвар зэрэг “Cool Japan” хэмээн нэрлэгдээд буй поп соёлуудаас эхлээд байгалийн энерги, мэдээллийнтехнологи, эмчилгээ, 
нийгмийн хамгааллын салбар зэрэг, цаашид дэлхийн зах зээл дээр эрэлт нь ихсэх чиг хандлагабүхий үйлдвэрлэлүүдийг авч явах мэргэжлийн боловсон хүчнийг 
бэлтгэдэг. Түүнчлэн, эдийн засгийн чиг хандлагаас үлхамааран төгсөөд ажил олдох магадлалын хувьд ч хамгийн өндөр түвшинд байсаар ирсэн онцлогтой.

Шаардагдах япон хэлний чадвар
Мэргэжлийн сургуулийн хичээл япон хэл дээр явагддаг тул япон хэлний чадвартай байх хэрэгтэй.
Дараах шалгуур үзүүлэлтүүдээс аль нэгийг нь хангах шаардлагатай.
① Хууль зүйн сайдын зөвшөөрөлтэй Япон хэлний сургалтын байгууллагад 6 сараас дээш хугацааны япон хэлний сургалтад хамрагдсан хүн
② Японы олон улсын боловсрол дэмжих холбоо, Олон улсын солилцооны сангийн зохион 

байгуулдагЯпон хэлний чадварын шалгалт(JLPT) -ын N1 болонN2 түвшинд тэнцсэн хүн.
③ Японы бага, дунд, ахлах сургуульд 1 жилээс дээш суралцсан хүн.
④ Японд суралцах шалгалт (EJU) -ын “Япон хэл”-ээр авсан оноо (уншлага болон сонсгол, уншлага-сонсголыншалгалтын нийт оноо) нь 200 онооноос дээш хүн.
⑤ Япон хэлний ханз үсгийн чадвар тогтоох холбооны зохион байгуулдаг BJT “Бизнесийн япон хэлний чадварын тест”-д 400-с илүү оноо авсан хүн.

Элсэхшалгуурүзүүлэлт
Аль нэг шалгуур үзүүлэлтийг хангаж байх шаардлагатай.
① Гадаад улсад 12 жилийн сургуулийн боловсрол эзэмшсэн хүн
② Японоос бусад улсад сургуулийн 12 жил -ийн боловсрол эзэмшсэнтэй дүйцэх боловсрол эзэмшсэнийг батлах шалгалтадтэнцсэн, 18 насхүрсэн байх.
③ Япон улсын нутаг дэвсгэр дээрх гадаад улсын ахлах сургуультай дүйцнэ хэмээн зөвшөөрөгдсөн гадаадын оршин суугчийн сургуулийгтөгссөн, 18 нас хүрсэн байх.
④ Олон улсын бакалавр, абитур, Францын бакалавр зэрэгтэй, 18 нас хүрсэн байх.
⑤ Японд байгуулагдсан олон улсын үнэлгээний байгууллагууд “WASC､ CIS､ ACSI”-аар батламжлагдсан 

гадаад хүүхдийнсургуулийн 12 жил-ийн ангийг төгссөн, 18 насхүрсэн байх.
⑥ Ахлах сургууль төгссөнтэй дүйцэх боловсрол эзэмшсэнийг батлах шалгалтад тэнцсэн, 18 насхүрсэн байх.
⑦ Тухайн сургууль тус бүрийн элсэлтийн шалгалтад орох болзол хангаж буй эсэхийг хянах шалгаруулалтаарахлах сургууль 

төгссөн хүмүүстэй адил буюу түүнээсдээш хэмжээний боловсролтой хэмээн зөвшөөрөгдсөн, 18 насхүрсэн хүн.
⑧ Сургуулийн боловсролын хуулинд заагдсан дээрхээс бусад элсэх шалгууруудын дотроос аль нэг шалгуур үзүүлэлтийг хангаж буй хүн.
※ ① - ③ -ын хувьд суралцсан хугацаа 12 жил хүрэхгүй бөгөөд гадаад улс дахь Японы Боловсрол Шинжлэх Ухааны сайдын заасанд хамаарах боловсролын байгууллагад 

суралцан төгсөөгүй бол энэхүү заагдсан боловсролын байгууллага, сургалтын байгууламжид шинээр орж суралцан төгсөх шаардлагатай болох тохиолдол бий.
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Элсэх хүсэлт гаргах өргөдөл, материал
□ Элсэх өргөдөл (Тус тусын сургуулийн зориулалтын маягтаар)
□ Ахлах сургуулийн төгсөлтийн үнэмлэх
□ Хамгийн сүүлд төгссөн сургуулийн дүнгийн тодорхойлолт
□ Япон хэлний сургалтын байгууллагынирц, дүнгийнтодорхойлолт (Японд амьдарч байгаа бол)
□ Япон хэлний чадварыг гэрчлэх баримт бичиг (гадаадад амьдарч байгаа бол)
□ Бусад
Сургууль тус бүрээр бэлдэх материал өөр өөр байдаг тул дэлгэрэнгүйг,элсэхийг хүссэн сургуультайгаа шууд холбогдож асуух хэрэгтэй.

Элсэлтийн шалгалт
Бүрдүүлсэн материал, бичгийн болон ярилцлагын шалгалт, зохион бичлэг, таарах үгүйг хянах, бодит ур чадварын шалгалт, япон 
хэлний шалгалт эдгээрээс хэд хэдэн үзүүлэлтийг нийлүүлж сонгон шалгаруулдаг. 
Элсэлтийн шалгалтын сонгон шалгаруулалтадаль ч салбарын хувьд 1-рт Зорилгоо ухамсарлажбуй байдал, 2-рт Элсэж орсны дараа хичээлээойлгож 
гүйцэж чадахуйц япон хэлний чадвартайэсэх болон суралцах чадвар, 3-рт Хичээллэх дурсонирхол зэргийг голчлон үзэж шалгаруулдаг.

Сургуулиа төгсөхийн тулд
Мэргэжилтэн Дээд зэргийн мэргэжилтэн

Суралцах жил 2-с дээш жил 4-с дээш жил
Хичээллэх цаг 1.700 цагаас дээш 3.400 цагаас дээш
Төгсөхзөвшөөрөл Шалгалтуудын дүн зэргийг үнэлж, тухайнсургалтыг төгсөх зөвшөөрөл олгоно.

Курсын (сургалтын)
зохион байгуулалт Сургалт нь харилцан уялдаатай цогц байдалтай байх

Дээрх шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангаж, Боловсрол шинжлэх ухааны сайдын зөвшөөрөл бүхий салбарыг нь төгсвөл 
“Мэргэжилтэн” болон “Дээд зэргийн мэргэжилтэн” цол олгогдоно. Мэргэжилтэн цол авсан хүнийгтөгсөлтийн дараах 
сургуульд дундаас нь элсэхийг зөвшөөрдөг сургуулиуд байдаг тул элсэхийг хүсч буй сургуулиасаа энэ талаар лавлана уу.
Мэргэжлийн сургууль дахь япон хэлний ангийг ихэнх тохиолдолд Япон хэлний сургалтын байгууллага хэмээн үздэг. 
“Мэргэжилтэн” цол авч болох анги уу үгүй юу гэдгийг тухайн сургуулиас нь асууж тодруулаарай.

Мэргэжлийн сургууль Сургууль сонгохдоо анхаарах зүйлс ！

① Албан ёсны зөвшөөрөлтэйсургууль байх
Харьяалагдах хот, мужийн засаг даргын зөвшөөрөлтэй байна уу?
Зөвшөөрөлгүй сургуульд “Мэргэжилтэн” цол авч чадахгүй.

② Сургалтын агуулга,багшийн тоо Сургалтын төлөвлөгөө ямар байна? Оюутнууд ба багш нарын тооны харьцаа хэдбайна?

③ Байгууламж, тоногтөхөөрөмж
Ур чадвар зэрэгт суралцаж болохуйц барилга байгууламж, тоногтөхөөрөмжтэй байж 
чадаж байна уу? Фото зураг, материалуудыг нь үзэжнягтлах хэрэгтэй.

④ Ажилд орох талаарзааварчилга өгөх тогтолцоо,төгссөн 
оюутнуудынтөгссөний дараах байдлууд

Ажилд орох талаар зааварчилга өгч буй чиглэл нь ямар байна вэ? 
Төгссөноюутнууд хаана хаана ажилд орсон байна вэ?

⑤ Сургалтын төлбөр Эхний жилийнх хэд байна? Төгсөх хүртэлх сургалтын нийт төлбөр хэд вэ? Хэдийд төлөх ёстой байна вэ?
⑥ Эргэн тойрны хүмүүсийнүнэлэлт Төгсөгчид болон гадаад оюутнуудын сүлжээ зэргийг ашиглах
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Төгсөлтийн дараах сургууль
Судлах, мэдээлэл цуглуулахдаа

Төгсөлтийн дараах сургуулийн мэдээлэл（JASSO）
 http://www.jasso.go.jp/en/study_ j/search/daigakukensaku.html

Төгсөлтийн дараах сургууль хайх（JAPAN STUDY SUPPORT）
 http://www.jpss.jp/en/

Элсэхшалгуурүзүүлэлт
Аль нэг шалгуур үзүүлэлтийг хангаж байх шаардлагатай.

1 Магистрантур буюу докторантурын эхэн хугацааны сургалт
① Японд их, дээд сургууль төгссөн хүн
② Их, дээд сургуулийн үнэлгээ, эрдмийн зэрэг олгох байгууллага(NIAD-QE)-аас бакалаврын зэрэг олгогдсон хүн.
③ Гадаад улсад 16 жилийн сургуулийн боловсрол эзэмшсэн хүн
④ Их, дээд сургуультай дүйцэх гадаад улсын их, дээд сургууль, сургуульд үндсэн суралцах хугацаа нь 3 жилээс 

дээш курсэд суралцан төгсөж, бакалаврын зэрэгтэй дүйцэхүйц зэрэглэлийн эрдмийн зэрэг авсан хүн.
⑤ Японд байрладаг, гадаад улсын их, дээд сургуулийн сургалтыг явуулдаг курстэй хэмээн 

заагдсанболовсролын байгууллагын 16 жилийн сургалтыг төгссөн хүн
⑥ Тусгайлан заагдсан мэргэжлийн сургуулийг төгссөн хүн
⑦ Тухайн төгсөлтийн дараах сургууль нь магадлаж үзээд их сургууль төгссөнтэй дүйцэхболовсолтой 

хэмээн үзсэн, 22-с дээш настай хүн.

2 Докторантур (хойд хугацааны сургалт)
① Японд магистрын зэрэг эсвэл нарийн мэргэжлийн магистрын зэрэг авсан хүн
② Гадаад улсад магистрын зэрэг эсвэл нарийн мэргэжлийн магистрын зэрэгтэй дүйцэх эрдмийн зэрэг авсан хүн
③ Японд байрладаг, гадаад улсын төгсөлтийн дараах сургуулийн сургалтыг явуулдаг курстэйхэмээн заагдсан боловсролын 

байгууллагад суралцан төгсөж магистрын зэрэг эсвэл нарийнмэргэжлийн магистрын зэрэгтэй дүйцэх эрдмийн зэрэг авсан хүн
④  Их, дээд сургууль төгсөөд их сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллага (гадаадын ихсургуулийн эрдэм шинжилгээний газрыг 

оролцуулаад) зэрэгт 2-с дээш жил судалгаа шинжилгээний ажил хийсэн, элсэхийг хүсч буй төгсөлтийн дараах сургууль нь 
магистрын зэрэгтэйхүнтэй дүйцэхүйц боловсролтой хэмээн хүлээн зөвшөөрсөн хүн

⑤ Тухайн төгсөлтийн дараах сургууль нь магадлаж үзээд, магистрын зэрэг эсвэл нарийнмэргэжлийн 
магистрын зэрэгтэй дүйцэх боловсолтой хэмээн үзсэн, 24-с дээш настай хүн.

3 Докторантур (анагаах ухаан, шүд эмчилгээ, эм зүйн салбарын зарим хэсэг, мал эмнэлгийн салбар)
Анагаах ухаан, шүд эмчилгээ, эм зүйн салбарын зарим хэсэг, мал эмнэлгийн салбарт элсэхээр хүсэлт гаргах бол өргөдөл гаргахаасаа 
өмнө тус тусын их сургуулиас лавлана уу.

Элсэх хүсэлт гаргах өргөдөл, материал
□ Элсэх өргөдөл (Тухайн төгсөлтийн дараах 

сургуулийн зориулалтын маягтаар)
□ Их сургуулийн бакалаврын сургалтыг 

төгссөнийг(төгсөх гэж буйг)нотлох баримт бичиг
□ Магистрын зэрэг авсаныг(авах гэж буйг) нотлох баримт бичиг 

（докторантурт элсэх гэж байгаа бол）
□ Хамгийн сүүлд төгссөн сургуулийн дүнгийн жагсаалт

□ Тодорхойлолт (төгссөн сургуулийн захирал, профессорын)
□ Төгссөн их, дээд сургуульдаа хийж байсан эрдмийн ажлындиссертаци 

(дипломын ажил) болон түүний агуулгын товч
□ Судалгааны ажлын төлөвлөгөө
□ Бусад

Сургууль тус бүрээр бэлдэх материал өөр өөр байдаг тул дэлгэрэнгүйг,элсэхийг хүссэн сургуультайгаа шууд холбогдож асуух хэрэгтэй.

Төгсөлтийн дараах сургууль
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Өргөдөл авах хугацаа
Зунаас эхлээд намар 10-11 саруудад өргөдөл хүлээн авах нь их. 1-3 сард өргөдөл хүлээн авах тохиолдол мөн байдаг. 
Хичээлийн жилийн хувьд аль аль нь голдуу 4 сараас эхэлдэг. 9 сар, 10 сард орж суралцаж болох сургуулиуд ч бий.

Элсэлтийн шалгалт
Дараах материал, шалгалтын дүн зэргүүдээс хэд хэдэн үзүүлэлтийг нийлүүлж сонгон шалгаруулдаг. Сургуулиасаа 
хамааран шалгалтын арга нь өөр өөр байдаг тул тухайн сургуулийн вэб сайт зэргээс үзэж тодруулах хэрэгтэй.

・Өргөдөл, материалтай танилцана.
・Мэдлэгийн тест
・Ярилцлагын шалгалт
・Богино эссэ, зохион бичлэг
・Сонгосон мэргэжлийнх нь дагууам шалгалт

Удирдагч багш
Удирдагч багш гэдэг нь кредит бүрдүүлэх төлөвлөгөө ба шинжилгээ судалгааны ажлыг удирдаж өгөх багш юм. Удирдагч багшийг үндсэндээ өөрөө 
хайж олох хэрэгтэй байдаг. Зарим сургуулийн хувьд удирдагч багшаа урьдчилан олж, удирдах зөвшөөрлийг нь авах шаардлагатай байдаг. 
＜ Удирдагч багшийг хэрхэн хайх вэ ＞ ・Төгссөн их сургуулийнхаа удирдсан багшаар танилцуулуулах.
 ・Эрдэм шинжилгээний холбоодын хэвлэлүүд, Японд сурч байсан хүмүүс, эх 

орныхоо эрдэмтэд судлаачдаас мэдээлэл олж авах.
 ・Төгсөлтийн дараах сургуулиудын вэб хуудаснаас хайх зэрэг.

Судлаач эрдэмтэд хайх

・ researchmap  http://researchmap.jp/search/?lang=english

・ J-GLOBAL  http://jglobal.jst.go.jp/en/

＜ Багштай холбоо барих үедээ ＞
Өнөөг хүртэлх өөрийн судалгааны ажлын үр дүн, цаашид хийх эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлынтөлөвлөгөө, уг багшийг сонгосон 
шалтгаан зэргээ тодорхой бичиж, болбол төгссөн сургуулийнхаа удирдсанбагш зэргээс тодорхойлолт авч хавсаргах нь зүйтэй. Цаад багш 
тань чиний явуулсан материалаар л чамайгдүгнэхээс аргагүй тул хэдэнтээ холбоо барьж, өөрийн хүсэл зоригийг ойлгуулах хэрэгтэй.

Судалгааны ажлын төлөвлөгөө
Судалгааны ажлын төлөвлөгөө гэдэг нь тодорхой сэдвээр, хэрхэн судалгаа хийх вэ гэдгээ илэрхийлж бичсэн зүйл юм. Ихэнх төгсөлтийн 
дараах сургуулиуд судалгааны ажлын төлөвлөгөө гаргаж өгөхийг шаарддаг. Агуулгын хувьд судалгааны зорилго, яагаад хиймээр байгаа, 
утга учир, арга, ашигласан ном зохиол зэрэг байна. Бичлэгийн хэв маяг, үг үсгийн тоо нь төгсөлтийн дараах сургуулиудад өөр өөр байна. 
Ерөнхийдөө 2000 үсэг (япон хэлээр бичвэл ) орчим байдаг. Судалгаа хиймээр байгаа салбарынхаа эрдэм шинжилгээний өгүүллүүдийг хайж, 
энэ чиглэлийн судалгаа хэдий хэмжээнд хүртэл урагшилсан байна, судлагдаагүй асуудал юу үлдсэн байна гэдгийг судалж үзэх нь чухал.

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хайх

・ CiNii Articles  http://ci.nii.ac.jp/en

・ Article Search Qross  https://qross.atlas.jp/top

●実践 ( じっせん ) 研究 ( けんきゅう ) 計画 ( けいか
く ) 作成法 ( さくせいほう )(Практик судалгааны 
төлөвлөгөө зохиох арга
Судалгааны ажлын төлөвлөгөө хэрхэн бичих, ам 
шалгалтад хэрхэн бэлдэх талаар мэдэж авч болно.
Зохиогч    ：JASSO 
Хэвлэсэн：Bonjinsha co., Ltd
　　　（зөвхөн Япон улс дотор борлуулдаг）

Төгсөлтийн дараах сургууль



18

Судлаач оюутан (Research student)
Судлаач оюутан гэдэг нь дараах үндсэнбус оюутанд олгогддог оюутны статус юм.

① Эрдмийн зэрэг авах зорилгоор бус,богино хугацааны судалгаа шинжилгээнийүйл ажиллагаа явуулахын тулд суралцагч
② Их, дээд сургууль хоорондын солилцоо,зөвшилцөлд үндэслэн богино хугацааныгадаад оюутнаар суралцагч
③ Төгсөлтийн дараах сургуулийн үндсэнсургалтад элсэхийн төлөөх бэлтгэлхугацааны оюутнаар суралцагч*

Зөвхөн гаргаж өгсөн материалыг тань үзэжтанилцсаны үндсэн дээр элсэх зөвшөөрөлолгодог газрууд олон.
Зөвхөн хичээл сонсох судлаач оюутнаар “Рюүгакү (Student)” виз авахын тулд 1 долоохоногт 10 цагаас 
илүү цагийн хичээлсонсохоор орж байх шаардлагатай.
Төгсөлтийн дараах сургуулийн үндсэн сургалтад элсэхэд шууд шалгалт өгөхийг зөвшөөрдөг сургуулиуд байхаас гадна 
“судлаач оюутан”-ы курсыг заавал төгсгөж байж дэвших нь зүйтэй хэмээн үздэг төгсөлтийн дараах сургууль ч байдаг.

Нарийн мэргэжлийн төгсөлтийндараах сургууль
Өндөр зэрэглэлийн мэргэжлийн чадвартсургаж, нийгэм, эдийн засгийн аливаасалбарт тэргүүлэгчийн үүрэг гүйцэтгэнажиллах 
ажилтнуудыг бэлтгэх зорилготойболовсролын шат юм. Жишээлбэл, хуулийн мэргэжилтэнбэлтгэдэг Хуулийн төгсөлтийн 
дараахсургууль, боловсролын ажилтан бэлтгэдэгБоловсролын ажилтны төгсөлтийн дараахсургууль, эдгээрээс 
гадна Бизнес,Технологийн менежмент, Нягтлан бодохбүртгэл, Төр олон нийтийн бодлого зэрэгсалбаруудаар нарийн 
мэргэжлийнтөгсөлтийн дараах сургуулиуд байдаг. Англи хэлээр хичээллэдэг Бизнесийнудирдлагын магистрын төгсөлтийн 
дараахсургууль ч бий.

Төгсөхийн тулд
Анги, курс, 

сургалт Авах эрдмийн зэрэг
Суралцах 

үндсэн хугацаа
Бүрдүүлэх(авах) кредит Бусад

Докторантур Доктор 5 жил 
30 кредитээс дээш (Магистрантурт 
авсанкредитийг оролцуулаад)

Докторын диссертацинь 
шалгалтад тэнцэх

Магистрантур Магистр 2 жил 30 кредитээс дээш Магистрын диссертацинь 
шалгалтад тэнцэх

Нарийн мэргэжлийн 
эрдмийнзэрэг олгох 

сургалт
(Professional Degree)

Магистр (нарийн мэргэжлийн) 2 жил 30 кредитээс дээш (Хуулийн 
төгсөлтийн дараах сургууль, 
Боловсролын ажилтны төгсөлтийн 
дараах сургуульд авах ёстой 
кредитийн тоо өөр өөр).

Хуулийн ухааны доктор 
(нарийн мэргэжлийн) 3 жил

Боловсролын магистр(нарийн 
мэргэжлийн) 2 жил

＊ Төгсөлтийн дараах сургуулийн докторантур нь эхэн (2 жил) ба хойд хугацааны сургалт (3 жил) гэж хуваагдсан байх тохиолдол бий.
＊ Бакалаврын сургалт 6 жил үргэлжилдэг анагаах ухаан, шүд эмчилгээ, 6 жилийн эм зүйн анги, мал эмнэлгийн салбарын докторантурын үндсэн хугацаа 4 жил байдаг.

Төгсөлтийн дараах сургууль
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Англи хэлээр явагдах хичээлээр эрдмийн зэрэг авах курс

Судлах, мэдээлэл цуглуулахдаа

Зөвхөн англи хэлээр явагддаг хичээлүүдэд сууж зэрэг цол авах хөтөлбөр
Элсэх үедээ заавал япон хэлний мэдлэгтэй байхыг шаарддаггүй хөтөлбөр (JASSO)

 http://www.jasso.go.jp/en/study_ j/search/index.html

Их, дээд сургууль, богино хугацааны их сургуульхайх (JAPAN STUDY SUPPORT)
 http://www.jpss.jp/en/

Элсэн суралцахад япон хэл шаардлагагүй дараах хөтөлбөрүүд байна.

● Зөвхөн англи хэлээр явагддаг хичээлүүдэд сууж зэрэг цол авах хөтөлбөр

● Элсэлтийн шалгалтын үед япон хэлний чадвар шаардахгүй, англи хэлээр явагддаг хичээлүүдийг 
үзэнгээ курс ахихын хэрээр япон хэлний чадвар шаардагдах хичээлд орох хэрэгтэй хөтөлбөр

Их сургууль, төгсөлтийн дараах сургуулиудад зөвхөн англи хэлээр явагддаг хичээлүүдэд сууж зэрэг цол 
авах хөтөлбөр байдаг бол Технологийн дээд сургууль, мэргэжлийн сургуулиудад зөвхөн англи хэлээр 
явагдах хичээлээр “Дэд бакалавр”, “Мэргэжилтэн” цол олгох хөтөлбөр байхгүй.
Англи хэлээр явагддаг хөтөлбөрүүд нь”Degree program in English”,“Degree program for International 
Students”,“English-based Degree Programs” гэх мэтийн нэрүүдтэй байдаг.

Асуулт  Яаж сонгон шалгаруулдаг вэ?
Хариулт Өргөдөл материал болон ярилцлагын шалгалтад үндэслэн шийддэг их сургуульолон. Ярилцлагыг өөрийн тань 
сууж байгаа улс, бүс нутагт явуулахаас гадна видеочат зэрэг онлайн хэлбэрээр явуулдаг болоод байгаа их сургууль мөн бий.

Асуулт  Элсэх өргөдөл гаргахын тулд тусгай шалгалт өгөх шаардлагатай юу?
Хариулт Англи хэлний чадварыг нотлох баримт бичиг (TOEFL®, IELTS зэрэг албан ёснышалгалтуудын дүн) эсвэл 
боловсролын үнэмлэх (бакалаврын сургалтад элсэх болЯпонд суралцах шалгалт (EJU), Scholastic Assessment Test (SAT), эх 
орны таньахлах сургуулийн нэгдсэн шалгалтын дүнгийн тодорхойлолт) шаардлагатайтохиолдол олон байдаг.

Асуулт  Англи хэлний мэдлэг аль хэр шаардагдах вэ?
Хариулт Сургуулиуд өөр өөр байдаг ч ерөнхийдөө доор дурдсан хэмжээний англи хэлний мэдлэгтэй байхыг шаарддаг сургуулиуд олон байдаг.

TOEFL　iBT IELTS
Төгсөлтийн дараах сургууль 75-80 6

Факультет 71-80 5.5-6

Асуулт  Элсэн орсныхоо дараа япон хэлний хичээлд хамрагдах боломжтой юу?
Хариулт Их сургуулиасаа хамаараад, гадаад оюутанд зориулсан япон хэлнийпрограмтай сургууль бий. Гэхдээ кредитэд тооцогдох 
тохиолдол болонтооцогдохгүй тохиолдол байдаг. Мөн, тусгайлан япон хэлний сургалтынтөлбөр төлөх шаардлагатай болох тохиолдол ч бий.

А
нгл

и хэл
ээр явагд

ах хичээл
ээр 

эрдм
ийн зэрэг авах курс
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Японд суралцах шалгалт (EJU) нь Япон улсын их, дээд сургууль (факультет)-д элсэн суралцах хүсэлтэйхүмүүсийн япон 
хэлний мэдлэг болон үндсэн мэдлэг (байгалийн ухаан, нийгмийн ухааны хичээлүүд,тооны ухаан)-ийг шалгах шалгалт юм.

Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU)（JASSO）
 http://www.jasso.go.jp/en/eju/index.html

Талаас дээш тооны их сургууль (улсын их сургуулиуд бараг бүгд), элсэлтийн шалгалтад Японд суралцах шалгалт(EJU)-ын дүнг хэрэглэдэг.

Японд суралцах шалгалт (EJU)

Я
понд суралцах ш

алгалт(E
JU

)

Японд суралцах шалгалт (EJU)-ын дүнг 
хэрэглэдэг сургуулийн тоо
Их, дээд сургууль 421 сургууль
Богино хугацааны их сургууль 79 сургууль
Төгсөлтийн дараах сургууль 50 сургууль
Технологийн дээд сургууль 51 сургууль
Мэргэжлийн сургууль 114 сургууль

Нийт 715 сургууль
（2016 оны 3-р сарынбайдлаар）

Элсэлтийн шалгалтандаа Японд суралцах шалгалт(EJU) -ын дүнг хэрэглэдэг сургуулиуд
 http://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/use/index.html

Шалгалт явагдах хугацаа
6сар (1-р удаа), 11сар (2-р удаа)

Шалгалт авах газрууд
Японд: 16 хот, гадаадад: 14 улс, бүс нутгийн 17 хот

Шалгалт авах хичээлүүд
Өөрийн элсэх хүсэлтэй сургуулийнхаа заасан хичээлүүдийг сонгож өгнө. Байгалийн ухаан, нийгмийн ухааны хичээл 2-уланг нь сонгох боломжгүй.

Шалгалт авах 
хичээлүүд Зорилго Шалгалтын 

үргэлжлэх хугацаа Онооны тоо Шалгалт өгөх хичээл сонгох
Шалгалтын 

асуулттавигдах хэл

Japanese 
as aForeign 
Language

Японы их, дээд сургуульд 
сурахадшаардлагатай япон хэлний 
чадвар(Academic Japanese)-ыг 
шалгана.

125минут

Уншлага, 
сонсгол-уншлага

0-400 оноо Зөвхөн 
япон хэл

Бичгийн шалгалт
0-50 оноо

Үндсэн м
эдлэг

Байгалийн 
ухаан 

(Science)

Японы их, дээд сургуулийн инженерийн салбарын факультет(бакалаврын 
сургалт)-д суралцахад шаардлагатай байгалийнухаан (Physics, Chemistry, 
Biology)-ы үндсэн мэдлэгийг шалгана.

80минут 0-200 оноо Физик, хими, биологоос 2 хичээл

Японэсвэлангли 
хэл

(сонгох)

Нийгмийн 
ухаан (Japan 
and theWorld)

Японы их, дээд сургуульд сурахад шаардлагатайнийгмийн 
ухааны үндсэн мэдлэг, ялангуяа сэтгэнбодох чадвар, 
онолын чадварыг шалгана.

80минут 0-200 оноо

Тоо 
(Mathematics)

Японы их, дээд сургуульд 
сурахадшаардлагатай тооны 
ухааны үндсэнмэдлэгийг шалгана.

80минут 0-200 оноо

Курс 1 (Хүмүүнлэгийн ухааны сургууль болонтооны 
ухааны мэдлэг шаардагдах нь харьцангуйбага инженерийн 
салбарын сургуулиуд), Курс2(Тооны ухааны мэдлэг дээд 
зэргээр хэрэгтэйсургуулиуд)-ын аль нэгийг сонгоно.

EJU Шалгалт авах хот (Японоос бусад)
Владивосток, Улаанбаатар, Куала-Лумпур, Colombo, 
Жакарта, Сингапур, Сурабая, Сөүл, Тайпей, Нью 
Дели, Ханой, Бангкок, Пусан, Хо Ши Мин, Хонг Конг, 
Манила, Янгон
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Хуваарь, дараалал
1-ру 

даагийншалгалт
2-ру 

даагийншалгалт

① Өргөдөл гаргах 2-3 сар 7 сар Шалгуулагч нь “Японд суралцах шалгалт өгөх зааварчилга”-ыг олж аваад, шалгалтын хураамжийг төлж, өргөдөл гаргана.
※ Өргөдөл гаргах хугацаа нь жил бүр өөрчлөгддөг тул заавал нягталж үзнэ үү.

② Шалгалт өгөхэрхийн 
хуудасхүлээж авна. 5 сар 10 сар Шалгалт өгөх эрхийн хуудас (шуудангаар) ирнэ.

③ Шалгалтын өдөр 6 сар 11 сар Шалгалт өгнө.

④ Дүнгийн 
мэдэгдэлхүлээж авна. 7 сар 12 сар Дүнгийн мэдэгдэл (шуудангаар) ирнэ.

Шалгуулагчийн элсэх хүсэлт гаргасан сургуулийн хүсэлтийн дагуу JASSO-гоосшалгуулагчийн дүнг сургуульд мэдэгдэнэ.

EJU Шалгалтын онцлог
① Оюутны тэтгэлэг захиалах тогтолцоог ашиглаж боломжтой！
Японд суралцах шалгалт (EJU) -д өндөр оноо авч, Японы их сургуулийн факультет, богино хугацааны их сургууль, технологийн 
дээд сургууль (3-р курсээс дээших курс), мэргэжлийн сургуулийн үндсэн оюутнаар элсэх хувийн зардлын гадаад оюутан нь JASSO-
гоос олгодог Monbukagakusho Honors Scholarship for Privately-Financed International Students-ийг олгуулахаар захиалж болдог.

Тэтгэлгийн хэмжээ： Сард 48.000 иен (2016 оны байдлаар)
Хүсэлт гаргах арга： Японд суралцах шалгалт (EJU) өгөхөөр өргөдөл гаргах үедээ өргөдлийн маягт дээрх тэтгэлэг захиалах гэсэн дөрвөлжин 

дотор дугуй○ тэмдэг тавих хэрэгтэй.
Сонгон шалгаруулах арга： Захиалга өгөх хүсэлт гаргасан хүмүүс дотроос Японд суралцах шалгалт(EJU) -д авсан онооны дагуу шалгаруулна.

 http://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/scholarship/shoureihi/yoyakuseido/index.html

② Шалгалт өгөх тоо, насны хязгаар байхгүй. Дүнгийн хүчинтэй хугацаа 2 жил! !
Японд суралцах шалгалт (EJU) -ыг хэдэн ч удаа өгч болно. Насны хязгаарлалт ч байхгүй. Дүнгийн хүчинтэй хугацаа 2 жил (Хамгийн олондоо сүүлийн 4 удаагийн 
шалгалтын дүнг хэрэглэж болно) боловч нэг сургуульд мэдүүлэх дүн нь эдгээрийн дотроос аль нэг удаагийнх нь л байх ёстой.Сургуулиуд Японд суралцах 
шалгалт (EJU) -ын өгсөн хугацааг мөн заасан байх тохиолдол олон тул заавал элсэхийг хүсч буй сургуулийнхаа оюутан элсүүлэх заавраас харж нягтална уу.
(Жишээ) А их сургуулийн гадаад оюутан элсүүлэх заавар

Факультетууд
Japanese as 

a Foreign 
Language

Japan and 
the World Mathematics

Science Үндсэн мэдлэгшалгах 

шалгалтынасуулт 

тавигдах хэл
Хүчинтэй дүн

Physics Chemistry Biology Selection 
of subjects

Хуулийн 
факультет ○ ○ Курс 1 Япон хэл 2016 оны 6 сар, 11 

сарыншалгалтын дүн

Инженерийн 
факультет Курс 2 ○

Өөр аль нэгэн төрлийг 
хүссэнээрээ сонгох Англи хэл 2016 оны 6 сарын 

шалгалтын дүн

③ Японд суралцах шалгалт(EJU) -ыг ашиглан Япон руу явалгүйгээр өөрийн улс, бүс нутагтаа 
байнгаа “Японд очихоос өмнө авах элсэлтийн зөвшөөрөл”-ийг авцгаая ！

Японд суралцах шалгалт(EJU) -ын дүнг ашиглаж “Японд очихоос өмнө авах элсэлтийн 
зөвшөөрөл” олгодог их, дээд сургуулиудын жагсаалт (ойролцоогоор 140 сургууль)

 http://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/prearrival/uni_national.html

Японд суралцах шалгалт(EJU) -ын урьд жилүүдийн асуултууд
Японд суралцах шалгалт(EJU) -ын урьд жилүүдийн асуултын жишээ

 http://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/pastpaper_sample.html

● Японд суралцах шалгалтын өнгөрсөн жилийн асуултууд. Сонсгол, 
сонсгол-уншлагын шалгалтын асуултууд, CD-тэй.

Өмнөх жилүүдэд ирсэн EJU шалгалтын асуултууд.
Бэлгтгэсэн: JASSO　Хэвлэсэн: Bonjinsha co., Ltd
(Япон болон Өмнөд Солонгост борлуулдаг)

Лавлагаа авах
〈Гадаадад〉　  http://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/contact/index.html

〈Япон дотор〉　Testing Division, Japan Student Services Organization (JASSO)　TEL：+81-3-6407-7457　Email： eju@jasso.go.jp

Я
понд суралцах ш

алгалт(E
JU

)
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Japanese-Language Proficiency Test (JLPT)
Япон хэл төрөлх хэл нь бус хүмүүст зориулсан Япон хэлний чадварыг нь шалгаж, хүлээн зөвшөөрөх 
зорилгоор явуулдагшалгалт. 7 сар ба 12 сард Японд болон гадаад улсуудад зохион байгуулдаг.

① Япон доторх шалгалт
Japanese Language Learning Promotion Division, Japan Educational Exchanges and Services (JEES)
4-5-29 Komaba, Meguro-ku, Tokyo 153-8503, Japan
TEL：（+81）3-6686-2974
(Япон хэлний чадварын шалгалтын хүлээн авах төв, ажлын өдрийн10:00~17:00 цагт)

 http://info.jees-jlpt.jp/

② Японоос бусад улсад явагдах шалгалт
The Japan Foundation Center for Japanese-Language Testing
8F 4-3 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004, Japan
TEL：（+81）3-5367-1021

 http://www.jlpt.jp/e/index.html

BJT Business Japanese Proficiency Test
Бизнесийн талбарт хэрэгцээтэй япон хэлний ярианы чадварыг шалгах шалгалт юм.

The Japan Kanji Aptitude Testing Foundation
551 Gionmachi-minamigawa, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0074, Japan 
Утас: 0120-509-315 (зөвхөн Япон дотор холбогдоно)
Email：bjt@kanken.or.jp

 http://www.kanken.or.jp/bjt /english/

The National Center Test ( 大学入試センター試験 )
Япон оюутнууд улсын их, дээд сургууль болон зарим хувийн их сургууль(факультет)-д элсэхийн тулд өгдөг шалгалт. Гадаад 
оюутны хувьд ихэнх сургуулиуд энэ шалгалтыг өгөхийг шаарддаггүй боловч зарим их сургуулийн факультет(голдуу анагаах 
ухааны салбар, шүд эмчилгээний салбар) -д элсэх өргөдөл гаргахын тулд энэ шалгалтыг өгөх хэрэгтэй болдог сургууль байдаг.

Бие даасан засгийн газрын хуулийн этгээд “Их сургуулийн элсэлтийн төв”
2-19-23 Komaba, Meguro-ku, Tokyo 153-8501, Japan

 http://www.dnc.ac.jp/

Эдгээрээс гадна Японд суралцахад хэрэгтэй дараах шалгалтууд бас байна.

● Англи хэлний чадварыг нотлох шалгалт �� TOEFL®, IELTS, TOEIC®, The EIKEN Test in Practical English 
Proficiency

● Бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэнтэй дүйцэхболовсролтой болохыг батлах шалгалт �� Scholastic Assessment Test (SAT), American College Test 
(ACT),International Baccalaureate® Exams､ өөрийн улсын их 
сургуулиудыннэгдсэн ерөнхий шалгалт зэргийн дүн.

Элсэхийг хүссэн сургуулийнхаа оюутан элсүүлэх зарлал, зааварчилгатай сайтар танилцаж, заасан байгаа шалгалтыг ньөгнө үү.

Японд суралцахын тулд өгөх хэрэгтэй шалгалтууд

Я
понд суралцахы

н тулд өгөх хэрэгтэй 
ш

алгалтууд
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Японы “100 иений дэлгүүр”-ын барааны 

нэртөрөл гайхмаар олон, баялаг. Та бүхэн 

ч гэсэночиж үзээрэй. 

～ Японд суралцахаар явах гэж буй хүмүүст зөвлөмж ～

Гадаад оюутнаас асууж мэдлээ!

Хэлний асуудал төдийгүй эх орноос маань өөр соёлын ялгаагхүчтэй 

мэдэрсэн. Япон хүмүүс цаг ягштал баримталдаг юм байна,5 

минутаар түрүүлж хөдлөх хэрэгтэй юм байна гэж бодогдсон.  

Цахилгаан галт тэрэг яг цагтаа ирдэг. Манай эхоронд 

бол хоцрох нь ердийн үзэгдэл. Японд нийтийнтээврийн 

хэрэгслүүд гайхмаар цаг баримталдаг. 

Хөгжилтэй, уйдахгүй байдлаар япон хэлийг сурахын тулд 

анимэ,манга (комик) ашиглан сурахыг санал болгож байна. 

Г эх д э эзох и о н  б и ч л э г,  б о г и н о  эс с э  б и ч и х ,  я р и л ц л а г ы н 

шалгалтадбэлдэх үедээ японы сонин, сэтгүүл зэргийг ашиглан зөв 

бичихдүрмийг хэрхэн ашиглахад суралцах хэрэгтэй гэж бодож байна.

Гарын мөнгө өгөх заншилтай улсууд байдагболовч 

Японд гарын мөнгө өгөх шаардлагагүй: 

Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслүүд бүгдийг нь шинээр авах нь хэцүү байсан тулдахин 

ашиглах барааны дэлгүүр (Recycle Shop) -ээс заримыг нь худалдаж авсан. 

Японд төлбөрийг голдуу бэлэн мөнгөөр 

хийдэгтул зөвхөн бэлэн мөнгөөр худалдаа 

хийдэгдэлгүүр олон байдаг. Дан зээлийн 

картаарамьдарна гэвэл хэцүү. 

Олон  нийтийн  га зарт  хэт  чанга  д уугаар  ярих , 

дараалалбаримтлахгүй байх хориотой. Япон олон 

нийтийнгазарт биеэ авч явах тал дээр тун дэглэмтэй улс. 

Гээгдүүлсэн түрийвч, гар утас бүрэн бүтнээрээ эргэж олдсон. 

Япончууд хүний унагаасан, гээгдүүлсэн юмыг цагдаагийнгазарт 

аваачиж өгдөг шударга хүмүүс, сэтгэл хөдөлсөн шүү!  
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Immigration Bureau, Ministry of Justice　  http://www.immi-moj.go.jp/english/index.html

Таны эх орон Япон

Японд 
суралцахыг 

хүсэгч

Японд суралцахыг 
хүсэгч

Гадаад оюутан болно

Орон нутгийн Хил 
нэвтрүүлэлт хяналтын газар

Японд суралцах 
сургууль

Орон нутгийн Хил
нэвтрүүлэлт хяналтын газар

Төлөөний хүн

Хүсэлт гаргагч

Японд суралцахыг 
хүсэгч

Төлөөний хүн
Японд суралцахыг 

хүсэгч

Япон улсын ЭСЯ, 
консулын газар

Японд суралцахыг 
хүсэгч

“Японд оршин суух эрхийн бичиг”
(цаашид COE гэж товчлох) 
олгуулахаар хүсэлт гаргана.

“Японд оршин суух эрхийн бичиг”
(COE)-г гаргаж явуулна.

“Японд оршин суух эрхийн бичиг”
(COE)-гээ биедээ авч явна.

Виз мэдүүлнэ
　  ｜
Виз мэдүүлгийн бичиг
Бусад хэрэгцээт бичиг 
баримт, материалууд

Виз олгогдоно

(Хилийн шалган нэвтрүүлэх 
албан дээр) Японд нэвтрэх 
зөвшөөрөл хүснэ.

Эрхийн бичгээ 
гаргаж өгнө.

Хил дээр ирнэ.

Нэвтрэх 
зөвшөөрөлолгогдоно

Эрхлэх үйл ажиллагаа

COE олгогдоно

Өргөдөл

Элсэх зөвшөөрлийн 
бичиг олгогдоно

● Та ямар статусаар оршин суух эрхтэй вэ?
Гадаадын иргэн Япон улс дотор ямар үйл ажиллагаа эрхэлж болох, статусын байдал ба зэрэглэлээс 
нь хамааруулан оршин суух статусыг нь тогтоодог. Японд суралцах бол статус нь “Рюүгакү(Student) 
”байна. 4 жил 3 сар, 4 жил, 3 жил 3 сар, 3 жил, 2 жил 3 сар, 2 жил, 1 жил 3 сар, 1 жил, 6 сар, 3 сарын 
тус тус хугацаатай.

Гадаад оюутанд зориулсан тэтгэлэг, оюутны байранд хүсэлт гаргахад “Рюүгакү (Student)” төрлийн визтэй 
байх болзолтой байх нь элбэг.

“Японд оршин суух эрхийн бичиг”(COE) авсны дараа хилээр нэвтрэх тохиолдолд хийх бүрдүүлэлт

Хил нэвтрэх бүрдүүлэлт

Х
ил нэвтрэх бүрдүүлэлт
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● Виз олгуулахаар хүсэлт гаргаж, бүрдүүлэлт хийх
Япон улсын хилээр нэвтрэн орохын тулд урьдчилан виз авсан байх ёстой. Виз авах хүсэлт гаргахад “Японд оршин суух 
эрхийн бичиг” (COE)авсан бол түүнийгээ үзүүлээд авах, мөн заавал энэ бичиг шаардахгүйгээр авах 2 арга байдаг.
“Японд оршин суух эрхийн бичиг” (COE)-г үзүүлээд авах нь илүү хурдан байх болно.

● “Японд оршин суух эрхийн бичиг”(COE)олгуулахаар хүсэлт гаргах
Японд суралцахыг хүсэгч эсвэл түүний төлөөний хүн (хүсэлт гаргагчийн гэр бүл хамаатан, эсвэл хүлээж 
авах сургуулийн ажилтан г.м) Япон улс доторх орон нутгийн Хил нэвтрүүлэлт хяналтын газарт хандан 
“Японд оршин суух эрхийн бичиг” олгуулахаар хүсэлт гаргана.
Японд суралцахыг хүсэгч өөрөө хүсэлт гаргаж болох хэдий ч хүлээж авах боловсролын байгууллага 
төлөөлөн хүсэлт гаргах нь олон. Шаардлагатай бичиг баримтын талаар орох сургуулиасаа лавлана уу.

● Япон улсад оршин суух үеийн хэрэгцээт зардлуудаа төлж чадах төлбөрийн чадвартайг нотлох бичиг баримт
“Японд оршин суух эрхийн бичиг”, виз олгуулах хүсэлт гаргах үед Японд суралцах хугацааны хэрэгцээт 
зардлуудаа төлөх бэлтгэл хангагдсан байгаа гэдгээ нотлох нотолгоо гаргаж өгөхийг шаардах тохиолдол байдаг.
Ердийн үед хадгаламжийн үлдэгдлийн баталгаа бичиг, сүүлийн хэдэн жилийн орлогын баримт, татвар 
төлөлтийн баримт зэргийг шаарддаг. Японд суралцах гэж буй гадаадын иргэн өөрөө эдгээр зардлуудаа 
дааж чадахгүй тохиолдолд асран хамгаалагч нь зардал даах хүн болно.

● Виз мэдүүлэхэд шаардагдах бичиг баримт
“Японд оршин суух эрхийн бичиг”(COE)олгогдсоны дараа эх орондоо байгаа Япон улсын дипломат 
төлөөлөгчийн газарт виз мэдүүлнэ.

【Шаардагдах бичиг баримт】 ① Гадаад паспорт
   ② Виз мэдүүлгийн хуудас
   ③ Цээж зураг
   ④ “Японд оршин суух эрхийн бичиг” (COE)
   ⑤ Бусад материал гаргаж өгөх шаардлагатай болох тохиолдол бий.

● Японд орж ирэх
Японд орж ирэх үед дараах бичиг баримтууд шаардлагатай.

【Шаардлагатай бичиг материал】 ① Гадаад паспорт
   ② Гадаад дахь Япон улсын Дипломат төлөөлөгчийн газраас олгосон виз
   ③ Японд оршин суух эрхийн бичиг (авсан байгаа тохиолдолд)

● Оршин суух үнэмлэх (Residence Card)
3 сараас дээш оршин суух гадаадын иргэнд Оршин суух үнэмлэх олгогдоно. 
Энэ үнэмлэхээ байнга биедээ авч явах ёстой.

【Оршин суух үнэмлэх олгох】
Шинчитосэ, Нарита, Ханэда, Чюүбү, Кансай, Хирошима, Фүкүока нисэх онгоцны буудлын боомтоор хил нэвтэрсэн бол:

Хил нэвтрүүлэх шалгалтын үед паспорт дээр чинь “Нэвтрэх зөвшөөрөл”-ийн тамга дарж, оршин 
суух үнэмлэх олгогдоно. Японд оршин суух газар тань шийдэгдмэгц, 14 хоногийн дотор оршин суух 
үнэмлэхээ авч оршин суугаа газрынхаа Хот, дүүрэг, тосгоны захиргаанд авч очно.

Дээрхээс бусад боомтоор хил нэвтэрсэн бол:
Хил нэвтрүүлэх шалгалтын үед гадаад паспорт дээр чинь “Оршин суух үнэмлэх дарааолгох” гэсэн тамга дарагдана. Оршин суух 
газрынхаа Хот, дүүрэг, тосгоны захиргаанд очижмэдүүлсний дараа “Оршин суух үнэмлэх”-ийг тань хэвлэж, хаягаар тань илгээх болно.

Оршин суух үнэмлэх 
(Residence Card)

Х
ил нэвтрэх бүрдүүлэлт
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● Хувийн дугаар (Social Security and Tax Number)
Хот, дүүрэг, тосгоны захиргаанд очиж оршин суугчаар бүртгүүлснээр гадаадын оршин суугчид ч гэсэн хувийн дугаар 
олгогдоно. Энэ нь 1 хүнд зөвхөн 1 ш олгогдох дугаар бөгөөд засаг захиргааны байгууллага зэрэг дээр очиж бүрдүүлэлт 
хийх үед шаардлагатай дугаар юм. 12 оронтой дугаар байх ба Оршин суух үнэмлэх дээр байгаа 12 оронтой тоо биш.
Хувийн дугаарыг дараах тохиолдлуудад мэдүүлэхийг шаардаж болзошгүй тул энэхүү дугаарыг бичиж 
хүргүүлэгдэх “Мэдэгдэх хуудас” эсвэл “Хувийн карт”-ыг сайтар хадгалж байна уу.

● Засаг захиргааны байгууллага дээр очиж бүрдүүлэлт хийх үед
● Цагийн ажил хийх үед

● Шалгалт өгөхөөр Японд очих үеийн бүрдүүлэлт
Шалгалт өгөхөөр Япон улсад ирэх бол шалгалт өгөх сургуулийнхаа шалгалтад орох эрхийн хуудсыг авч гадаад 
дахь Япон улсын Дипломат төлөөлөгчийн газарт очиж “Түр хугацааны виз авах шаардлагатай. Японд байх хугацаа 
нь 15 хоног, 30 хоног, 90 хоног байна. Гэхдээ визгүй зорчих улсын иргэн бол виз мэдүүлэх шаардлагагүй.

● Оршин суух статусаас гадуур үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл (activity  
            other than that permitted under the status of residence previously granted)

“Рюүгакү (Student)” буюу оюутнаар оршин суух статус нь Японы сургуульд суралцахын тулд олгогдсон статус бөгөөд ажил хийхийг 
зөвшөөрдөггүй. Цагийн ажил хийх бол орон нутгийн Хил нэвтрүүлэлт хяналтын газар зэрэгт очиж “Оршин суух статусаас гадуур 
үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл” авч болно. Мөн, төгсөлтийн дараах сургууль, их, дээд сургууль, богино хугацааны их сургууль, 
технологийн дээд сургууль, мэргэжлийн сургуулиа төгссөний дараа “Тусгай үйл ажиллагаа” хэмээх статусаар оршин суунгаа ажилд 
орохоор хайж байгаа үедээ ч “Оршин суух статусаас гадуур үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл” авч, цагийн ажил хийж болно.

● Түр нутаг буцах үеийн бүрдүүлэлт
Японд байгаа гадаадын иргэн, Япон улсад оршин суух зөвшөөрөгдсөн хугацааныхаа дундуур, түр нутаг буцах буюу өөргадаад улс руу явахаар 
болбол Японоос гарахаасаа өмнө орон нутгийн Хил нэвтрүүлэлт хяналтын газар зэрэгт очиж хилээрдахин нэвтэрч орж ирэх зөвшөөрөл 
авахгүй бол гадаад дахь Япон улсын Дипломат төлөөлөгчийн газарт очиж дахин виз авахаас өөраргагүй болохыг анхаарна уу. Гэхдээ зөвхөн, 
хүчинтэй гадаад паспорт болон оршин суух үнэмлэхтэй дунд болон уртхугацааны оршин суугч нь Японы хилээр гарах үедээ дахин орж ирнэ 
гэдгээ хэлж, хилээр гарснаасаа хойш 1 жилийн дотор(1 жилийн дотор оршин суух хугацаа нь дуусах хүн бол тухайн дуусах өдөр хүртэл) Япон 
улсад дахин орж ирэх тохиолдолдүндсэндээ Японы хилээр гарахаасаа өмнө дахин орж ирэх зөвшөөрөл авах шаардлагагүй.

Япон улсын хилээр гарахдаа оршин суух үнэмлэхээ заавал гаргаж үзүүлэхийн зэрэгцээ Япон улсын хилээр 
гарах, дахин нэвтрэх ED хуудасны дахин орж ирэх эсэх гэсэн хэсэгт тэмдэглэгээ хийнэ үү.

Мэдэгдэх хуудас

Х
ил нэвтрэх бүрдүүлэлт

Хилээр гарах, дахин нэвтрэх ED хуудас
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● Оршин суух хугацаагаа шинэчлэх (сунгуулах)
Япон улсад орж ирэх үед тогтоосон оршин суух хугацааны дуусах өдрөөс хойш үргэлжлүүлэн оршин суух бол 
орон нутгийнХил нэвтрүүлэлт хяналтын газар зэрэгт очиж оршин суух хугацаагаа шинэчлэх зөвшөөрөл авахаар 
хүсэлт гаргах ёстой. (Ердийн үед, хугацаа дуусахаас 3 сарын өмнөөс хүсэлт хүлээж авдаг) Оршин суух хугацаа 
дуусах өдрөөс хэтрүүлэн хуульбусаар оршин суувал шийтгэл хүлээлгэх болон албадан гаргах болно.

● Оршин суух статусын өөрчлөлт
Одоогийн эрхэлж буй үйл ажиллагаагаа болиод оршин суух өөр статуст хамаарах үйл ажиллагаа явуулах болбол 
ороннутгийн Хил нэвтрүүлэлт хяналтын газар зэрэгт очиж оршин суух статусын өөрчлөлтийн зөвшөөрөл авах ёстой.

Зөвшөөрөл авалгүйгээр орлого олох үйл ажиллагаа явуулах, цалин хөлс авах үйл ажиллагаа 
явуулбалшийтгэл хүлээлгэх болон албадан гаргах болно.

● Оршин суух статусыг хүчингүй болгох
Хүсэлт гаргагч нь явуулах гэж байгаа үйл ажиллагаа болон түүхээ хуурамчаар мэдүүлэх, хуурамч бичиг 
материал гаргажөгсөн тохиолдол зэргийн үед оршин суух статусыг нь хүчингүй болгоно.

“Рюүгакү (Student)” буюу оюутны оршин суух статустай мөртлөө сургуульдаа явахгүй ажил хийх зэргээр 
одоогийн оршин суух статусынхаа үйл ажиллагааг 3 сараас дээш хугацаагаар явуулаагүй тохиолдолд ч 
гэсэн зохих шалтгаантайгаас бусад тохиолдолд оршин суух статусыг нь хүчингүй болгох болно.

● Гэр бүлээ дуудаж ирүүлэх
“Рюүгакү (Student)” статусын оршин суух зөвшөөрөлтэй, их, дээд сургууль,богино хугацааны их сургууль, 
технологийн дээд сургууль, мэргэжлийн сургууль,бэлтгэл сургалт зэрэгт суралцаж буй хүнээр тэжээлгүүлдэг эхнэр 
буюу нөхөр,хүүхэд нь “Гэр бүлтэйгээ оршин суух (Dependent)” гэсэн статусаар Япон улсадоршин суух боломжтой.
Хугацааны хувьд тэжээгчийн оршин суух хугацаанаасхамаарна. Гадаад оюутан өөрөө Японы амьдралд дасаж, 
эдийн засгийн тал болонбусад талаар бэлтгэлтэй болсныхоо дараа гэр бүлээ дуудаж ирүүлээрэй гэжзөвлөж байна.

Таны тэжээдэг гэр бүлийн хүмүүс тань “Түр оршин суух (Temporary visitor)” виз(түгээмэл нэр нь “жуулчлалын виз”) -ээр Япон улсад 
орж ирсэн бол Япон улс дотор “Гэр бүлтэйгээ оршин суух (Dependent)” статус руу өөрчлөх боломжгүй тул сайтар анхаарна уу.

● Хил нэвтрүүлэлт хяналтын газар, хот, дүүрэг, тосгоны захиргаанд мэдүүлэх
Овог нэр, төрсөн он, сар, өдөр, хүйс, улсын харьяалал, бүс нутагт өөрчлөлт гарсан болон өөр сургууль руу шилжсэн г.м 
харьяалагдах байгууллагын өөрчлөлт гарсан тохиолдолд 14 хоногийн дотор орон нутгийн Хил нэвтрүүлэлт хяналтын газар зэрэгт 
мэдүүлэх шаардлагатай. Мөн, оршин суух хаягт өөрчлөлт гарсан бол хот, дүүрэг, тосгоны захиргаанд мэдүүлэх шаардлагатай.

Х
ил нэвтрэх бүрдүүлэлт
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Японы сургуулийн сургалтын төлбөр Америк, Английн их сургуулиудтай харьцуулахад өндөр биш.
Мөн, оюутны тэтгэлгийн тогтолцоо болон сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөх, хөнгөлөх тогтолцоо ч бусад улстай харьцуулахад сайтар нэвтэрсэн байдаг.
Эхний жилийн сургалтын төлбөрт, элсэх хураамж, сургалтын төлбөр, байгууламж-тоног төхөөрөмж ашиглалтын төлбөр зэргийг 
төлнө. Элсэх хураамжийг зөвхөн эхний жил төлнө.

● Төгсөлтийн дараах сургууль
Төгсөлтийн дараах сургууль

Сургалтын төлбөр зэрэг Элсэх хураамж Нийт
Иен Төгрөг Иен Төгрөг Иен Төгрөг

Улсын 535.800 12.177.273 282.000 6.409.091 817.800 18.586.364

Муж, хотын 537.883 12.224.614 363.436 8.259.909 901.319 20.484.523

Хувийн 

М
агистрантур

Урлаг 1.217.438 27.669.045 225.089 5.115.659 1.442.527 32.784.705

Инженерийн салбар 953.229 21.664.295 224.301 5.097.750 1.177.530 26.762.045

Эрүүлийг хамгаалах 889.264 20.210.545 250.675 5.697.159 1.139.939 25.907.705

Шинжлэх ухааны салбар 833.017 18.932.205 213.951 4.862.523 1.046.968 23.794.727

Хөдөө аж ахуй, мал эмнэлэг 781.229 17.755.205 222.787 5.063.341 1.004.016 22.818.545

Эм зүй 754.132 17.139.364 229.639 5.219.068 983.771 22.358.432

Гэр ахуй 724.971 16.476.614 239.643 5.446.432 964.614 21.923.045

Боловсрол 741.106 16.843.318 207.014 4.704.864 948.120 21.548.182

Нийгмийн ухаан 684.735 15.562.159 222.294 5.052.136 907.029 20.614.295

Хүмүүнлэгийн ухаан 645.783 14.676.886 211.883 4.815.523 857.666 19.492.409

Анагаах ухаан 663.835 15.087.159 208.899 4.747.705 872.734 19.834.864

Д
окторантур

Урлаг 1.100.482 25.010.955 227.752 5.176.182 1.328.234 30.187.136

Эрүүлийг хамгаалах 782.867 17.792.432 253.665 5.765.114 1.036.532 23.557.545

Шинжлэх ухааны салбар 793.512 18.034.364 223.650 5.082.955 1.017.162 23.117.318

Хөдөө аж ахуй, мал эмнэлэг 783.912 17.816.182 220.853 5.019.386 1.004.765 22.835.568

Инженерийн салбар 786.853 17.883.023 214.182 4.867.773 1.001.035 22.750.795

Гэр ахуй 720.910 16.384.318 240.309 5.461.568 961.219 21.845.886

Эм зүй 709.251 16.119.341 195.977 4.454.023 905.228 20.573.364

Боловсрол 681.025 15.477.841 214.912 4.884.364 895.937 20.362.205

Шүд эмчилгээ 648.325 14.734.659 232.075 5.274.432 880.400 20.009.091

Нийгмийн ухаан 612.383 13.917.795 214.148 4.867.000 826.531 18.784.795

Хүмүүнлэгийн ухаан 584.597 13.286.295 219.107 4.979.705 803.704 18.266.000

Анагаах ухаан 521.091 11.842.977 182.991 4.158.886 704.082 16.001.864

Эх сурвалж: MEXT ※ Муж, хотын их сургуулийн элсэх хураамж, тухайн муж, хотын харьяат биш бол

● Их сургуулийн факультет
Их сургуулийн факультет

Сургалтын төлбөр зэрэг Элсэх хураамж Нийт
Иен Төгрөг Иен Төгрөг Иен Төгрөг

Улсын 535.800 12.177.273 282.000 6.409.091 817.800 18.586.364

Муж, хотын 537.857 12.224.023 397.721 9.039.114 935.578 21.263.136

Хувийн 

Анагаах 3.561.941 80.953.205 1.299.019 29.523.159 4.860.960 110.476.364

Шүд 3.579.981 81.363.205 608.764 13.835.545 4.188.745 95.198.750

Эм зүй 1.714.920 38.975.455 349.116 7.934.455 2.064.036 46.909.909

Урлаг 1.390.959 31.612.705 260.300 5.915.909 1.651.259 37.528.614

Эрүүлийг хамгаалах 1.224.660 27.833.182 280.696 6.379.455 1.505.356 34.212.636

Шинжлэх ухаан,инженерийн салбар 1.176.913 26.748.023 249.251 5.664.795 1.426.164 32.412.818

Хөдөө аж ахуй, мал эмнэлэг 1.105.816 25.132.182 253.383 5.758.705 1.359.199 30.890.886

Биеийн тамир 1.013.103 23.025.068 260.632 5.923.455 1.273.735 28.948.523

Гэр ахуй 989.372 22.485.727 265.289 6.029.295 1.254.661 28.515.023

Хүмүүнлэг, боловсрол 930.144 21.139.636 246.294 5.597.591 1.176.438 26.737.227

Нийгмийн хамгаалал 930.119 21.139.068 224.296 5.097.636 1.154.415 26.236.705

Хууль, худалдаа, удирдлага 884.841 20.110.023 241.519 5.489.068 1.126.360 25.599.091

Шашин 873.190 19.845.227 234.574 5.331.227 1.107.764 25.176.455

Эх сурвалж: MEXT ※ Муж, хотын их сургуулийн элсэх хураамж, тухайн муж, хотын харьяат биш бол

Эхний жилийн сургалтын төлбөрийн дундаж　(1 монгол төгрөгийг 0,044 иен гэж тооцоолов)

Сургалтын төлбөр

С
ургалты

н төлбөр
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● Богино хугацааны их сургууль
Богино хугацааны их 

сургууль
Сургалтын төлбөр зэрэг Элсэх хураамж Нийт

Иен Төгрөг Иен Төгрөг Иен Төгрөг

Хувийн

Урлаг 1.121.519 25.489.068 254.767 5.790.159 1.376.286 31.279.227

Инженер 1.031.697 23.447.659 211.253 4.801.205 1.242.950 28.248.864

Шинжлэх ухаан, ХАА 921.331 20.939.341 227.246 5.164.682 1.148.577 26.104.023

Хүмүүнлэг 854.027 19.409.705 245.739 5.584.977 1.099.766 24.994.682

Боловсрол, сургуулийн өмнөхболовсрол 848.820 19.291.364 250.624 5.696.000 1.099.444 24.987.364

Гэр ахуй 852.357 19.371.750 246.367 5.599.250 1.098.724 24.971.000

Хууль, худалдаа, удирдлага,нийгэм 849.699 19.311.341 235.300 5.347.727 1.084.999 24.659.068

Биеийн тамир 804.857 18.292.205 238.571 5.422.068 1.043.428 23.714.273

Эх сурвалж: MEXT

● Технологийн дээд сургууль

Технологийн дээд сургууль
Сургалтын төлбөр зэрэг Элсэх хураамж Нийт

Иен Төгрөг Иен Төгрөг Иен Төгрөг

Улсын 234.600 5.331.818 84.600 1.922.727 319.200 7.254.545

Эх сурвалж:Технологийн дээд сургуулийн газар (улсын байгууллага)

● Мэргэжлийн сургууль
Мэргэжлийн сургууль

Сургалтын төлбөр зэрэг Элсэх хураамж Нийт
Иен Төгрөг Иен Төгрөг Иен Төгрөг

Хувийн

Эрүүл ахуй 1.286.500 29.238.636 170.500 3.875.000 1.457.000 33.113.636

Эмчилгээ 1.135.000 25.795.455 251.429 5.714.295 1.386.429 31.509.750

Хөдөө аж ахуй 1.028.000 23.363.636 180.000 4.090.909 1.208.000 27.454.545

Үйлдвэр 1.001.000 22.750.000 196.250 4.460.227 1.197.250 27.210.227

Соёл, боловсрол 1.017.333 23.121.205 153.555 3.489.886 1.170.888 26.611.091

Худалдааны ажилтан 969.250 22.028.409 135.500 3.079.545 1.104.750 25.107.955

Боловсрол, нийгмийнхамгаалал 949.333 21.575.750 151.333 3.439.386 1.100.666 25.015.136

Хувцас загвар, гэр ахуй 825.000 18.750.000 177.000 4.022.727 1.002.000 22.772.727

Эх сурвалж: Metropolitan Tokyo Professional Institution Association
※ Хувийн хэвшлийн мэргэжлийн сургуулиудын хувьд өдрийн ангийн дундаж

● Япон хэлний сургалтын байгууллага
Хувийн их, дээд сургууль, богино хугацааны их сургуулийн гадаад оюутанд зориулсан тусгай сургалт

Сургалтын төлбөр зэрэг
Иен Төгрөг

1 жилийн курс 400.000 ～ 925.000 9.090.909 ～ 21.022.727

1 жил 6 сарын курс 642.000 ～ 1.300.000 14.590.909 ～ 29.545.455

2 жилийн курс 640.000 ～ 1.280.000 14.545.455 ～ 29.090.909

Эх сурвалж:JASSO

Япон хэлний сургалтын байгууллага
Сургалтын төлбөр зэрэг

Иен Төгрөг

1 жилийн курс 415.000 ～ 997.400 9.431.818 ～ 22.668.182

1 жил 6 сарын курс 760.000 ～ 1.530.000 17.272.727 ～ 34.772.727

2 жилийн курс 1.026.000 ～ 2.000.000 23.318.182 ～ 45.454.545

Эх сурвалж:Association for the Promotion of Japanese LanguageEducation

С
ургалты

н төлбөр
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Оюутны тэтгэлэг

О
ю

утны
 тэтгэлэг

Японд гадаад оюутныг сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөх, хөнгөлөх болон тэтгэлэг, мөнгөн тусламж үзүүлэх 
тогтолцоо сайтар нэвтэрсэн байдаг.Гэхдээ дараах зүйлүүдийг сайтар анхаарна уу.

・Ихэнх тэтгэлгэд, сургуульдаа элсэн орсны дараа хүсэлт гаргадаг.
・Суралцах хугацааны шаардлагатай зардалд бүгдэд нь хүрэлцэх хэмжээтэй тэтгэлэг бараг байдаггүй.
・Цагийн ажил хийж, сургалтын төлбөр, амьжиргааны өртөг 2-уланг нь төлөх боломжгүй.
・Японд ирэхээсээ өмнө эдийн засгийн асуудлаа хэрхэн шийдвэрлэж явах талаараа сайтар төлөвлөгөө 

гаргаж ирэх хэрэгтэй.

Гадаад оюутны тэтгэлэг ихэнх нь хүсэлт гаргах үедээ оршин суух статус нь “Рюүгакү (Student)” буюу оюутны визтэй байх болзолтой байдаг. 
Японы иргэншилтэй, эсвэл “Гэр бүлтэйгээ оршин суух” визтэй байвал хүсэлт гаргах боломжгүй байх нь дийлэнх байдгийг анхаарна уу.

Мөн, зарим тэтгэлэг нь нас, улс болон бүс нутгийн харьяалал, Японд суралцаж буй сургууль , 
мэргэжлийн салбар зэргийг заасан болзолтой байдаг.

Тэтгэлгийн талаарх мэдээлэл цуглуулах
Scholarships for Study in Japan （JASSO）

 http://www.jasso.go.jp/en/study_ j/scholarships/index.html

1	Элсэхийг хүсч буй сургуулийнхаа тэтгэлгийн тогтолцоог судлах
Оюутны сурлагын дүн, орлогын байдлаас хамааруулан элсэлтийн хураамж, сургалтын төлбөрөөс 
чөлөөлөх, хөнгөлөх тогтолцоо бүхий сургуулиуд олон байдаг. 
Юуны өмнө, элсэхийг хүсч буй сургууль тань сургалтын төлбөр хөнгөлөх тогтолцоотой байна уу үгүй юу гэдгийг тодруулах хэрэгтэй.
Их сургууль тус тусын тэтгэлэг зэргийн талаар JASSO-гийн вэб сайтаас үзэж болно.

2	Япон улсын засгийн газрын болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудаас олгодог оюутны тэтгэлгийн талаар судлах
Сургуулиудаас оюутандаа олгодог тэтгэлгээс гадна олон тэтгэлэг байдаг. “Японд суралцах оюутны 
тэтгэлгийн танилцуулга”-д доорх тэтгэлгүүдийн талаарх мэдээллүүд орсон байдаг.

・Япон улсын засгийн газар (Боловсрол, шинжлэх ухааны яам)-ын 
тэтгэлэг: Japanese Government(Monbukagakusyo:MEXT) Scholarship. 

・Японы оюутныг дэмжих байгууллага (JASSO) -ын тэтгэлэг
・Орон нутгийн засаг захиргааны олгодог оюутны тэтгэлэг
・Хувийн хэвшлийн байгууллагуудын олгодог оюутны тэтгэлэг
・Японд ирэхээс өмнө хүсэлт гаргаж болох оюутны тэтгэлэг

“Японд суралцах оюутны тэтгэлгийн танилцуулга” 
(япон хэл дээрх хэвлэл, англи хэл дээрх хэвлэл)
※ Японд байгаа оюутны тэтгэлгийн талаарх мэдээлэл бүгд энэтанилцуулгад хэвлэгдсэн бус болно.
Бэлтгэсэн: Японы оюутныг дэмжих байгууллага（JASSO）

 http://www.jasso.go.jp/en/study_ j/scholarships/brochure.html

Дараах вэб сайтуудаас ч гэсэн оюутны тэтгэлгийн талаарх мэдээлэл хайж болно.

JAPAN STUDY SUPPORT　  http://www.jpss.jp/en/scholarship/

3 Япон улсын засгийн газар (Боловсрол, шинжлэх ухааны яам)-ын тэтгэлгийн нарийвчилсан мэдээллийг олж авах.
Ойролцоох Япон улсын ЭСЯ, консулын газрын вэб сайтад зарлал, заавар гардаг.
Япон улсын засгийн газар (Боловсрол, шинжлэх ухааны яам)-ын тэтгэлгийн талаар “Японд суралцах 
оюутны тэтгэлгийн танилцуулга”-д мэдээлэл гардгаас гадна “Японд суралцах талаарх цогцлавлагаа” 
дээр ч уг тогтолцооны ерөнхий мэдээлэл, өмнөх жилүүдийн шалгалтын асуултууд гарсан байдаг.
“Японд суралцах талаарх цогцлавлагаа”

 http://www.studyjapan.go.jp/en/index.html

4 Дээрх тэтгэлгүүдээс гадна эх орныхоо Засгийн газар, Дэлхийн банкны оюутны тэтгэлэг зэрэг 
ОУ-н байгууллагуудын тэтгэлгийн талаар мөн судалж үзэх нь зүйтэй.
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Японд ирэхээс өмнө хүсэлт гаргаж болох оюутны тэтгэлэг
1 Japanese Government(Monbukagakusyo:MEXT) Scholarship

Лавлагаа авч болох газар: Ойролцоох Япон улсын Дипломат төлөөлөгчийн газар, эх орондоо сурч байгаа сургууль
　　　　　　　　　　   ※ Зарим улсад тухайн улсын засгийн газрын холбогдох байгууллага лавлагаа өгдөг.

Хэнд зориулсан 1 сарын тэтгэлгийн хэмжээ (2015 оны байдлаар) (Зөвлөмж)
Students in the Young Leaders’ Program (YLP) 242,000Иен Ойролцоогоор5.500.000төгрөг

Research students
Үндсэн бус оюутан 143,000Иен Ойролцоогоор3.250.000 төгрөг

Магистрантур 144,000Иен Ойролцоогоор3.272.727 төгрөг
Докторантур 145,000Иен Ойролцоогоор 3.295.455 төгрөг

teacher training students 143.000Иен Ойролцоогоор 3.250.000 төгрөг
Students in undergraduate programs/colleges oftechnology/
specialized training colleges/Japanesestudies 117.000Иен Ойролцоогоор 2.659.091 төгрөг

※ Суралцах, судалгаа хийх бүс нутгаас хамаарч тэтгэлгийн нэмэгдэлтэй.

2 Reservation Program for Monbukagakusho HonorsScholarship for PrivatelyFinanced InternationalStudents 
(Гадаад оюутан элсүүлэхийг дэмжих хөтөлбөрийн тэтгэлэг захиалах тогтолцоо)

Японд суралцах шалгалт (EJU) -д өндөр оноо авч, Японы их дээд сургууль, богино хугацааны их сургууль, 
технологийн дээд сургууль(3-р курсээс дээш), мөн техник мэргэжлийн сургуулийн мэргэжлийн ангид үндсэн 
оюутнаар элсэх хувийн зардлын гадаад оюутнуудад зориулсан тэтгэлэг юм.
Лавлагаа авах газар: JASSO

 http://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/scholarship/shoureihi/yoyakuseido/index.html
1 сарын тэтгэлгийн хэмжээ (2016 онд): 48.000 иен (ойролцоогоор1.090.909 төгрөг)

3 Гадаадад суралцахыг дэмжих тогтолцоо (зөвшилцлийн дагуу суралцуулах)-ны тэтгэлэг
Суралцах хугацаа нь 8 хоногоос 1 жил хүртэлх, их сургууль хоорондын зөвшилцөлд үндэслэсэн солилцооны оюутанд олгодог.
Лавлагаа авах газар: Эх орон дахь өөрийн суралцаж буй сургууль.
1 сарын тэтгэлгийн хэмжээ (2016 онд): 80.000 иен (ойролцоогоор1.818.182төгрөг)

4 Сургуулиас оюутандаа олгодог тэтгэлэг, сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөх буюу хөнгөлөх тогтолцоо
Суралцах сургууль тань энэ талаар зарлал гаргадаг тул түүнийх нь дагуу хүсэлт гаргах хэрэгтэй.

5 Орон нутаг, хувийн хэвшлийн байгууллагуудын тэтгэлэг
Голдуу тухайн тэтгэлэг олгодог байгууллагад шууд хүсэлт гаргадаг. Элсэн орох тухай тодорхой 
болмогц тухайн сургуулиараа дамжуулан хүсэлт гаргах хэрэгтэй тохиолдол ч бий.

Японд ирснийхээ дараа хүсэлт гаргах оюутны тэтгэлэг
1 Japanese Government(Monbukagakusyo:MEXT) Scholarship

Лавлагаа авах газар: Япон дахь суралцаж буй сургууль.
Хэнд зориулсан 1 сарын тэтгэлгийн хэмжээ (2015 онд) (Зөвлөмж)

Судлаач оюутан (Research students)
Магистрантур 144.000Иен Ойролцоогоор3.272.727төгрөг
Докторантур 145.000Иен Ойролцоогоор3.295.455төгрөг

※ Суралцах, судалгаа хийх бүс нутгаас хамаарч тэтгэлгийн нэмэгдэлтэй.

2 Monbukagakusho Honors Scholarship for Privarely-Financed International Students (Гадаад оюутан элсүүлэхийг дэмжих хөтөлбөр)
Лавлагаа авах газар: Япон дахь суралцаж буй сургууль.

Хэнд зориулсан 1 сарын тэтгэлгийн 
хэмжээ (2016 онд) (Зөвлөмж)

Төгсөлтийн дараах сургууль(магистрантур, докторантур)/
судлаач оюутан(төгсөлтийн дараах сургуулийн)/их, дээд сургууль/
технологийн дээд сургууль/гадаад оюутанд зориулсан тусгай 
сургалт/нарийн мэргэжлийн анги/бэлтгэл сургалт

48.000Иен Ойролцоогоор1.090.909төгрөг

Япон хэлний сургалтын байгууллага 30.000Иен Ойролцоогоор681.818төгрөг

3 Сургуулиас оюутандаа олгодог тэтгэлэг, сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөх буюу хөнгөлөх тогтолцоо
Лавлагаа авах газар: Япон дахь суралцаж буй сургууль

4 Орон нутаг, хувийн хэвшлийн байгууллагуудын тэтгэлэг
Лавлагаа авах газар: Япон дахь суралцаж буй сургууль эсвэл тэтгэлэг олгогч байгууллага
Гадаад оюутны тэтгэлэг нь Японд ирэхээсээ өмнө хүсэлт гаргаж болох тэтгэлгээсээ илүү ирснийхээ дараа 
хүсэлт гаргаж болох тэтгэлгүүд олон байдаг. Ихэнхдээ суралцаж буй сургуулиараа дамжуулан хүсэлт гаргадаг.

О
ю

утны
 тэтгэлэг

1 монгол төгрөгийг 0,044 иен гэж тооцоолов



32

Гадаад оюутны 1 сарын амьдралын өртөг(сургалтын төлбөрийг оролцуулахгүйгээр) дараах байдалтай 
байна. Том хотуудын амьдралын өртөг хөдөө, орон нутагтай харьцуулахад өндөр байдаг.

Япон улсын мөнгөн тэмдэгт нь иен юм. Зээлийн карт хэрэглэж болдог дэлгүүрүүд байдаг ч Японд ихэнхдээ 
бэлэн мөнгөөртөлбөр тооцоо хийгддэг.
Японд өдөр тутмын төлбөр тооцоонд чек бараг хэрэглэгддэггүй.

◆ Гол нэрийн барааны үнэ

88.000иен
（2.000.000  төгрөг）

Чюүгокү

86.000иен
（1.954.545 төгрөг）74.000иен

（1.681.818 төгрөг）
73.000иен

（1.659.091  төгрөг）

82.000иен
（1.863.636 төгрөг）

1.727.273 төгрөг
76.000иен

（1.727.273 төгрөг）
1.840.909 төгрөг

81.000иен
（1.840.909 төгрөг）

94.000иен
（2.136.364 төгрөг）79.000иен

（1.795.455 төгрөг）

Чюүгокү ШикокүШикокү КинкиКинки ЧюүбүЧюүбү КантооКантоо ТоохокүТоохокү ХоккайдоХоккайдо Улсын дундажКюүшюүКюүшюү

Сургууль руу ирж очих унаа
4.000иен
（90.909  төгрөг）

Хүнс
27.000иен
（613.636 төгрөг）

Байрны хөлс
34.000иен
（772.727 төгрөг）

Ус, цахилгаан, шатдаг хий
8.000иен

（181.818 төгрөг）

Даатгал, эмчилгээ
3.000иен

（68.182 төгрөг）

Сонирхдог зүйл, чөлөөт
цагаараа зарцуулах зардал

5.000иен
（113.636 төгрөг）

Бусад зардал 
7.000иен

（159.091 төгрөг）

Эх сурвалж: Lifestyle survey of Privately Financed International Students 2013(JASSO)
※ 1 монгол төгрөгийг 0,044 иен гэж тооцоолов

◎ 1 сарынзардлын задаргаа(сургалтын төлбөрийг оролцуулахгүйгээр)(улсын дундаж)

Цагаан будаа (5 кг) 1.983иен （45.068төгрөг）
Талх (1 кг) 433иен （9.841төгрөг）
Сүү (1 л) 223иен （5.068төгрөг）
Өндөг (10 ш) 263иен （5.977төгрөг）
Алим (1 кг) 456иен （10.364төгрөг）
Байцаа (1 кг) 192иен （4.364төгрөг）

Кола ундаа (500 мл) 94иен （2.136төгрөг）
Гамбургер 174иен （3.955төгрөг）
Бензин (1 л) 128иен （2.909төгрөг）
00-н цаас (12 ширхэгтэй нь) 284иен （6.455төгрөг）
Киноны билет 1.800иен （40.909төгрөг）
Такси（4km） 1.450иен （32.955төгрөг）

Эх сурвалж: “Засгийн газрын статистикийн портал сайт”

【Цаасан дэвсгэрт】

【Зоосон мөнгө】

10,000иен 2,000иен5,000иен 1,000иен

Амьдралын өртөг, юмны үнэ
Мөнгөн тэмдэгт ба юмны үнэ

Амьдралын өртөг

А
м

ьдралы
н өртөг, ю

м
ны

 үнэ
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Сургуульд элсүүлэх шийдвэр гарахаас өмнө шаардагдах зардал
Сургуульд элсэх хүсэлт гаргахаас өмнө шаардагдах зардал

・EJU, JLPT, TOEFL®зэрэг шалгалтуудын хураамж
・Элсэхийг хүссэн сургуулийн тань элсэлтийн шалгалтын хураамж
・Эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдах зардал ....................Сургуулиасаа хамаарч, элсэх хүсэлт гаргах үед эсвэл элсэн орохын өмнө 

эрүүл мэндийн тодорхойлолт өгөх хэрэгтэй болдог.
・Элсэх хүсэлтийн өргөдөл, материалуудаа илгээх шуудангийн зардал .............. Сургуулиасаа хамаарч, өргөдлийн маягт илгээлгэх, өргөдлөө өгөхдөө заавал 

шуудангаар явуулах шаардлагатай болох тохиолдол байдаг тул EMS зэргээр 
эдгээрийг илгээх шуудангийн зардал хэрэгтэй.

Элсэлтийн шалгалт өгөхөд шаардагдах зардал

・Онгоцны тийз болон байрлах зардал ...............Тухайн эх оронд тань элсэлтийн шалгалтаа авдаггүй тохиолдолд Японд ирж, 
элсэлтийн шалгалтад орох шаардлагатай болно. Мөн, онгоцны буудлаас байрлах 
газар, байрласан газраасаа шалгалтын байр хүртэлх унааны зардал ч шаардагдана.

Сургуульд элсүүлэх шийдвэр гарсны дараа шаардагдах зардал
Сургалтын төлбөр

・Элсэх хураамж
・Эхний жилийн сургалтын төлбөр

Японд ирэх зардал
・Онгоцны тийз
・Байрлах зардал........... Амьдрах байр олтлоо байрлах зочид буудал зэргийн хөлс

Японд ирснээс хойших хэрэгцээт зардал
Японд амьдарч эхлэхэд шаардлагатай зардлууд

・Байрны хөлс ................ Хөлсний байранд амьдрах бол гэрээ байгуулах үед байрны хөлсний хагас жилд 
төлөхтэй адил хэмжээний мөнгө бэлдэх хэрэгтэй байдаг.

・Харилцаа холбооны зардал ..... Гар утас худалдаж авах г.м

Хичээл эхэлснээс эхлээд шаардагдах зардлууд
・Сурах бичиг худалдаж авах мөнгө ... Сурах бичгийн үнэ сургалтын төлбөрт орсон уу, эсвэл тусгайлан худалдаж авах 

хэрэгтэй юу гэдгийг сургуулиасаа лавлах хэрэгтэй.
・Сургуульдаа ирж очих унааны зардал
・Амьжиргааны зардал ..... Хүнсний зардал

Бусад зардал
・ Гадаад руу мөнгө гуйвуулах шимтгэл ......Гадаадаас Япон руу сургалтын төлбөр зэргээ шилжүүлэхэд гуйвуулгын 

шимтгэл төлдөг.
・ Гадаад паспорт авах үнэ .......Гадаадад зорчиход гадаад паспорт заавал хэрэгтэй.
・ Визний хураамж

Японд сурахаар ирэхээсээ өмнө бэлтгэх зардал
Японд сурахаар ирэхээсээ өмнө бэлтгэх зардал гэж ямар зардлууд вэ?

Японд сурахаар ирэхээсээ өмнө бэлтгэх зардал
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Гадаад оюутнуудын ойролцоогоор 75% нь цагийн ажил хийдэг. 1 сарын дундаж цалин ойролцоогоор 50.000 иен (1.136.363төгрөг) 
байна. Та бүхэн оюутан бөгөөд суралцахын тулд Япон улсад ирээд байгаа билээ. Зөвхөн цагийн ажил хийж олох орлогоор 
сургалтын төлбөр, амьжиргааны зардлаа бүгдийг нь төлж чадахгүй ээ. Цагийн ажилд түшиглэхгүйгээр амьдарч, хичээлээ хийж 
чадахаар хувийн эдийн засгийн төлөвлөгөө гаргах хэрэгтэй. Ойролцоох Хил нэвтрүүлэлт хяналтын газар зэрэгт очиж “Статусаас 
гадуур үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл” аваад, дараах нөхцөлүүдийн дагуу цагийн ажил хийж болно.

  1．Хичээл сурлагад саад болохгүйгээр байх. 
  2．Суралцаж байх үеийн сургалтын төлбөр болон шаардлагатай бусад зардалдаа зарцуулах зорилгоор 

хийх бөгөөд мөнгө цуглуулах, мөнгө илгээх зорилготой байж болохгүй. 
  3．Садар самууны төрлийн ажил байж болохгүй.  ※ Хуулиар хориглосон байдаг. 
  4．1 долоо хоногт 28 цагаас (урт хугацааны амралтын үеэр өдөрт 8 цагаас) хэтрэхгүй байх. 
  5．Боловсролын байгууллагад суралцаж байх үедээ л цагийн ажил хийх.

※ Японд дөнгөж ирээд байгаа бөгөөд 3 сараас дээш хугацааны “Рюүгакү (Student)”-ын оршин суухзөвшөөрөлтэй хүн нь Японы хилээр нэвтрэх зөвшөөрөл 
авахаар орж ирсэн боомт дээрээ “Статусаас гадуурүйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл” авахаар хүсэлт гаргаж болно.

※ Зөвшөөрөлгүйгээр ажилласан болон зөвшөөрөгдсөн цаг, үйл ажиллагааны хүрээнээс хэтрүүлэн ажилласантохиолдолд шийтгэл хүлээлгэх болон албадан гаргах болно.

<Гадаад оюутнуудын их хийдэг цагийн ажлын төрөл 
(хэд хэдэн төрөл сонгох асуултын хэлбэрээр)>

Ажлын төрөл Эзлэх хувь

1 Хүнсний үйлчилгээ, зоогийн газар 48.7%

2 Худалдаа, бизнес 24.7%

3 Хичээл заах, эрдэм шинжилгээний туслах ажилтан 7.4%

4 Хэлний багш 6.3%

5 Гэрийн багш 5.1%

6 Цэвэрлэгээ 4.7%

7 Бичгийн болон аман орчуулга 4.2%

8 Зочид буудлын зочин хүлээн авагч, зөөгч 4.1%

<Цагийн ажлын 1 цагийн хөлс>

1 цагийн хөлс Эзлэх хувь
800 иен хүртэл 14.1%

800-1.000 иен 54.7%

1.000-1.200 иен 22.5%

1.200-1.400 иен 3.6%

1.400 иенээс дээш 4.4%

Тодорхойгүй 0.6%

“Японд суралцангаа мөнгө олж болно” гэж онцолж байгаа  
гадаададсуралцахад зуучлагч байгууллагаас болгоомжлох хэрэгтэй.

Сүүлийн жилүүдэд, зарим зуучлагч байгууллагууд вэб сайт (японд суралцах гадаад оюутан бүртгэх 
мэдээлэл) дээрээ дараах байдалтай алдаатай мэдээлэл гаргаж, зуучлалын хөлс хэмээн их 
хэмжээний мөнгө залилан авч байгаа тохиолдол байгаа тул анхаарна уу

Алдаатай мэдээлэл “Хичээлээ хийнгээ цагийн ажил хийж сарын 300.000 иен(6.818.100төгрөг) олох боломжтой”
→Ийм мөнгө олж чадахгүй.

Алдаатай мэдээлэл “1 цагт 3.000 (68.182төгрөг) иений цалин авч чадна”
→Ердийн цалин нь цагт 900 иен (20.455төгрөг) орчим байдаг.

Алдаатай мэдээлэл “Суралцангаа цагийн ажил хийж олсон цалингаараа сургалтын 
төлбөр,амьдралын зардлаа бүрэн төлж, нутаг руугаа мөнгө илгээх боломжтой”

→ боломжгүй

！

Цагийн ажлаас болоод хичээлээ 
сайн  хийхгүй ,  хичээлийн  ирц 
хүрэхгүйгээс болж, оршин суух 
зөвшөөрлөө шинэчлүүлж чадалгүй 
нутаг буцаж буй оюутнууд жил бүр 
гарч байгааг анхаарна уу.

Цагийн ажил

Ц
агийн аж

ил

Эх сурвалж: Lifestyle survey of Privately Financed International Students 2013(JASSO)

※ 1 монгол төгрөгийг 0,044 иен гэж тооцоолов
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Орон нутгийн захиргаа болон сургуулийн мэдлийн оюутны байр байдаг боловч гадаад оюутны ойролцоогоор 75% ньхувийн байр, сууцанд амьдардаг.

Оюутны байр

Давуу тал
・ Зардал хэмнэнэ
・ Бусад оюутнуудтай хурдан танилцаж, нөхөрлөнө.
・ Гэр ахуйн цахилгаан бараа зэргийг  өөрөө 

худалданавах шаардлагагүй

Дутагдалтай тал
・ Өрөөний тоо хязгаартай тул хүссэн хүн бүхэн орж чаддаггүй.
・ Орой харих цаг, өглөө босох цагийн дүрэмтэй
・ Гал тогоо, ариун цэврийн өрөө, усанд орох газарнь дундынх

Хөлсний байр

Давуу тал
・ Өөрийн  хүсс эн  амьдралын  хэвшлийн 

дагууамьдарч болно.
・ Бие даан амьдрах чадвар хэвшинэ.
・ Мөнгөний талын мэдрэмж хэвшинэ.

Дутагдалтай тал
・ Зардал өндөр
 Ихэнхдээ дэвсгэр мөнгө (Байрны сарын хөлсний хэд хэдэн 

сарынхыг нийлүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээтэй. Баталгааны 
мөнгө гэж хэлдэг газрууд ч байдаг.), талархлын мөнгө, 
зуучлалын хөлс зэргийг урьдчилан төлөх хэрэгтэй болно

・ Орохын тулд хийх бүрдүүлэлт ярвигтай.
 Байрны эзэн эсвэл Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалынгазартай 

байр хөлслөх гэрээ байгуулахшаардлагатай.
・ Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл, тавилгаа 

бүгдийг нь өөрөө бэлдэх болно.

Батлан даагч
Японд, хөлсний байранд орох үед ихэнхдээ “Батлан даагч” 
шаардлагатай болдог. Хэрвээ та байрныхаа хөлсийг 
хугацаанд нь төлөөгүй, байрны тоноглол заслыг эвдэлсэн 
хэрнээ засварын хөлсийг нь төлөхгүй бол байрын эзэн 
батлан даагчаас төлүүлэхээр нэхэмжилнэ. Таньдаг япон хүн 
цөөтэй гадаад оюутнуудад зориулан сургууль, багш ажилтан 
зэрэг нь батлан даагч болж өгдөг тогтолцоо ч байдаг.

※ Гадаад оюутанд зориулсан байрны нэгдсэн даатгал (Comprehensive 
Renters’ Insurance Program forForeign Students Studying in Japan)

 Олон нийтийн ашгийн төлөөх сан болох Японы олон улсын боловсрол 
дэмжих холбоо (JEES) энэ ажлыг эрхэлдэг бөгөөд галын аюул зэрэг осол 
гамшиг хэрэвзээ гарлаа гэхэд үүнээс үүдсэн хохирлыг барагдуулах болон 
байранд ороход батлан даасан хүнд ямарваа төвөг чирэгдэл учруулахгүй 
байхын тулд бэлтгэгдсэн тогтолцоо юм. Энэ даатгалд хамрагдаж болох 
эсэхээ сургуулиасаа лавлана уу.

Мэдээлэл цуглуулах

・Сургуулийн гадаад оюутан хариуцсан алба
・ Интернет, мэдээллийн сэтгүүл
・Өөрийн амьдармаар байгаа газарт байрлах Үл 

хөдлөх хөрөнгө зуучлалын газар

Сургуулиасаа тэнцсэнгэсэн 
мэдэгдэлавангуутаа байр, 
с у у ц н ы м э д э э л э л 
цуглуулаххэрэгтэй.

Орон байр

□ Байрны хөлс, анх ороход шаардлагатайболох зардлын хэмжээ хэд байна?
□ Сургууль хүртэлх зай, сургуульдаа явахад зарцуулах 

хугацаа хэдий хэр байна?
□ Өрөөний талбайн хэмжээ, доторх тоноглолямар байна?
□ Эргэн тойрны орчны тав тухтай байдал(Төмөр замын буудлаас 

ойр байх,худалдаа хийхэд амар байх г.м)ямар байна вэ?

Байр хайхад бодолцох шалгуурууд

О
рон байр



36

Эмчилгээний даатгал
Японд эмчилгээний зардлын ачааллыг хөнгөрүүлэхийн төлөөх эмчилгээний даатгалын тогтолцоо байдаг.
3 сараас дээш хугацаагаар оршин суух гадаадын иргэн “Иргэний эрүүл мэндийн даатгал”(Кокүхо)-д 
хамрагдах ёстой.

■ Хамрагдахын тулд
Өөрийн оршин сууж буй газрын хот, тосгон, дүүргийн захиргаанд очиж бүрдүүлэлт хийнэ үү.

■ Даатгалын хураамж
Голдуу, жилд 20.000 иен орчим байдаг. Гэхдээ хот, дүүрэг, тосгон болон даатгуулагчийн орлогоос 
хамаарч даатгалын хураамж өөр өөр байдаг. Оюутны эрүүл мэндийн даатгалыг хөнгөлдөг, нөхөн 
олгодог тогтолцоотой хот, дүүрэг, тосгон ч байдаг тул тодруулах нь зүйтэй.

■ Даатгалын хамрах хүрээ
Гэмтэл, өвчний улмаас эмчилгээ хийлгэх үедээ даатгалын үнэмлэхээ гаргаж үзүүлбэл, эмчилгээний нийт 
зардлын 70%-г даатгалын байгууллагаас төлөх тул даатгуулагчийн төлөх эмчилгээний зардлын хувь 
хэмжээ 30% байна. Гэхдээ даатгалын хүрээнээс гадуурх эмчилгээ хийлгэх бол өөрөө бүх зардлыг төлнө.

Хохирлын даатгал
Эрүүл мэндийн даатгалын хамрах хүрээнээс гадуурх осол зэргээс үүдсэн эмчилгээ, хохирлыг нөхөн 
төлөхийн төлөөх даатгал нь “Осол гэмтлийн даатгал” ба “Хувь хүний нөхөн төлбөрийн хариуцлагын 
даатгал” гэж байдаг ба оюутнууд ч даатгуулж болдог.
Эдгээрдаатгал нь жишээлбэл дараах тохиолдлуудад хохирлыг барагдуулж өгнө.

・Санамсаргүй унаж яс хугарсаны улмаас эмнэлэгт хэвтэх

・Унадаг дугуйгаар явж байгаад явган хүнийг мөргөж бэртээсэн тул тухайн хүний эмчилгээний 
зардлыг төлөх шаардлагатай болох

・Эзгүй хойгуур гэрт байсан компьютер, зургийн аппарат, видео камераа хулгайд алдах

Сургууль тань даатгалуудын талаар танилцуулах тул судалж үзнэ үү.

Мөн, их сургуульд сурдаг бол Их сургуулийн эд хэрэглэгчдийн хоршооны Univ.CO-OP’s Student Mutual 
Benefit (Kyosai) хэмээх даатгалд хамрагдах боломжтой.

 http://kyosai.univcoop.or.jp/

Эмчилгээний даатгал, хохирлын даатгал

Эмчилгээний даатгал, хохирлы
н даатгал
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Интерншип
Оюутнууд сургуульд сурч байх үедээ байгууллагууд дээр очиж өөрийн сонгосон мэргэжил, ирээдүйн 
карьертайгаа холбоотой ажил хийж үзэх тогтолцоог “Интерншип” гэдэг. Сургалтынхаа нэг хэсэг хэмээн 
үзэж кредит олгодог сургууль ч байдаг. Суралцангаа интерншип хийх тогтолцоо байна уу үгүй юу, 
кредит олгогдох уу үгүй юу гэдэг талаарсургуулиасаа шууд асууж тодруулаарай. Хэрэв цалин олгогдох 
бол “Статусаас гадуур үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл” авах шаардлагатай гэдгийг анхаарна уу. 

■ Япон улсаас өөр орны гадаадын их,дээд сургуулийн оюутан, япон улсад интерншип дадлага 
хийхэд олгох оршин суух статус

Япон улсаас өөр орныгадаадын их,дээд сургуулийн оюутан тухайн их, дээд сургуулийнхаа кредит 
бүрдүүлэх сургалтын нэг хэсэг болгож, Японы байгууллагуудтай байгуулсан гэрээ, зөвшилцлийн 
дагуу ажлын дадлага хийхийг зөвшөөрөгдөн Япон улсад орж ирэх бол цалинтай эсэх, оршин суух 
хугацаанаас хамааран оршин суух статус нь “Тусгай үйл ажиллагаа (Designated Activities visa)”, “Соёлын 
үйл ажиллагаа (Cultural Activities), “Түр хугацаагаар оршин суух (Tempoary vistor)”- ын аль нэгээр гардаг. 

Ажилд орох
Их, дээд сургууль, мэргэжлийн сургууль төгстлөө тодорхой ажлын байр олж чадаагүй ч гэсэн “Рюүгакү 
(Student)”-ын статусаас “(үргэлжлүүлэн ажил хайх үйл ажиллагаа явуулахад зориулагдсан) Тусгай үйл 
ажиллагаа(Designated Activities visa)” руу оршин суух статусаа өөрчлүүлбэл, сургуулиа төгссөнөөс 
хойш ч ажил хайх үйл ажиллагааг 1 жилийн турш зогсолтгүй үргэлжлүүлж болно. Энэ тохиолдолд 
оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа нь 6 сар байх бөгөөд зөвхөн 1 удаа шинэчлүүлэхийг зөвшөөрдөг.
Бүрдүүлэлт хэрхэн хийвэл зохих талаар дэлгэрэнг үйг орон нутгийн Хил нэвтрүүлэлт 
хяналтын газар зэргээс лавлана уу. 

“Интерншип” дадлага

■ JASSO-н вэб сайт дотор ажилд хэрхэн орсон болон ажил хайж орохтой холбоотой 
арга хэмжээнүүдийн талаарх мэдээлэл бий.

Гадаад оюутанд зориулсанажилд орох зааварчилга(JASSO)
 http://www.jasso.go.jp/en/study_ j/job/guide.html

Japan Alumni eNews(JASSO)
 http://www.jasso.go.jp/en/study_ j/enews/index.html

“И
нтернш

ип” дадлага
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Японд, “улсын харьяаллаас үл хамааруулан шилдэг хүний нөөцтэй болох”, “гадаад хэл, гадаад 
улсуудын байдлыг мэддэг ажилтан хэрэгтэй”, “янз бүрийн өнгөрсөн амьдралын туршлагатай хүмүүсийг 
ажилд идэвхийлэн авах хэрэгтэй” гэсэн бодолтой компани, байгууллагууд олон болж, гадаад оюутныг 
ажилд авах нь ихсэж байгаа. Гэхдээ, гадаад оюутан Японд ажилд орох тийм ч амар бус.

<Ажлын төрлөөр ялгасан бүтцийн 
харьцуулалт (эхний 5 байр)>

1-р байр　Худалдаа, гадаад худалдаа 22.6%

2-р байр　Компьютер 9.9%

3-р байр　Боловсрол 9.1%

4-р байр　Цахилгаан бараа бүтээгдэхүүн 3.9%

5-р байр　Хүнсний үйлчилгээ, зоогийнгазар 3.3%

< Анхны цалин (сарын хэмжээ) >
200.000 иен(ойролцоогоор4.545.500төгрөг) хүртэл 32.1%

250.000 иен(ойролцоогоор5.681.900төгрөг)хүртэл 48.1%

300.000 иен(ойролцоогоор6.818.200төгрөг)хүртэл 10.4%

350.000 иен(ойролцоогоор7.954.600төгрөг)хүртэл 3.3%

350.000 иен (ойролцоогоор7.954.600төгрөг) –с дээш 3.7%

Тодорхойгүй 2.5%
※ 1 монгол төгрөгийг 0,044 иен гэж тооцоолов

■ Оршин суух статусын өөрчлөлт
Гадаад оюутан Японд ажилд орсон бол оршин суух статусаа “Рюүгакү (Student)”-с “Engineer, Specialist 
in Human-ities, International Services”зэрэг ажиллах боломжтой статус руу өөрчлөх шаардлагатай.
Оршин суух статусыг өөрчилж өгөхөд дараах 4 хүчин зүйлийг харгалзана

Боловсролын байдал Их, дээд сургууль, богино хугацааны их сургууль, технологийн дээд сургууль 
төгсөгч, мэргэжлийн сургууль төгсөж “Мэргэжилтэн” цол авсан хүн

Орох гэж буй ажлынагуулга

Орох гэж буй газартаа хийх ажил тань өөрийн чинь сургуульд сонгон 
суралцсанхичээлтэй хамаатай байна уу, үгүй юу гэдгийг чухалчилж үздэг.
(Жишээ)  Хувцас загвараар суралцсан хүн  компьютерийн 
программистаар ажилд орсон бол оршин суух статусын өөрчлөлт 
хийлгэхэд хэцүү байх тохиолдол байна, г.м.

Цалин Цалин хангамж нь япон хүнийхтэй адил буюу илүү байх

Байгууллагын бодит байдал Компани нь эдийн засгийн суурь сайтай,үйл ажиллагаань тогтвортой байх 

Эх сурвалж: “Хэйсэй 26 он(2014 он)-ы байдлаарх гадаад оюутнууд Японы байгууллагуудад ажилд ороод буйбайдлын тухай” (Хууль зүйн яамны Хил нэвтрүүлэлт хяналтын газар)
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5,264 5,878

8,272

10,262

11,040

9,584

7,831

8,586

10,969

11,647

12,958(хүн)

’14 (жил)

<“Рюүгакү (Student)” ын оршин суух зөвшөөрлөөс албан ёсны 
ажиллахстатус руу өөрчлөлт хийлгэх хүсэлтэд зөвшөөрөл олгосон тоо>

Японд ажилд орох

Японд гадаадын оюутнуудыг ажилд авч буй байдал

Я
понд аж

илд орох
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Эх сурвалж: Хэйсэй 27 (2015) он. Гадаад оюутнуудын сургуулийн харьяаллын байдлын судалгаа(JASSO).(International Students in Japan 2015)
http://www.jasso.go.jp/en/about/statistics/intl_student_e/index.html

■Япон дахь гадаад оюутны тоо

■Гадаад оюутнуудын тооны хөдөлгөөн

■Суралцаж буй сургуулийн шатлал тус бүрийн гадаад оюутнуудынтоо 

■Дээд боловсролын байгууллагын тоо

■Салбар тус бүрт гадаад оюутнуудын эзлэх хувь (дээд боловсролын байгууллагуудад)

(жил)

(хүн)

2011 2012 2013 2014 2015

163,697 161,848
168,145

184,155

208,379

Улсын Муж, хотын Хувийн Нийт

Суралцаж буй шатны сургууль
Төгсөлтийндараах сургууль 25,532 1,812 14,052 41,396

Их сургууль(факультет) 11,024 1,737 54,711 67,472

Богино хугацааныих сургууль 0 13 1,401 1,414

Технологийндээд сургууль 460 0 59 519

Мэргэжлийнсургууль 0 6 38,648 38,654

Бэлтгэлсургалтын ангиуд 2,607 2,607

Япон хэлний сургалтын байгууллага 56,317 56,317

Нийт 37,016 3,568 167,795 208,379

Улсын Муж, хотын Хувийн Нийт

Төгсөлтийндараах сургууль 86 78 463 627

Их сургууль(факультет) 82 87 584 753

Богино хугацааныих сургууль 0 18 328 346

Технологийндээд сургууль 51 3 3 57

Мэргэжлийнсургууль 9 190 2,624 2,823

※Хувийн сургуульд Нээлттэй их сургууль (the Open university of Japan)-ийг оролцуулан тооцов.
Эх сурвалж: FY2015 Basic Survey of Schools by Ministry of Education, Culture, Sports, Science andTechnology – Japan (MEXT)

※2015 оны 5 сарын 1-ний байдлаар

Статистик

С
татистик

(Сургууль)

Хүмүүнлэг
24.8％

Нийгэм
36.2％

Шинжлэх ухаанысалбарууд 1.8％

Инженер
16.2％

Хөдөө аж ахуй 2.2％
Эрүүлийг хамгаалах 2.2％

Гэр ахуй 2.2％
Боловсрол 2.1％

Урлаг 3.7％ Бусад
8.5％

Хойд Америк
2,778хүн

Төв болон Өмнөд Америк
1,369хүн

Африк
1,530хүн

Ойрхи Дорнод
1,632хүн

Европ,
7,268хүн

Ази
193,172хүн

Номхон далайн улсууд
626хүн

Бусад (улсын харьяалалгүй) 4хүн

208,379хүн

Жил бүрийн 5сарын 1-ний байдлаар

2015 оны 5 сарын 1-ний байдлаар

(хүн)
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Японд суралцах үндсэн мэдээллүүд

Мэдээлэл цуглуулах

JASSO-гийн вэб сайт
http://www.jasso.go.jp/en/study_ j/index.html

Японд суралцах талаарх үндсэн мэдээллүүдийг өгнө.
・Сургууль хайх　・Оюутны тэтгэлгийн мэдээлэл　・Японд суралцах шалгалт (EJU)
・JASSO-гийнзохион байгуулдагЯпонд суралцах яармаг・Тайлбар уулзалт

http://www.jasso.go.jp/en/study_ j/event/index.html

・JASSO-гийн хилийн чанад дахь оффис (Индонез,Солонгос,Тайланд,Малайз)
・E mail, ярилцлага зөвлөгөө, утсаар болон захидлаар асууж харилцах
・Сургуулийн танилцуулга-гарын авлага, Японд суралцахталаарх хэрэгцээт ном, хэвлэл үзэх
・Тухайн газарт нь тайлбарлах уулзалт хийж мэдээллээр хангах
http://www.jasso.go.jp/en/toiawase/index.html

・Японд суралцахыг дэмжих материал танилцуулах цэгүүд
Японы боловсролын байгууллагуудын товхимол, япондсуралцахад хэрэгцээт ном хэвлэл үзэж болно.
http://www.jasso.go.jp/en/study_ j/openbase/index.html

Японд суралцах мэдээллийн портал сайт　	
—Gateway to Study in Japan—
http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/

“Study In Japan” Японд суралцах талаарх цогц гарын авлага
http://www.studyjapan.go.jp/en/index.html

Японд суралцах хүсэлтэй хүн,Японд сурч байгаа хүн, нутаг буцсанхүмүүст зориулсан хэрэгцээт мэдээлэл
・Япон улсын засгийн газар тэтгэлэг　・Арга хэмжээнүүдийн тухай мэдээлэл　
・Нутаг буцсан гадаад оюутнуудын холбоо　
・Японд суралцаж байсан хүмүүсийн мэссэж 

JAPAN STUDY SUPPORT
http://www.jpss.jp/en/

Оюутнуудад зориулсантөрөлбүрийнмэдээллэл
・Сургууль хайх　・Оюутны тэтгэлэг хайх　・Элсэлтийн шалгалтын мэдээлэл　 
・Япон дахь амьдрал

Японд суралцахтай  
холбоотой мэдээлэл

М
эдээлэл цуглуулах

Япон хэл 
дээрх хэвлэл

Англи хэл 
дээрх хэвлэл
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Япон улсын ЭСЯ, консулын газрууд
Японд суралцах, Япон улсын засгийн газрын тэтгэлгийн талаар мэдээлэл авах боломжтой. Японд 
суралцах талаар ярилцлага хүлээн авдаг газар ч байдаг.
Гадаад дахь Японы дипломат төлөөлөгчийн газрын жагсаалт (Гадаад хэргийн яам)
http://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/mofaserv.html/

Төгсөлтийн дараах сургууль, их, дээд сургууль, богино хугацааны их сургууль

Сургууль хайх(JASSO) http://www.jasso.go.jp/en/study_ j/search/
daigakukensaku.html

Сургууль хайх(JAPAN STUDY SUPPORT) http://www.jpss.jp/en/

Технологийн дээд сургууль(KOSEN)
Технологийн дээд сургуулийн газар (улсын 
байгууллага)-ын Олон улсын харилцааны төв

http://ciex.kosen-k.go.jp/menuIndex.jsp?id=32333&m
enuid=7703&funcid=28

Мэргэжлийн сургууль
Мэргэжлийн сургууль хайх (Японы Техник мэргэжлийнсургуулиудын холбоо) http://www.zensenkaku.gr.jp/association/index.html

Мэргэжлийн сургууль хайх (Токио хотын Техник мэргэжлийн сургуулиудын холбоо) http://tsk-school.com/from-now.php

Гадаадын оюутнуудыг хүлээн авч байгаа мэргэжлийн сургууль
(Мэргэжил сургалт, карьерсургалтынсан) http://www.sgec.or.jp/ryuugakuguide/en/index.html

Япон хэлний сургалтын байгууллага
Япон хэлний боловсролын байгууллага хайх
(Япон хэлний боловсролыг дэмжих нийгэмлэг)

http://www.nisshinkyo.org/search/index_e.html

Хувийн их, дээд сургууль, богино хугацааны их сургуулиуд дээрх 
гадаад оюутны тусгай сургалтын жагсаалт
ЯпоныБоловсрол, шинжлэхухаанысайдын заасан “Бэлтгэл сургалт”

http://www.jasso.go.jp/en/study_ j/search/
nihongokyouiku.html

Үнэн зөв, шинэ мэдээллүүд сургуулиудын өөрсдийнх нь танилцуулга, оюутан элсүүлэх заавар, вэб сайт 
дээр байдаг. Элсэлтийн шалгалт өгөх сургуулийнхаа хамгийн шинэ мэдээлэлтэй заавал танилцаарай.

М
эдээлэл цуглуулах

JASSO facebook



S
TU

D
E

N
T G

U
ID

E
 TO

 JA
PA

N
 2016-2017

М
онгол хэлээр(モ

ン
ゴ
ル
語
版
)

Тус Японы оюутныг дэмжих 
байгууллага нь та бүхний хувьд 
Японд суралцах нь үр өгөөжтэй байгаасай 
хэмээн чин сэтгэлээсээ хүсэж буй болно.
Бие даасан, засгийн газрын хуулийн этгээд “Японы оюутныг дэмжих байгууллага” (JASSO) нь Японы Боловсрол, Соёл, Спорт, Шинжлэх 
ухаан, Технологийн Яам (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology-Japan (MEXT))-ны харьяа байгууллага юм. 
Оюутныг дэмжих үйл ажиллагааг удирдан явуулах цөм байгууллага болохынхоо хувьд оюутны тэтгэлэг зээлдүүлэх, гадаад оюутныг дэмжих 
ажлууд болон оюутны амьдрал ахуйг дэмжих ажлуудыг иж бүрнээр хэрэгжүүлж, нийгмийн дараагийн үеийг авч явах баялаг хүн чанар бүхий 
бүтээлч хүний нөөцийг бэлтгэхийн хамтаар, олон улсын харилцан ойлголцол-хамтын ажиллагааны дэвшлийг хангахаар ажиллаж байна.

Эдийн засгийн талын асуудлаас болоод 
сургуульдаа суралцахад нь хүндрэл учирч 
буй тэргүүний япон оюутнуудад оюутны 
тэтгэлэг зээлдүүлэх ажлыг хэрэгжүүлдэг.
Мөн, оюутнуудын олон янзын хэрэгцээнд 
н и й ц ү ү л э н  т эт г эл г и й н  то г тол цо о г 
сайжруулах, хүсэлт гаргах бүрдүүлэлтийг 
хөнгөвчлөх, оюутны тэтгэлгийн талаарх 
мэдээлэл нийлүүлэлтийг сайжруулах, 
зээлийн зохистой буцаан төлөлтийг 
зохион байгуулдаг.

Гадаад оюутанд зориулан оюутны 
тэтгэлэг олгох, гадаад оюутнуудтай 
харилцах хамтрах төрөл бүрийн 
хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх, 
Японд суралцах шалгалтаар 
сургуульд элсэн орох бичиг баримт 
бүрдүүлэлтийн ажлыг сайжруулах, 
Японд суралцах талаарх мэдээлэл 
цуглуулж, нийлүүлэх зэрэг ажлуудыг 
хийдэг.

Их, дээд сургуулиудын зохион байгуулдаг 
оюутны амьдрал дэмжих үйл ажиллагаанд 
нэмэр болохын тулд, оюутны амьдралыг 
дэмжих үр өгөөжтэй ажлын талаарх бодит 
жишээ, мэдээллүүдийг цуглуулж, дүн 
шинжилгээ хийхийн зэрэгцээ, мэдээлэл 
нийлүүлж ажилладаг.
Мөн, төрөл бүрийн дадлага-сургалтын 
ажлаар дамжуулан их дээд сургуулийн 
оюутнуудад үзүүлэх үйлчилгээний ажлыг 
улам сайжруулах ажлыг дэмждэг.

Оюутны тэтгэлэг 
зээлдүүлэх ажил

Гадаад оюутныг 
дэмжих ажил

Утас: (81) 3-5520-6111
          (81) 3-5520-6121
2-2-1 Aomi, Koto-ku, Tokyo 135-8630 JAPAN
infoja@jasso.go.jp

JASSO Japan Educational Information Center, Jakarta 
Summitmas Tower I, 2nd Floor, Jalan Jenderal 
Sudirman KAV 61-62Jakarta 12190 INDONESIA
info@jasso.or.id
http://www.jasso.or.id/
https://www.facebook.com/jasso.indonesia

JASSO Japan Educational Information Center, Seoul 
Garden Tower 702, 84 Yulgok-ro, Jongno-gu,
Seoul 03131 REPUBLIC OF KOREA
jasso@jasso.or.kr
http://www.jasso.or.kr/
https://www.facebook.com/JASSO.Korea

JASSO Japan Educational Information Center, Kuala Lumpur 
A-7-5, Northpoint Offices, Mid Valley City, No.1, Medan Syed 
Putra Utara, 59200 Kuala Lumpur, MALAYSIA
enquiry@studyinjapan.org.my
http://www.studyinjapan.org.my/
https://www.facebook.com/JASSO.Malaysia

JASSO Japan Educational Information Center, Bangkok 
10F Serm-mit Tower, 159 Asok-Montri Rd.,
Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110 THAILAND
info@jeic-bangkok.org
http://www.jeic-bangkok.org/
https://www.facebook.com/JASSO.Thailand

2016 оны 9 сард хэвлэв. Худалдааны бус зориулалттай. Зөвшөөрөлгүй нийтлэхийг хориглоно  

Утас (62) 21-252-1912

Утас (66)2-661-7057

Утас (82)2-765-0141

Утас (60)3-2287-0812

http://www.jasso.go.jp/ryugaku/
http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/
https://www.facebook.com/jasso.studentexchange

Японд суралцах талаарх үндсэн мэдээллүүд

Хилийн чанад дахь оффис (JASSO -гийн Японы олон улсын боловсролын солилцоо, мэдээллийн төв)

Токио

Токио

Индонез Солонгос

МалайзТайланд

Оюутнуудын амьдрал 
ахуйг дэмжих ажил

Бие даасан засгийн газрын хуулийн этгээд
Японы оюутныг дэмжих байгууллага




