中国内蒙古自治区政府奖学金申请办法

中国内蒙古自治区政府奖学金是根据中国内蒙古自治区与蒙古
国教育文化科学部签订的关于接受蒙古国留学生来华学习和派遣汉
语教师赴蒙古国任教的协议，对蒙古国来内蒙古自治区高等学校接受
高等教育的留学生提供的奖学金。蒙古国留学生入学条件由中国内蒙
古自治区教育行政部门确定，蒙古国留学生入学资格由中国内蒙古自
治区教育行政部门和中国驻蒙古国大使馆共同审定。

一、招生类别及奖学金期限
学生类别：本科生
专业学习年限：4 学年
汉语预科年限： 1 学年
奖学金期限：4-5 学年
汉语预科安排在专业学习之前。
二、申请途径和申请时间
申请人应在规定时间内向蒙古国教育文化科学部提出申请，2018
年的申请时间为 5 月，具体申请时间请向有关部门查询。
三、申请人资格
1、申请人须为蒙古国籍公民，身体健康；
2、申请人的学历和年龄要求：来华学习本科专业者，须具有高
中毕业学历，成绩优秀， 25 周岁以下；

四、奖学金内容、标准
根据中蒙双方的协议，中方为蒙古国留学生提供的奖学金包括：
学费、基本教材费、住宿费、生活费、基本医疗保险费。其他费用由
学生本人承担。
1、奖学金生活费由学生所在学校按月发给学生本人，标准为每
人每月 1400 元人民币。
2、基本医疗保险是指：由中方为蒙古国留学生投付的团体“住
院保险、意外伤害保险、平安保险”。学生因重大疾病住院或发生人
身意外伤害所支付的费用，学生所在学校可持费用收据到投保的保险
公司按照其有关赔付条款，要求其赔付相关费用。
3、蒙古国学生须自行承担入境体检费、居留证手续费和往返旅
费。
五、申请材料
申请人必须如实填写和提交以下申请材料：
1、中国内蒙古自治区政府奖学金申请表（由内蒙古教育厅统一
印制）原件及复印件各一份，用中文或英文填写；
2、须提供经过公证的高中成绩单，中英文以外文本，需附经公
证的中文或英文的译文；
3、用中文或英文书写的不少于 200 字的来华学习计划；
4、申请学习音乐专业的学生须提交本人作品的光盘；申请学习
美术专业的学生，须提供本人作品光盘（2 张素描画，2 张色彩画，2
张其他作品）
；

5、《外国人体格检查记录》
（由中国卫生检疫部门统一印制，仅
限于来华学习时间超过 6 个月者）
，须用英文填写。申请人应严格按
照《外国人体格检查记录》中要求的项目进行检查。缺项、未贴有本
人照片或照片上未盖骑缝章、无医师和医院签字盖章的《外国人体格
检查记录》无效。鉴于检查结果有效期为 6 个月，请申请人据此确定
本人进行体检的时间。
上述申请材料由内蒙古自治区教育厅委托的专人于每年 6 月中
旬前送达内蒙古自治区教育厅。内蒙古自治区教育厅不受理个人申
请，无论录取与否，申请人材料均不退还。
六、学习院校及专业的选择
申请人可在内蒙古自治区教育厅指定的高等学校范围内，选择 2
所志愿学校和 2 个志愿专业，按照《接受中国内蒙古自治区政府奖学
金留学生招生简章》中列出的学校和专业目录填写学校和专业名称，
并服从中方对接收学校和专业的调整。
七、录取及通知
1、内蒙古自治区教育厅对奖学金申请人的申请材料进行审核，
并有权对申请人所选择的学校、专业和年限进行适当的调整。申请材
料将由内蒙古自治区教育转送有关学校，由学校决定是否录取。申请
人条件或申请材料不符合规定和要求的，视为申请无效，不予受理。
2、申请人来华进入专业学习前，需进行为期一年的汉语预科学
习，在汉语学习结束后，通过学校的相关的课程考试后方可正式进入
专业学习。规定期限内未通过考试者应作为进修生结业回国。

3、
《录取通知书》已确定的录取学校、学习专业和学习年限，来
华后不得变更。
4、内蒙古教育厅将在 7 月 30 日前将《录取名单》
、
《录取通知书》
和《外国留学人员来华签证申请表》
（JW201 表）寄送承办招生事务
的相关部门，由其将上述文件转交学生本人。
八、内蒙古自治区教育厅联系方式
地址：中国 呼和浩特 新城区丁香路 5 号
邮编：010011
电话：0086-471-2857036
传真：0086-471-2856510

Хятад улсын Өвөр Монголын өөртөө засах орны засгийн ордны
тэтгэлгээр суралцагчдын өргөдөл гаргах аргачлал
Хятад улсын ӨМӨЗОрны тэтгэлгээр суралцах төсөл гэдэг нь Хятад
улсын ӨМӨЗОрон болон Монгол улсын боловсрол соёл шинжлэх ухааны
яамтай гарын үсэг зурсан Монгол улсаас Хятад улсад ирж суралцах болон
Монгол улсад хятад хэлний багш томилох тухай зөвлөлцөөрийн нэгэн
хэсэг бөгөөд Монгол улсаас ӨМӨЗОрны их дээд сургуулиудад дээд
боловсрол эзэмших оюутнуудад тэтгэлгээр хангах асуудлыг хэлнэ.
Монгол улсаас ирж суралцагчдын болзолыг Хятад улсын ӨМӨЗОрны
боловсролын удирдах байгууллагууд тогтоох бөгөөд Монгол улсаас ирж
суралцагдын эрхийг Хятад улсын ӨМӨЗОрны боловсролын байгууллага
болон Хятад улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайдын яам хамтран
хянаж тогтооноо.
Нэг. Элсэлтийн төрөл ба тэтгэлэг олгох хугацааны хязгаар
Суралцуулах төрөл: -Үндсэн анги
Мэргэжил суралцах хугацаа: - сурлагын 4жил
Хятад хэлний бэлтгэлийн хугацаа: сурлагын 1 жил
Тэтгэлэг олгох хязгаар: сурлагын 4-5 жил
Жич: Хятад хэлний бэлтгэлийг зайлшгүй үндсэн ангид орохоос
өмнө гүйцэтгэнэ.
Хоёр. Тэтгэлэгт хамрагдахыг эрмэлзэгчдийн өргөдөл ба хугацаа
Тэтгэлэгт хамрагдахыг эрмэлзэн өргөдөл гаргагчид заасан
хугацаанд Монгол улсын боловсрол соёл щинжлэх ухааны яаманд
өргөдлөө өгнө. Өргөдлийг 2018 оны 5-р сард өгөх ба тодорхой хугацааг
холбогдох байгууллагуудаас лавлаж мэдэж болно.
Гурав. Өргөдөл гаргагчдаас зайлшгүй шаардах зүйл
1. өргөдөл гаргагч зайлшгүй Монгол улсын иргэн байх бөгөөд эрүүл
мэндийн талаар ямар нэг асуудалгүй
2.өргөдөл гаргагчдын боловсролын түвшин ба насны хязгаар: Үндсэн
ангид ирж суралцагчид зайлшгүй дунд сургууль төгссөн тэргүүний
сурлагатай байх ба 25 наснаас доош насны хүн байна.
Дөрөв. Тэтгэлгийн агуулга ба баримжаа:
Хятад-Монгол хоёр талын зөвлөлцөөрийг үндэслэж Хятадын талаас
монголын оюутнуудад олгох тэтгэлэг нь сурлагын төлбөр, сурах бичгийн
зардал, байрны төлбөр, степент, эмнэлгийн болон даатгалын үндсэн
зардлууд тус тус хамаарагдана. Бусад зардлыг оюутан өөрөө хариуцах

болно.
1.Тэтгэлэгт багтах степентийг оюутан суралцаж байгаа тухайн
сургуулиас тухайн хүнд сар бүр олгоно. Степентийн баримжаа нь хүн бүр
сард 1400 юань болно.
2.Эмнэлгийн болон даатгалын үндсэн төлбөр гэдэг нь: Хятадын
талаас Монголоос ирж суралцагчдын хамт олноор нь “эмнэлэгт хэвтэж
эмчлүүлэх, гэнэтийн ослын даатгал, аюулгүй байдлын даатгал” зэрэг
багтана.
Тэтгэлэгт хамрагдсан оюутан хүнд өвчилж эмнэлэгт хэвтэх буюу
гэнэтийн осолд орсон зардалыг тэрхүү оюутны суралцаж байгаа сургууль
нь бүхий л баримт бичгийг үндэслэж даатгалын компанаар зохих заалтын
дагуу төлбөр олгохыг хэлнэ.
3.Монгол улсаас ирж суралцагчид хил нэвтрэх эрүүл мэндийн зардал,
оршин суух болон визийн зардалыг өөрөө хариуцна.
Тав. Өргөдөлд хамрагдах материал:
1.Өргөдөл гаргагч дараах материалуудыг үнэн зөв цэвэр бичиж
тушаах хэрэгтэй. Үүнд: 1.
Хятад улсын ӨМӨЗОрны тэтгэлэгт
хамрагдахыг хүссэн хүснэгт /Өвөр Монголын боловсролын тэнхимийн
нэгдэлтэй дармалдсан. /-ийг эх хувь ба хуулбар тус бүр нэг хувь байх
бөгөөд хүснэгтийг бөглөхдөө хятад-англи хэл дээр буулгасан байна.
2. Дунд сургууль төгссөн атестатын нотириатын баталгаатай байх
бөгөөд энэ нь хятад-англи хэл дээр байна.
3. Үндсэн ангид сурч судлах төлөвлөгөөг хятад-англи хэл дээр 200
үсгээс доошгүй бичсэн байна.
4. Урлагын салбарт суралцахаар өргөдөл гаргагчид нь тухайн хүний
бүтээлийн диск, уран зургийн чиглэлээр суралцахаар өргөдөл гаргагч нь
зайлшгүй тус хүний бүтээлийн диск /2 хувь таталбар зураг, 2 хувь өнгөт
зураг, 2 хувь бусад бүтээл авчирсан байна./
5. “Гадаадаас тус улсад суух хүмүүсийн эрүүл мэндийг шалгасан
дэвтэр” / Хятад улсын эрүүл мэндийн хяналтын байгууллагын нэгдсэн
тамга бүхий дэвтэрийг “Хятад улсад 6 сараас дээш түр оршин суугчдад
олгодог/-ийг заавал англи хэл тэмдэглэсэн байх шаардлагатай. Өргөдөл
гаргагчид “Гадаадаас тус улсад суух хүмүүсийн эрүүл мэндийг шалгасан
дэвтэр”-т заасан заалтын дагуу эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдах хэрэгтэй.
Тус дэвтэрт заасан заалтын аль нэг нь дутуу юм уу эсвэл тус хүний фото
зураг байхгүй буюу зураг нь байсан ч зохих тамгагүй бол мөн эмчийн
үзлэгт хамрагдаад тус эмчийн гарын үсэггүй бол уг дэвтэр хүчингүй болно.
Эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдаснаас хойш 6 сарын хүчинтэй ба
үргэлжлүүлэн суухаар болбол дахин үзлэгт хамрагдах хэрэгтэй.
Дээр өгүүлсэн өргөдлийн хамт бүрдүүлэх материалыг элсэлтийн
ажлыг гүйцэтгэж байгаа Хятад улсын ӨМӨЗОрны боловсролын
байгууллагын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч жил бүрийн 6-р сарын дунд
ӨМӨЗОрны боловсролын тэнхимд хүргэсэн байна. ӨМӨЗОрны
боловсролын тэнхим хувь хүний өргөдөл элсэлтийн мэдэгдлийн бичиг

бусад материалыг буцаахгүй.
Зургаа. Сургууль болон мэргэжил сонгох тухай:
Өргөдөл гаргагч ӨМӨЗОрны боловсролын тэнхимээс зөвшөөрсөн их
дээд сургуулиудын дотроос 2 сургууль 2 мэргэжлийг сонгоно. Гэхдээ
“Хятад улсын ӨМӨЗОрны засгийн ордны тэтгэлгээр элсэх оюутны
дүрэм”-д хамрагдсан байх ёстой. Өргөдөл гаргагчийн бичсэн сургууль,
мэргэжлийн дотроос Хятадын тал өөрийн боломжыг үндэслэж зохицуулах
эрхтэй.
Долоо. Элсэлтийн мэдэгдэлийн бичиг.
1.ӨМӨЗОрны боловсролын тэнхимийн тэтгэлэгт хамрагдахаар
өргөдөл гаргагчидын материалыг хянаж үзээд хүснэгтэнд бичигдсэн
саналын дагуу тухайн нөхцөл бололцоог үндэслэн аль нэг сургууль,
мэргэжилийг суралцуулахаар хуваарилаж холбогдох материалыг тухайн
сургуульд хүргэж тус сургууль нь элсэлтийн эцсийн шийдвэрийг гаргана.
Өргөдөл гаргагчийн нөхцөл болон бүрдүүлсэн материал нь шаардлагад
нийцэхгүй бол хүчингүйд тооцож хүлээж авахгүй.
2.Өргөдөл гаргагч Хятад улсад ирж үндсэн ангид суралцахаас өмнө
хятад хэлний бэлтгэл ангид нэг жил суралцах болно. Сурлагын хугацаа
дуусч хятад хэлний шалгалтанд хэр тэнцсэн нөхцөлд мэргэжлийн үндсэн
ангид дэвшин суралцах болно. Хэрэв тогтсон хугацаанд хятад хэлний
шалгалтанд тэнцээгүй оюутаныг мэргэжил дээшлүүлсэн үнэмлэх олгож
нутагт нь буцаана.
3.“Элсэлтийн мэдэгдэлийн бичиг”-д заагдсан сургууль, мэргэжил,
суралцах хугацаа зэргийг Хятад улсад ирсэнээс хойш өөрчлөгдөхгүй юм.
4.ӨМӨЗОрны боловсролын тэнхим 7-р сарын 30-аас өмнө”элсэгчдийн
нэрсийн жагсаалт ”, “элсэлтийн мэдэгдэлийн бичиг” болон гадаадын
оюутан Хятад улсад суралцах визийн олгох өргөдлийн хүснэгт” /JW201
хүснэгт/ зэргийг элсэлтийг хариуцсан холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн
байх ба тэрхүү байгууллага нь элсэгдсэн оюутанд уг бичгийг гардуулна.
Найм. ӨМӨЗОронтой харилцах арга:
Хаяг: Хятад улсын Өвөрмонголын Хөх хотын Дин Сиань замын № 5
Шуудангийн хаяг: 010011
Утас: 0086-471-2857036
Факс: 0086-471-2856510

