중요 IMPORTANT
This is the Admissions Guideline for 2022-intake only
(Exams in 2021), unofficial, simplified version to assist
applicants from Mongolia.
Please carefully note that 2023-intake candidates should
refer the official guideline which to be uploaded on the
official website of the K-Arts.

이 파일은 2022 학년도 입학을 위한 입시요강입니다. 또한 외국인
지원자의 편의를 위해 축소 번역본을 만든 것으로, 비공식
자료임을 밝힙니다.
따라서 2023 학년도 지원자는 학교 홈페이지를 계속해서
확인하시어 2023 학년도에 해당하는 국/영문 공식 입시요강을
따르시기 바랍니다.
https://www.karts.ac.kr/main/appl.do

Хөгжмийн сургууль
Тэнхим
(Мэргэжил)

Үндсэн болон шаардлагатай бичиг баримтууд А+Б+В
Б.Бүрдүүлэх бичиг
А.Цахим
В.Тухайн мэргэжлийн
баримт болон тус
бүртгэл
тэнхимд

Ангилал

Шалгалтын
утга

1-р шат

Ирүүлсэн
материалын
үнэлгээ
Мэргэжлийн
шалгалт
Онолын
ерөнхий
мэдлэг
(Түлхүүр,
Гамм,
Интервал)
Ирүүлсэн
материалын
үнэлгээ
Сонсгол (MIDI
аудео
бичлэгээр
тоглосон
зохиомж)
Онолын
ерөнхий
мэдлэг
(Түлхүүр,
Гамм,
Интервал)
Мэргэжлийн
шалгалт
Ирүүлсэн
материалын
үнэлгээ
Онол гармони
болон
мэргэжлийн
шалгалт
Аман шалгалт

сургуулийг сонгон
суралцах болсон
шалтгаан, өөрийн
ур чадварыг
нотолсон материал

Дуулах
урлаг

Хөгжимдөх
урлаг

Хөгжмийн
зохиомж

Найрал
хөгжим
удирдах
урлаг

▪ Цахим бүртгэл
Элсэлтийн анкет ->
www.jinhakapply.com
▪ Бүрдүүлэх бичиг баримт
1. Бүрдүүлсэн бичиг
баримтын жагсаалт
2. Ерөнхий эрдэм болон
хэлний чадварыг
илтгэсэн баримт бичиг
3. Шалгуулагчийн
мэдээллийн эх
сурвалжийг хайхыг
зөвшөөрсөн бичиг
4. 1-12р ангид суралцсан
дүнгийн хуулбар (БНСУ-д
суралцсан тохиолдолд
хувийн хэрэг
шаардлагатай)
5. Суурь, бүрэн дунд
боловсролын гэрчилгээ
6. Апостиль гэрчилгээ
7. Банкны дансны хуулга
 Тус сургуулийг сонгон
суралцах болсон
шалтгаан, өөрийн ур
чадварыг нотолсон
материал
Элсэгч өөрөө гадаадын
иргэн бол
1. Элсэгч болон түүний эцэг
эх асран хамгаалагчийн
иргэний үнэмлэхний
хуулбар
2. Төрсний гэрчилгээ
3. Элсэгч болон түүний эцэг
эх асран хамгаалагчийн
гадаад паспортын
хуулбар
Гадаад улсад ерөнхий
боловсролоо эзэмшсэн
тохиолдолд
1. БНСУ-ын хилээр
нэвтэрсэнг гэрчлэх
баталгаа

Тоглолтын бичлэг DVD
(Бичлэг, CD)

2-р шат

Тоглолтын бичлэг DVD
(Бичлэг, CD)

1-р шат

2-р шат

1.
2.

3.
4.

1.

2.

Хөгжмийн 2-оос
илүү зохиол
Өөрийн тухай
танилцуулга эсээ 5
хувь
Суралцах
төлөвлөгөө 5 хувь
Мэргэжлийн ур
чадварыг
тодорхойлох 2-оос
дээш хүний
тодорхойлолт
Өөрийн тухай
танилцуулга эсээ 5
хувь
Суралцах
төлөвлөгөө 5 хувь

1-р шат

2-р шат

1-р шат

Ирүүлсэн
материалын
үнэлгээ
Сонсгол
Гармони

2.

Гадаад паспортын
хуулбар

3.

Мэргэжлийн ур
чадварыг
тодорхойлох 2-оос
дээш хүний
тодорхойлолт

2-р шат

Шууд унших
Төгөлдөр хуур
Партитур
унших
Удирдах

Кино драмын сургууль
Тэнхим
(Мэргэжил)

Үндсэн болон шаардлагатай бичиг баримтууд А+Б+В
Б.Бүрдүүлэх бичиг В.Тухайн мэргэжлийн тэнхимд
А.Цахим
баримт болон тус
бүртгэл

Ангилал

Шалгалтын утга

▪ Цахим бүртгэл
Элсэлтийн анкет ->
www.jinhakapply.com
▪ Бүрдүүлэх бичиг баримт
1. Бүрдүүлсэн бичиг
баримтын жагсаалт
2. Ерөнхий эрдэм болон
хэлний чадварыг
илтгэсэн баримт бичиг
3. Шалгуулагчийн
мэдээллийн эх
сурвалжийг хайхыг
зөвшөөрсөн бичиг
4. 1-12р ангид суралцсан
дүнгийн хуулбар (БНСУ-д
суралцсан тохиолдолд
хувийн хэрэг
шаардлагатай)
5. Суурь, бүрэн дунд
боловсролын гэрчилгээ
6. Апостиль гэрчилгээ
7. Банкны дансны хуулга
 Тус сургуулийг сонгон
суралцах болсон
шалтгаан, өөрийн ур
чадварыг нотолсон
материал
- Элсэгч өөрөө гадаадын иргэн
бол
1. Элсэгч болон түүний
эцэг эх асран
хамгаалагчийн иргэний
үнэмлэхний хуулбар
2. Төрсний гэрчилгээ

1. Академик үнэлгээ (ерөнхий
эрдэм)
2. Portfolio (цомог) 1 хувь
3. Өөрийн тухай танилцуулга эсээ 5
хувь

1-р шат

1. Академик үнэлгээ (ерөнхий
эрдэм)
2. Өөрийн тухай танилцуулга эсээ 5
хувь
3. Өөрийгөө танилцуулсан бичлэг
болон жүжиглэсэн бичлэг CD (3 мин/
солонгос хэлээр)

1-р шат

Ирүүлсэн
материалын үнэлгээ
Мэргэжлийн
шалгалт, эсээ бичлэг
(гар бичвэр)
Аман шалгалт
Ирүүлсэн
материалын үнэлгээ
Монолог (1-2 мин
хэтрэхгүй)
Дуулах эсвэл
хөдөлгөөний эвсэл
Шууд харах уншлага
Аман шалгалт
Ирүүлсэн
материалын үнэлгээ
Өгүүллийн бүтэц
зохион байгуулах
чадвар
workshop
Аман шалгалт

сургуулийг сонгон
суралцах болсон
шалтгаан, өөрийн
ур чадварыг
нотолсон
материал

Тайз
дүрслэх
урлаг

Жүжиглэх
урлаг

Найруулагч

Жүжгийн
зохиомж
(Playwriting)

Жүжгийн
зохиомж

1.

Академик үнэлгээ (ерөнхий
эрдэм)
2. Солонгос хэлний 5 болон
түүнээс дээш
түвшинг тогтоосон
гэрчилгээ
3. Өөрийн тухай танилцуулга
эсээ 3 хувь
Солонгос болон англи хэл
дээр
1. Академик үнэлгээ (ерөнхий
эрдэм)
2. Өөрийн тухай танилцуулга
эсээ 5 хувь
- Солонгос болон англи хэл дээр

1.

Академик үнэлгээ (ерөнхий
эрдэм)

2-р шат

2-р шат

1-р шат
2-р шат

1-р шат
2-р шат

1-р шат

Ирүүлсэн
материалын үнэлгээ
Өгүүлэлийн бүтэц
зохион байгуулах
чадвар
Өгүүлэл зохиох
workshop
Аман шалгалт
Ирүүлсэн
материалын үнэлгээ

(Creative
Writing)

3.


Театр
судлал
(Театр
судлал)

1.

2.

Театр
судлал
(Театр
менежмент)

Элсэгч болон түүний
эцэг эх асран
хамгаалагчийн гадаад
паспортын хуулбар
Гадаад улсад ерөнхий
боловсролоо эзэмшсэн
тохиолдолд
БНСУ-ын хилээр
нэвтэрсэнг гэрчлэх
баталгаа
Гадаад паспортын
хуулбар

2.

Өөрийн тухай танилцуулга
эсээ
- 2000 үгтэй
- A4 формат/11 point/ typing
- free format
1. Академик үнэлгээ (ерөнхий
эрдэм
2. Өөрийн тухай танилцуулга
эсээ 5 хувь
Солонгос эсвэл англи хэлээр
1. Академик үнэлгээ (ерөнхий
эрдэм Өөрийн тухай
танилцуулга эсээ 5 хувь
Солонгос эсвэл англи хэлээр
(free format)
2. Суралцах төлөвлөгө
Солонгос эсвэл англи хэлээр
(free format)

2-р шат

Чөлөөт эсээ
Загварчилсан эсээ
(гар бичвэр)
Аман шалгалт

1-р шат

Ирүүлсэн
материалын үнэлгээ
Эсээ бичгийн болон
аман шалгалт

2-р шат

1-р шат
2-р шат

Ирүүлсэн
материалын үнэлгээ
Эсээ бичгийн болон
аман шалгалт

Дэлгэцийн бүтээлийн сургууль (Кино, телевиз, мультмедиа)
Тэнхим
(Мэргэжил)

Үндсэн болон шаардлагатай бичиг баримтууд А+Б+В
Б.Бүрдүүлэх
А.Цахим бүртгэл
В.Тухайн мэргэжлийн тэнхимд

Шалгалтын утга

1-р шат

Ирүүлсэн
материалын үнэлгээ
Яриа /Хүүрнэл бүтэц
зохион байгуулалт
Аман шалгалт

бичиг баримт
болон тус
сургуулийг сонгон
суралцах болсон
шалтгаан, өөрийн
ур чадварыг
нотолсон
материал

Кино урлаг

1.
2.

3.

4.

Телевизийн
нэвтрүүлэг
Broadcasting

Ангилал

5.
6.

▪ Цахим бүртгэл
Элсэлтийн анкет ->
www.jinhakapply.com
▪ Бүрдүүлэх бичиг баримт
Бүрдүүлсэн бичиг баримтын
жагсаалт
Ерөнхий эрдэм болон хэлний
чадварыг илтгэсэн баримт
бичиг
Шалгуулагчийн мэдээллийн эх
сурвалжийг хайхыг
зөвшөөрсөн бичиг
1-12р ангид суралцсан
дүнгийн хуулбар (БНСУ-д
суралцсан тохиолдолд хувийн
хэрэг шаардлагатай)
Суурь, бүрэн дунд
боловсролын гэрчилгээ
Апостиль гэрчилгээ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

-

Portfolio (цомог)
Дүнгийн хуулбар
Төгсөлтийн гэрчилгээ
Намтар 5 хувь
Солонгос хэлээр, намтар
бичих форматаар
Суралцах төлөвлөгөө
Солонгос хэлээр
Англи хэлний батламж
(TOFEL)
PBT 520/ IBT 68 оноо
Солонгос хэлний 4 болон
түүнээс дээш
түвшинг тогтоосон
гэрчилгээ
Portfolio (цомог)
Сургуулийн захирлын
тодорхойлолт
Дүнгийн хуудас

2-р шат

1-р шат
2-р шат

Ирүүлсэн
материалын үнэлгээ
Эсээ бичлэгийн
шалгалт

7.

Банкны дансны хуулга
Тус сургуулийг сонгон
суралцах болсон шалтгаан,
өөрийн ур чадварыг
нотолсон материал
Элсэгч өөрөө гадаадын
иргэн бол
1. Элсэгч болон түүний эцэг эх
асран хамгаалагчийн
иргэний үнэмлэхний
хуулбар
2. Төрсний гэрчилгээ
3. Элсэгч болон түүний эцэг эх
асран хамгаалагчийн
гадаад паспортын хуулбар
 Гадаад улсад ерөнхий
боловсролоо эзэмшсэн
тохиолдолд
1. БНСУ-ын хилээр нэвтэрсэнг
гэрчлэх баталгаа
2. Гадаад паспортын хуулбар


Мультимед
иа Телевиз
дэлгэц дүрс

Анимейшн

Кино театр
судлал

-

Намтар
Солонгос хэлээр, намтар
бичих форматаар
Суралцах төлөвлөгөө
Солонгос хэлээр
Солонгос хэлний 4 болон
түүнээс дээш
түвшинг тогтоосон
гэрчилгээ
1. Намтар 5 хувь
Солонгос хэлээр, намтар
бичих форматаар
2. Суралцах төлөвлөгөө
Солонгос хэлээр
3. Дүнгийн хуудас
4. Төгсөлтийн гэрчилгээ
5. Солонгос хэлний 4 болон
түүнээс дээш
түвшинг тогтоосон
гэрчилгээ
1. Portfolio (цомог)
2. Сургуулийн захирлын
тодорхойлолт
3. Дүнгийн хуудас
4. Намтар 5 хувь
-Солонгос хэлээр
5. Суралцах төлөвлөгөө
Солонгос хэлээр
6. Солонгос хэлний батламж
1. Намтар 5 хувь
Солонгос (англи хэл) хэлээр

Аман шалгалт

1-р шат
2-р шат

1-р шат
2-р шат

1-р шат
2-р шат

Ирүүлсэн
материалын үнэлгээ
Эсээ бичлэг болон
мэргэжлийн
шалгалт (зураг)
Аман шалгалт

Ирүүлсэн
материалын үнэлгээ
Мэргэжлийн зураг
(зураг)
Аман шалгалт

Ирүүлсэн
материалын үнэлгээ
Англи хэлний
шалгалт
Эсээ бичлэгийн
шалгалт (солонгос,
англи хэлээр)
Аман шалгалт

Бүжгийн сургууль
Тэнхим
(Мэргэжил)

Үндсэн болон шаардлагатай бичиг баримтууд А+Б+В
Б.Бүрдүүлэх бичиг
А.Цахим
В.Тухайн мэргэжлийн тэнхимд
баримт болон тус
бүртгэл

Ангилал

Шалгалтын утга

1-р шат

Ирүүлсэн
материалын үнэлгээ
Мэргэжлийн
шалгалт( Ур чадвар
Гүйцэтгэл)

сургуулийг сонгон
суралцах болсон
шалтгаан, өөрийн
ур чадварыг
нотолсон материал

Бүжиглэх
урлаг
(Солонгос
бүжиг,
Орчин

Цахим бүртгэл
Элсэлтийн анкет ->
www.jinhakapply.com
 Бүрдүүлэх бичиг баримт

1.
2.

Сургуулийн захирлын
тодорхойлолт
Бүжгийн уралдаанд
оролцсон амжилт
шагнал

2-р шат

үеийн
бүжиг,
Балет)
Бүжиг
дэглээч

Онолын
тэнхим
(Бүжиг
судлалын
анги )

Онолын
тэнхим
(Урлагийн
менежмент
ийн анги)

1.

Бүрдүүлсэн бичиг баримтын
жагсаалт
2. Ерөнхий эрдэм болон
хэлний чадварыг илтгэсэн
баримт бичиг
3. Шалгуулагчийн мэдээллийн
эх сурвалжийг хайхыг
зөвшөөрсөн бичиг
4. 1-12р ангид суралцсан
дүнгийн хуулбар (БНСУ-д
суралцсан тохиолдолд
хувийн хэрэг шаардлагатай)
5. Суурь, бүрэн дунд
боловсролын гэрчилгээ
6. Апостиль гэрчилгээ
7. Банкны дансны хуулга
 Тус сургуулийг сонгон
суралцах болсон шалтгаан,
өөрийн ур чадварыг
нотолсон материал
- Элсэгч өөрөө гадаадын иргэн бол
1. Элсэгч болон түүний эцэг эх
асран хамгаалагчийн
иргэний үнэмлэхний хуулбар
2. Төрсний гэрчилгээ
3. Элсэгч болон түүний эцэг эх
асран хамгаалагчийн гадаад
паспортын хуулбар
 Гадаад улсад ерөнхий
боловсролоо эзэмшсэн
тохиолдолд
1. БНСУ-ын хилээр нэвтэрсэнг
гэрчлэх баталгаа
2. Гадаад паспортын хуулбар

3.

Portfolio (бичлэгээр) 3
хувь
4. Өөрийн тухай
танилцуулга 5 хувь
5. Гадаад хэлний түвшин
тогтоох шалгалтын
дүнгийн хуулбар
- Солонгос, англи г.м гадаад хэл
1.

Сургуулийн захирлын
тодорхойлолт
2. Бүжгийн уралдаанд
оролцсон амжилт
шагнал
3. Portfolio (бичлэгээр) 3
хувь
4. Өөрийн тухай
танилцуулга 5 хувь
Элсэх болсон шалтгаан,
ирээдүйн хүсэл
мөрөөдөл, мэргэжилтэй
холбогдолтой ном
уншлагын танилцуулга
5. Гадаад хэлний түвшин
тогтоох шалгалтын
дүнгийн хуулбар
- Солонгос, англи г.м гадаад хэл
1. Өөрийн тухай
танилцуулга 5 хувь
Солонгос болон англи хэл дээр
2. Мэргэжлийн ур
чадварыг тодорхойлсон
3-аас илүү хүний
тодорхойлолт
3. Ахлах ангийн дүнгийн
хуудас
4. Гадаад хэлний түвшин
тогтоох шалгалтын
дүнгийн хуулбар
- Солонгос, англи г.м гадаад хэл

Аман шалгалт

1-р шат
2-р шат

1-р шат
2-р шат

1-р шат

Ирүүлсэн
материалын үнэлгээ
Мэргэжлийн
шалгалт (бүжиг,
зохиомж бичих)
Аман шалгалт
Ирүүлсэн
материалын үнэлгээ
Эсээ бичлэгийн
шалгалт
Аман шалгалт
Англи хэлний
шалгалт

2-р шат

Ирүүлсэн
материалын үнэлгээ
Бүжгийн урлагийн
илэрхийлэл болон
аман шалгалт

Ангилал

Шалгалтын утга

1-р шат

Ирүүлсэн
материалын үнэлгээ

Дүрслэх урлагийн сургууль
Тэнхим
(Мэргэжил)

Үндсэн болон шаардлагатай бичиг баримтууд А+Б+В
Б.Бүрдүүлэх бичиг
А.Цахим
В.Тухайн мэргэжлийн тэнхимд
баримт болон тус
бүртгэл
сургуулийг сонгон
суралцах болсон
шалтгаан, өөрийн ур
чадварыг нотолсон
материал

Дүрслэх
урлаг

Цахим бүртгэл

Дизайн

Уран
баримал

Дүрслэх
урлаг
судлал

Элсэлтийн анкет ->
www.jinhakapply.com
 Бүрдүүлэх бичиг баримт
1. Бүрдүүлсэн бичиг баримтын
жагсаалт
2. Ерөнхий эрдэм болон
хэлний чадварыг илтгэсэн
баримт бичиг
3. Шалгуулагчийн мэдээллийн
эх сурвалжийг хайхыг
зөвшөөрсөн бичиг
4. 1-12р ангид суралцсан
дүнгийн хуулбар (БНСУ-д
суралцсан тохиолдолд
хувийн хэрэг шаардлагатай)
5. Суурь, бүрэн дунд
боловсролын гэрчилгээ
6. Апостиль гэрчилгээ
7. Банкны дансны хуулга
 Тус сургуулийг сонгон
суралцах болсон шалтгаан,
өөрийн ур чадварыг
нотолсон материал
- Элсэгч өөрөө гадаадын иргэн бол
1. Элсэгч болон түүний эцэг эх
асран хамгаалагчийн
иргэний үнэмлэхний
хуулбар
2. Төрсний гэрчилгээ
3. Элсэгч болон түүний эцэг эх
асран хамгаалагчийн гадаад
паспортын хуулбар
 Гадаад улсад ерөнхий
боловсролоо эзэмшсэн
тохиолдолд
1. БНСУ-ын хилээр нэвтэрсэнг
гэрчлэх баталгаа
2. Гадаад паспортын хуулбар

1.

Өөрийн тухай
танилцуулга эсээ 5 хувь
(эсээний форматаар)
2. Portfolio (цомог)
3. Ахлах ангийн дүнгийн
хуудас
4. Солонгос хэлний түвшин
тогтоох шалгалтын
дүнгийн хуудас
1. Өөрийн тухай
танилцуулга эсээ 5 хувь
(эсээний форматаар)
2. Portfolio (цомог)
3. Ахлах ангийн дүнгийн
хуудас
4. Их дээд сургууль төгссөн
бол дүнгийн хуудас
5. Мэргэжлийн ур
чадварын тухай
тодорхойлолт
-Ахлах ангийн эсвэл
мэргэжлийн багшийн
6. Солонгос хэлний түвшин
тогтоох шалгалтын
дүнгийн хуудас
1. Өөрийн тухай
танилцуулга эсээ 5 хувь
(эсээний форматаар)
2. Мэргэжлийн ур чадварыг
тодорхойлсон 3-аас дээш
хүний тодорхойлолт
-захирал/ салбар
хариуцсан профессор
багш/ удирдсан багш
зэрэг 2-оос дээш
тодорхойлолт
3. Ахлах ангийн дүнгийн
хуудас
4. Гадаад хэлний баталгаат
гэрчилгээ ( TEPS, TOEIC,
TOFEL, IELTS)
5. Солонгос хэлний түвшин
тогтоох шалгалтын
дүнгийн хуудас
1. Өөрийн тухай
танилцуулга эсээ 5 хувь
(эсээний форматаар
2. Мэргэжлийн ур чадварыг
тодорхойлсон 3-аас дээш
хүний тодорхойлолт
3. Ахлах ангийн дүнгийн
хуудас

2-р шат

Мэргэжлийн гүнзгий
шалгалт
(Даалгавар болон
групп мэтгэлцээн)

1-р шат

Ирүүлсэн
материалын үнэлгээ
Мэргэжлийн гүнзгий
шалгалт
(Даалгавар болон
presentation)

2-р шат

1-р шат
2-р шат

1-р шат
2-р шат

Ирүүлсэн
материалын үнэлгээ
Мэргэжлийн
шалгалт
Аман шалгалт

Ирүүлсэн
материалын үнэлгээ
Аман шалгалт

4.

Солонгос хэлний 3 болон
түүнээс дээш
түвшинг тогтоосон
гэрчилгээ

Солонгосын үндэсний урлагийн сургууль
Үндсэн болон шаардлагатай бичиг баримтууд А+Б+В
Тэнхим
(мэргэжил) А.Цахим
Б.Бүрдүүлэх
В.Тухайн мэргэжлийн тэнхимд
бүртгэл

Солонгос
үндэсний
урлаг онол
судлал

Солонгос
үндэсний
хөгжим

Солонгосын
үндэсний
хөгжмийн
зохиомж

Ангилал

Шалгалтын утга

1-р шат

Ирүүлсэн
материалын
үнэлгээ
Эсээ бичлэгийн
шалгалт
Англи хэлний
шалгалт ( уншлага,
үгийн сан)
Мэргэжлийн
шалгалт
Аман шалгалт

бичиг баримт
болон тус
сургуулийг
сонгон суралцах
болсон шалтгаан,
өөрийн ур
чадварыг
нотолсон
материал

Цахим бүртгэл
Элсэлтийн анкет ->
www.jinhakapply.com
 Бүрдүүлэх бичиг
баримт
1. Бүрдүүлсэн бичиг
баримтын жагсаалт
2. Ерөнхий эрдэм болон
хэлний чадварыг
илтгэсэн баримт бичиг
3. Шалгуулагчийн
мэдээллийн эх
сурвалжийг хайхыг
зөвшөөрсөн бичиг
4. 1-12р ангид суралцсан
дүнгийн хуулбар
(БНСУ-д суралцсан
тохиолдолд хувийн
хэрэг шаардлагатай)
5. Суурь, бүрэн дунд
боловсролын
гэрчилгээ
6. Апостиль гэрчилгээ
7. Банкны дансны хуулга
 Тус сургуулийг сонгон
суралцах болсон
шалтгаан, өөрийн ур
чадварыг нотолсон
материал
- Элсэгч өөрөө гадаадын иргэн
бол

1.

Өөрийн тухай
танилцуулга эсээ 5 хувь
Солонгос хэлээр
2. Суралцах төлөвлөгөө
- Солонгос хэлээр
3. Академик үнэлгээ
(ерөнхий эрдэм)

2-р шат

1-р шат

2-р шат

1. Өөрийн тухай
танилцуулга эсээ 5 хувь
Солонгос хэлээр
2.Суралцах төлөвлөгөө
- Солонгос хэлээр
3.
Академик үнэлгээ
(ерөнхий эрдэм)
4. 2-оос болон түүнээс дээш
зохиолын ноот
5. Тоглолтын бичлэг CD (эсвэл
USB)

1-р шат

2-р шат

Ирүүлсэн
материалын
үнэлгээ
Мэргэжилийн
шалгалт (хөгжим,
дуу, цохивор
хөгжим)
Аман шалгалт
Ирүүлсэн
материалын
үнэлгээ
Мэргэжлийн
шалгалт ( өөрийн
зохиосон зохиол
бүтээл)
Аман шалгалт

Солонгос
үндэсний
бүжиг

1.

2.
3.
Солонгос
үндэсний
ардын театр



1.

2.

Элсэгч болон түүний
эцэг эх асран
хамгаалагчийн иргэний
үнэмлэхний хуулбар
Төрсний гэрчилгээ
Элсэгч болон түүний
эцэг эх асран
хамгаалагчийн гадаад
паспортын хуулбар
Гадаад улсад ерөнхий
боловсролоо
эзэмшсэн тохиолдолд
БНСУ-ын хилээр
нэвтэрсэнг гэрчлэх
баталгаа
Гадаад паспортын
хуулбар

1. Өөрийн тухай танилцуулга
эсээ 5 хувь (Солонгос хэлээр)
2. Суралцах төлөвлөгөө
- Солонгос хэлээр
3.
Академик үнэлгээ
(ерөнхий эрдэм)

1-р шат

2-р шат

1-р шат

2-р шат

Ирүүлсэн
материалын
үнэлгээ
Мэргэжлийн
шалгалт
Аман шалгалт
Ирүүлсэн
материалын
үнэлгээ
Мэргэжлийн
шалгалт
Аман шалгалт

Хөгжмийн сургууль
Тэнхим (Мэргэжил)

Найрал хөгжмийн удирдаач

Хөгжимдөх урлаг

Гоцлол хөгжим

Концертмейстр
Оркестрын
хөгжим

Төгөлдөр хуур

Хийл
Морин хийл
Контробасс
Концертмейстер
Хийл
Эрдүү хийл
Морин хийл
Контробасс
Босоо ятга
Флейт
Гобой
Кларнет
Басс кларнет
Фагот
Валторн
Труба
Тенор трамбон
Басс трамбон
Туба
Цохивор хөгжим

Эртний хөгжим

Барокко хийл
Барокко альт
Барокко морин
хийл
Bиола да гамба
Виол (барокко
контробасс)
Блокфлей
(Recorder)
Traverso
(Барокко флейт)
Барокко гобой
Барокко фагот
Барокко тромбон

Ф-Валторн
Барокко гитар
(Theorbo, Lute)
Клавесин
(Чембало)
Орган

Үндсэн болон шаардлагатай бичиг баримтууд А+Б
A. Анкет-Бүрдүүлэх бичиг баримт
болон тус сургуулийг сонгон
суралцах болсон шалтгаан, өөрийн
ур чадварыг нотолсон материал
●
Бүрдүүлэх бичиг баримт
1. Элсэлтийн анкет
2. Бүрдүүлсэн бичиг
баримтын жагсаалт
3. Шалгуулагчийн
мэдээллийн эх сурвалжийг
хайхыг зөвшөөрсөн бичиг
4. Дээд боловсролын дүнгийн
хуулбар (нотариатаар
баталгаажуулах)
5. Дипломын хуулбар
(нотариатаар
баталгаажуулах)

Тус сургуулийг сонгон
суралцах болсон шалтгаан,
өөрийн ур чадварыг
нотолсон материал
Элсэгч өөрөө болон түүний
эцэг эх бүгд гадаадын
иргэн бол
1. 1-12р ангийн дүнгийн
хуулбар ( Солонгос улсад
суралцсан тохиолдолд
хувийн хэрэг
шаардлагатай)
2. Суурь, бүрэн дунд
боловсролын гэрчилгээний
хуулбар
3. Элсэгч болон түүний эцэг
эх, асран хамгаалагчийн
иргэний үнэмлэхийн
хуулбар
4. Элсэгч болон түүний эцэг
эх, асран хамгаалагчийн
гадаад паспортын хуулбар

Гадаад улсад ерөнхий
боловсролоо эзэмшсэн
тохиолдолд
1. 1-12р ангийн дүнгийн
хуулбар ( Солонгос улсад
суралцсан тохиолдолд
хувийн хэрэг
шаардлагатай)
2. Суурь, бүрэн дунд
боловсролын гэрчилгээний
хуулбар
3. БНСУ-ын хилээр нэвтэрсэнг
гэрчлэх баталгаа
4. Гадаад паспортын хуулбар

Б. Тухайн мэргэжлийн тэнхимд

-

Хөгжимдөх урлагийн бүх
мэргэжлээр элсэгчид дараах нийтлэг
материал бүрдүүлнэ.
Тоглолтын бичлэг болон цомог
(CD, видео, DVD)
Өөрийн тухай танилцуулга эсээ 4хувь
(эсээ бичлэгийн форматын дагуу)
Тоглосон зохиолын нэр
Тоглосон зохиолын нэр

Тоглосон зохиолын нэр

-

Ур чадвар,
шалгалт
Удирдах чадвар
Төгөлдөр хуур
Шууд харан унших
Сонсгол
Ирүүлсэн материалын
үнэлгээ

Мэргэжлийн шалгалт

Мэргэжлийн шалгалт
Мэргэжлийн шалгалт
Партитур уншвар
Мэргэжлийн шалгалт
Оркестрийн партитур
уншвар

Мэргэжлийн шалгалт
Партитур уншвар
(Ed.Peters)
Мэргэжлийн шалгалт

Мэргэжлийн шалгалт
Партитур уншвар
(Ed.Peters)
Тухайн зэмсгээс шалгаалж нот тус
бүр 1 хувь
Тоглосон зохиолын нэр
Тоглосон зохиолын нэр

Мэргэжлийн шалгалт

Мэргэжлийн шалгалт

Кино драмын сургууль
Тэнхим (Мэргэжил) Үндсэн болон шаардлагатай бичиг баримтууд А+Б

Жүжиглэх
урлаг

Жүжиг

Хүүхэлдэйн
/Хүүхдийн
жүжиг

Найруулах урлаг

Тайз, дүрслэх урлаг

Жүжгийн
зохиол

Жүжгийн
зохиолч
Playwriting

Creative
writing

Театр судлал

Театр
судлал

Театр
менежмент

A. Анкет-Бүрдүүлэх бичиг баримт
болон тус сургуулийг сонгон
суралцах болсон шалтгаан, өөрийн
ур чадварыг нотолсон материал

Бүрдүүлэх бичиг баримт
1. Элсэлтийн анкет
2. Бүрдүүлсэн бичиг
баримтын жагсаалт
3. Шалгуулагчийн
мэдээллийн эх
сурвалжийг хайхыг
зөвшөөрсөн бичиг
4. Дээд боловсролын
дүнгийн хуулбар
(нотариатаар
баталгаажуулах)
5. Дипломын хуулбар
(нотариатаар
баталгаажуулах)

Тус сургуулийг сонгон
суралцах болсон
шалтгаан, өөрийн ур
чадварыг нотолсон
материал
Элсэгч өөрөө болон
түүний эцэг эх бүгд
гадаад улсын иргэн
1. 1-12р ангийн дүнгийн
хуулбар ( Солонгос улсад
суралцсан тохиолдолд
хувийн хэрэг
шаардлагатай)
2. Суурь, бүрэн дунд
боловсролын
гэрчилгээний хуулбар
3. Элсэгч болон түүний эцэг
эх, асран хамгаалагчийн
иргэний үнэмлэхийн
хуулбар
4. Элсэгч болон түүний эцэг
эх, асран хамгаалагчийн
гадаад паспортын
хуулбар

Гадаад улсад ерөнхий
боловсролоо эзэмшсэн
тохиолдолд
1. 1-12р ангийн дүнгийн
хуулбар ( Солонгос улсад
суралцсан тохиолдолд
хувийн хэрэг
шаардлагатай
2. Суурь, бүрэн дунд
боловсролын
гэрчилгээний хуулбар
3. БНСУ-ын хилээр
нэвтэрсэнг гэрчлэх
баталгаа
4. Гадаад паспортын
хуулбар

Б. Тухайн мэргэжлийн тэнхимд

1.

Ур чадвар,
шалгалт

Өөрийн тухай танилцуулга
эсээ 5 хувь (суралцах
зорилгоо төлөвлөж бичсэн
байх)
Мэргэжлийн туршлагаын
анкет
Өөрийгөө танилцуулсан
бичлэг (3мин) CD
Жүжгийн бичлэг CD
Өөрийн тухай танилцуулга
эсээ 5 хувь (суралцах
зорилгоо төлөвлөж бичсэн
байх)
Намтар (мэргэжлийн
туршлага)
Мэргэжлийн туршлагатай
холбогдолтой материал
(portfolio (цомог), бичлэг г.м)

Workshop болон аман
шалгалт
Англи хэлний шалгалт

Өөрийн танилцуулга эсээ 5
хувь (солонгос болон англи
хэл дээр)
Солонгос хэлний 5 болон
түүнээс дээш түвшинг
тогтоосон гэрчилгээ
Portfolio (цомог)
Солонгос хэлний 4 болон
түүнээс дээш түвшинг
тогтоосон гэрчилгээ
Өөрийн танилцуулга 5 хувь
(солонгос болон англи хэл
дээр)
Зохиомжилсон жүжгийн 2
зохиол тус бүр 5 хувь

Ирүүлсэн материалын
үнэлгээ
Аман шалгалт

Өөрийн танилцуулга 5 хувь
(солонгос болон англи хэл
дээр)
Өөрийн зохиомжилсон 2
богино өгүүллэг тус бүр 5
хувь

Зохиомж
Англи хэлний шалгалт
Аман шалгалт

1.

Өөрийн танилцуулга эсээ 5
хувь (солонгос болон англи
хэл дээр)

1.

Өөрийн танилцуулга эсээ 5
хувь (суралцах зорилгоо
төлөвлөж бичсэн байх)
Судалгааны хөтөлбөр буюу
төлөвлөгөө
Өөрийн намтар
Мэргэжлийн туршлагыг
илэрхийлэх материал
Portfolio (цомог))

Ирүүлсэн материалын
үнэлгээ
Бичгийн болон аман
шалгалт
Ирүүлсэн материалын
үнэлгээ
Аман шалгалт

2.
3.
4.
1.

2.
3.

1.

2.

1.
2.

1.

2.

1.

2.

2.
3.
4.
5.

Workshop болон аман
шалгалт
Англи хэлний шалгалт

Ирүүлсэн материалын
үнэлгээ

Ирүүлсэн материалын
үнэлгээ
Зохиомж болон аман
шалгалт

Дэлгэцийн бүтээлийн сургууль (Кино, телевиз, мультмедиа)
Тэнхим
Үндсэн болон шаардлагатай бичиг баримтууд А+Б
A. Анкет-Бүрдүүлэх бичиг баримт болон
Б. Тухайн мэргэжлийн тэнхимд
(мэргэжил)
Кино урлаг
Найруулга
төлөвлөлт

3 жил

2 жил
Мультимедиа телевиз
дэлгэцийн дүрс

Анимейшн

Кино

Зураглаач

Дуу
бичлэг

тус сургуулийг сонгон суралцах болсон
шалтгаан, өөрийн ур чадварыг нотолсон
материал

Бүрдүүлэх бичиг баримт
1. Элсэлтийн анкет
2. Бүрдүүлсэн бичиг баримтын
жагсаалт
3. Шалгуулагчийн мэдээллийн эх
сурвалжийг хайхыг зөвшөөрсөн
бичиг
4. Дээд боловсролын дүнгийн
хуулбар (нотариатаар
баталгаажуулах)
5. Дипломын хуулбар
(нотариатаар баталгаажуулах)

Тус сургуулийг сонгон суралцах
болсон шалтгаан, өөрийн ур
чадварыг нотолсон материал
Элсэгч өөрөө болон түүний
эцэг эх бүгд гадаад улсын
иргэн
1. 1-12р ангийн дүнгийн хуулбар
( Солонгос улсад суралцсан
тохиолдолд хувийн хэрэг
шаардлагатай)
2. Суурь, бүрэн дунд боловсролын
гэрчилгээний хуулбар
3. Элсэгч болон түүний эцэг эх,
асран хамгаалагчийн иргэний
үнэмлэхийн хуулбар
4. Элсэгч болон түүний эцэг эх,
асран хамгаалагчийн гадаад
паспортын хуулбар

Гадаад улсад ерөнхий
боловсролоо эзэмшсэн
тохиолдолд
1. 1-12р ангийн дүнгийн хуулбар
( Солонгос улсад суралцсан
тохиолдолд хувийн хэрэг
шаардлагатай
2. Суурь, бүрэн дунд боловсролын
гэрчилгээний хуулбар
3. БНСУ-ын хилээр нэвтэрсэнг
гэрчлэх баталгаа
4. Гадаад паспортын хуулбар

1. Өөрийн тухай танилцуулга 5 хувь
(намтар бичих форматаар)
2. Суралцах төлөвлөгөө 5 хувь,
форматаар
3. Гадаад хэлний нотолгоо
-TOFEL PBT 550 / IBT 79
онооноос дээш
-Солонгос хэлний 4 болон
түүнээс дээш түвшинг тогтоосон
гэрчилгээ
4. Мэргэжлийн туршлагын нотолгоо 5
хувь
5.. Хамгийн сүүлд эзэмшсэн
боловсролын гэрчилгээ болон
дүнгийн хуулбар
Дээрхи материалууд мөн Portfolio
(цомог)
1. Portfolio (цомог)
2. Суралцах төлөвлөгөө 5
хувь
3. Намтар 5 хувь (намтар
бичих форматаар)
4. Солонгос хэлний 3 болон
түүнээс дээш түвшинг
тогтоосон гэрчилгээ
1. Portfolio
2. Зохиолын төлөвлөгөө 4
хувь (3 төрлөөс дээш)
3. Намтар 4 хувь (намтар
бичих форматаар)
4. Дүнгийн хуулбар
5. Хэлний мэдлэгийн
нотолгоо (-англи, хятад,
япон хэл)
1. Намтар 5
хувь (намтар бичих
форматаар)
2. Суралцах төлөвлөгөө
3. Гадаад хэлний нотолгоо
-TOFEL PBT 550 / IBT 79
онооноос дээш
- Солонгос хэлний 4 болон түүнээс
дээш түвшинг тогтоосон гэрчилгээ
4. Portfolio (цомог)
5. Бүтээлийн түүвэр болон
тайлбар\танилцуулга
6. Мэргэжлийн туршлагын
нотолгоо 1 хувь
7. Хамгийн сүүлд эзэмшсэн
боловсролын гэрчилгээ болон
дүнгийн хуулбар
1. Намтар 5
хувь (намтар бичих
форматаар)
2. Суралцах төлөвлөгөө
3. Гадаад хэлний нотолгоо
-TOFEL PBT 550 / IBT 79
онооноос дээш

Ур чадвар, шалгалт

Ирүүлсэн материалын үнэлгээ
Анализ дүн шинжилгээ г.м
чадварын үнэлгээ
Аман шалгалт

Ирүүлсэн материалын үнэлгээ
Аман шалгалт

Ирүүлсэн материалын үнэлгээ
Аман шалгалт

Ирүүлсэн материалын үнэлгээ
Мэргэжлийн шалгалт
Аман шалгалт

Ирүүлсэн материалын үнэлгээ
Анализ дүн шинжэлгээ г.м
чадварын үнэлгээ
Аман шалгалт

Эвлүүлэг

Дэлгэцийн
зохиомж
теле
зохиомж

Телевизийн нэвтрүүлэг
Broadcasting

Анимейшн

Кино театр
судлал

Кино онол
болон түүх
Зүүн Азийн
кино урлаг
судлал
Дэлгэцийн
урлаг
судлал

- Солонгос хэлний 4 болон түүнээс
дээш түвшинг тогтоосон гэрчилгээ
4. Хамгийн сүүлд эзэмшсэн
боловсролын гэрчилгээ болон
дүнгийн хуулбар
1. Намтар 5
хувь (намтар бичих
форматаар)
2. Суралцах төлөвлөгөө
3. Гадаад хэлний нотолгоо
-TOFEL PBT 550 / IBT 79
онооноос дээш
- Солонгос хэлний 4 болон түүнээс
дээш түвшинг тогтоосон гэрчилгээ
4. Portfolio (цомог)
5. Бүтээлийн түүвэр болон
тайлбар\танилцуулга
6. Мэргэжлийн туршлагын
нотолгоо 1 хувь
7. Хамгийн сүүлд эзэмшсэн
боловсролын гэрчилгээ болон
дүнгийн хуулбар
1. Portfolio (цомог)5 хувь
2. Намтар 5 хувь (намтар
бичих форматаар)
3. Суралцах төлөвлөгөө 5
хувь
4. Мэргэжлийн туршлагын
нотолгоо
1. Намтар 3 хувь ( солонгос
эсвэл англи хэл дээр)
2. Суралцах төлөвлөгөө 3
хувь (солонгос эсвэл англи
хэл дээр)
3. Portfolio (цомог) болон
бүтээлийн тайлан
4.
Солонгос хэлний түвшин
тогтоох шалгалтын
дүнгийн хуудас
5. Хамгийн сүүлд эзэмшсэн
боловсролын гэрчилгээ
болон дүнгийн хуулбар
1. Portfolio (цомог)
2. Бүтээлийн төлөвлөгөө 4
хувь
3. Намтар 4 хувь
4. Боловсролын гэрчилгээ
болон дүнгийн хуулбар
1. Өөрийн тухай танилцуулга
5 хувь
2. Судалгааны төлөвлөгөө 5
хувь (солонгос эсвэл англи
хэл дээр)
-Бичсэн шүүмж 1,2 тусдаа
хавсаргах

Ирүүлсэн материалын үнэлгээ
Мэргэжлийн шалгалт
Аман шалгалт

Ирүүлсэн материалын үнэлгээ
Мэргэжлийн шалгалт
Бичгийн шалгалт
Аман шалгалт

Ирүүлсэн материалын үнэлгээ
Эсээ бичлэг
Аман шалгалт

Ирүүлсэн материалын үнэлгээ
Аман шалгалт

Ирүүлсэн материалын үнэлгээ
Англи хэлний шалгалт
Эсээ бичлэг
Аман шалгалт

Бүжгийн сургууль
Тэнхим (мэргэжил) Үндсэн болон шаардлагатай бичиг баримтууд А+Б

Бүжгийн
урлаг

Бүжиглэх
урлаг
(Солонгос
бүжиг/
Орчин үеийн
бүжиг)
Хөгжимт
бүжиг
Dance Music
Балет

Бүжиг дэглээч

Бүжиг судлалын тэнхим

Урлагийн менежментийн
тэнхим

A. Анкет-Бүрдүүлэх бичиг баримт
болон тус сургуулийг сонгон
суралцах болсон шалтгаан, өөрийн
ур чадварыг нотолсон материал

Бүрдүүлэх бичиг баримт
1. Элсэлтийн анкет
2. Бүрдүүлсэн бичиг
баримтын жагсаалт
3. Шалгуулагчийн
мэдээллийн эх
сурвалжийг хайхыг
зөвшөөрсөн бичиг
4. Дээд боловсролын
дүнгийн хуулбар
(нотариатаар
баталгаажуулах)
5. Дипломын хуулбар
(нотариатаар
баталгаажуулах)

Тус сургуулийг сонгон
суралцах болсон
шалтгаан, өөрийн ур
чадварыг нотолсон
материал
Элсэгч өөрөө болон
түүний эцэг эх бүгд
гадаадын иргэн бол
1. 1-12р ангийн дүнгийн
хуулбар ( Солонгос улсад
суралцсан тохиолдолд
хувийн хэрэг
шаардлагатай)
2. Суурь, бүрэн дунд
боловсролын
гэрчилгээний хуулбар
3. Элсэгч болон түүний эцэг
эх, асран хамгаалагчийн
иргэний үнэмлэхийн
хуулбар
4. Элсэгч болон түүний эцэг
эх, асран хамгаалагчийн
гадаад паспортын
хуулбар

Гадаад улсад ерөнхий
боловсролоо эзэмшсэн
тохиолдолд
1. 1-12р ангийн дүнгийн
хуулбар ( Солонгос улсад
суралцсан тохиолдолд
хувийн хэрэг
шаардлагатай)
2. Суурь, бүрэн дунд
боловсролын
гэрчилгээний хуулбар
3. БНСУ-ын хилээр
нэвтэрсэнг гэрчлэх
баталгаа
4. Гадаад паспортын
хуулбар

Б. Тухайн мэргэжлийн тэнхимд

1.

Хамгийн сүүлд төгссөн сургуулийн
захирлын тодорхойлолт
2. Бүжгийн уралдаанд оролцсон амжилт
шагнал
3. Portfolio (цомог)(бичлэгээр)
4. Өөрийн тухай танилцуулга эсээ 5 хувь
5. Мэргэжлийн туршлагын нотолгоо
(хамааралтай бол)
6. Судалгааны (суралцах) төлөвлөгөө 5
хувь
7. Намтар 5 хувь
8. Ирээдүйн төлөвлөгөө 5 хувь
9. Хамгийн сүүлд эзэмшсэн боловсролын
гэрчилгээ болон дүнгийн хуулбар
10. Солонгос хэлний 3 болон түүнээс дээш
түвшинг тогтоосон гэрчилгээ
1. Хамгийн сүүлд төгссөн сургуулийн
захирлын тодорхойлолт
2. Portfolio (цомог)(бичлэгээр)
3. Өөрийн тухай танилцуулга эсээ 5 хувь
4. Мэргэжлийн туршлагын нотолгоо
5. Судалгааны (суралцах) төлөвлөгөө 5
хувь
6. Намтар 5 хувь
7. Ирээдүйн төлөвлөгөө 5 хувь
8. Хамгийн сүүлд эзэмшсэн боловсролын
гэрчилгээ болон дүнгийн хуулбар
9. Солонгос хэлний 3 болон түүнээс дээш
түвшинг тогтоосон гэрчилгээ
1. Хамгийн сүүлд төгссөн сургуулийн
захирлын тодорхойлолт
2. Бүжгийн уралдаанд оролцсон амжилт
шагнал
3. Portfolio (цомог) (бичлэгээр)
4. Өөрийн тухай танилцуулга эсээ 5 хувь
5. Мэргэжлийн туршлагын нотолгоо
6. Судалгааны (суралцах) төлөвлөгөө 5
хувь
7. Намтар буюу хувь
8. Ирээдүйн төлөвлөгөө 5 хувь
9. Хамгийн сүүлд эзэмшсэн боловсролын
гэрчилгээ болон дүнгийн хуулбар
1. Өөрийн тухай танилцуулга эсээ
(солонгос хэлээр)
2. Судалгааны төлөвлөгөө (солонгос
хэлээр)
3. Мэргэжлийн ур чадварын
тодорхойлолт (солонгос эсвэл англи
хэлээр/)
4. Дээд боловсролын диплом болон
дүнгийн хуулбар
5. Солонгос хэлний 3 болон түүнээс дээш
түвшинг тогтоосон гэрчилгээ

Ур чадвар,
шалгалт
Ирүүлсэн
материалын
үнэлгээ
Мэргэжлийн
шалгалт
Аман шалгалт
Англи хэл дээр
ярилцлага
Ирүүлсэн
материалын
үнэлгээ

Ирүүлсэн
материалын
үнэлгээ
Үзүүлбэр
Аман шалгалт

Ирүүлсэн
материалын
үнэлгээ
Англи хэлний
шалгалт
Аман шалгалт

Ирүүлсэн
материалын
үнэлгээ
Аман шалгалт

Дүрслэх урлагийн сургууль
Тэнхим
Үндсэн болон шаардлагатай бичиг баримтууд А+Б
(мэргэжил)

Дүрслэх урлаг

Дизайн

Уран баримал

Дүрслэх урлаг
судлал

A. Анкет-Бүрдүүлэх бичиг баримт болон
тус сургуулийг сонгон суралцах болсон
шалтгаан, өөрийн ур чадварыг нотолсон
материал

Бүрдүүлэх бичиг баримт
1. Элсэлтийн анкет
2. Бүрдүүлсэн бичиг баримтын
жагсаалт
3. Шалгуулагчийн мэдээллийн эх
сурвалжийг хайхыг зөвшөөрсөн
бичиг
4. Дээд боловсролын дүнгийн
хуулбар (нотариатаар
баталгаажуулах)
5. Дипломын хуулбар (нотариатаар
баталгаажуулах)

Тус сургуулийг сонгон суралцах
болсон шалтгаан, өөрийн ур
чадварыг нотолсон материал
Элсэгч өөрөө болон түүний эцэг
эх бүгд гадаадын иргэн бол
1. 1-12р ангийн дүнгийн хуулбар
( Солонгос улсад суралцсан
тохиолдолд хувийн хэрэг
шаардлагатай)
2. Суурь, бүрэн дунд боловсролын
гэрчилгээний хуулбар
3. Элсэгч болон түүний эцэг эх,
асран хамгаалагчийн иргэний
үнэмлэхийн хуулбар
4. Элсэгч болон түүний эцэг эх,
асран хамгаалагчийн гадаад
паспортын хуулбар

Гадаад улсад ерөнхий
боловсролоо эзэмшсэн
тохиолдолд
1. 1-12р ангийн дүнгийн хуулбар
( Солонгос улсад суралцсан
тохиолдолд хувийн хэрэг
шаардлагатай)
2. Суурь, бүрэн дунд боловсролын
гэрчилгээний хуулбар
3. БНСУ-ын хилээр нэвтэрсэнг
гэрчлэх баталгаа
4. Гадаад паспортын хуулбар

Б. Тухайн мэргэжлийн тэнхимд

1.
2.
3.
4.

5.

Өөрийн тухай танилцуулга эсээ
Portfolio (цомог)
Төгссөн сургуулийн гэрчилгээ
болон дүнгийн хуулбар
Намтар 4 хувь (Солонгос хэлний 3
болон түүнээс дээш түвшинг
тогтоосон гэрчилгээ )
Солонгос хэлний 3 болон түүнээс
дээш түвшинг тогтоосон гэрчилгээ

Ур чадвар,
шалгалт
Ирүүлсэн материалын
үнэлгээ

Шалгалт авах тухайн өдөр portfolio-оо эхээр
нь авчрах
1. Өөрийн тухай танилцуулга эсээ
2. Portfolio (цомог)
3. Судалгаа болон хөгжлийн (R&D)
төлөвлөгөө
4. Төгссөн сургуулийн гэрчилгээ
болон дүнгийн хуулбар
5. Намтар 4 хувь (намтар бичих
форматаар)
6. Солонгос хэлний 3 болон түүнээс
дээш түвшинг тогтоосон гэрчилгээ

Аман шалгалт

Боломжтой бол Portfolio- оо биечлэн эхээр нь
авчирж үзүүлэх
1. Өөрийн тухай танилцуулга эсээ 6
хувь
2. Portfolio (цомог)
3. Судалгааны төлөвлөгөө 6 хувь
4. Төгссөн сургуулийн гэрчилгээ
болон дүнгийн хуулбар
5. Намтар 4 хувь (намар бичих
форматаар)
6. Солонгос хэлний 3 болон түүнээс
дээш түвшинг тогтоосон гэрчилгээ
1. Суралцах төлөвлөгөөгөө багтаасан
өөрийн тухай танилцуулга эсээ
(солонгос,англи хэлээр)
2. Мэргэжлийн ур чадварыг
тодорхойлох мэргэжлийн багш
болон 3-аас дээш хүний
тодорхойлолт
3. Хэвлэн нийтлүүлсэн материал
(солонгос хэл дээр)
4. Төгссөн сургуулийн гэрчилгээ
5. Намтар 4 хувь (намтар бичих
форматаар)
6. GRE дүнгийн гэрчилгээ
7. Гадаад хэлний баталгаат гэрчилгээ
(TEPS, TOEIC, TOFEL, IELTS)
8. Солонгос хэлний 3 болон түүнээс
дээш түвшинг тогтоосон гэрчилгээ

Аман шалгалт

Ирүүлсэн материалын
үнэлгээ

Ирүүлсэн материалын
үнэлгээ
Ярилцлага (утсаар өгөх
боломжтой)

Ирүүлсэн материалын
үнэлгээ
Ярилцлага (утсаар өгч
болно)

Солонгос үндэсний урлагийн сургууль
Тэнхим
Үндсэн болон шаардлагатай бичиг баримтууд
(мэргэжил)
А+Б

Солонгос үндэсний урлаг
онол судлал

Солонгос үндэсний хөгжим

Солонгос
үндэсний
хөгжмийн
зохиомж

Хөгжмийн
зохиолч

Удирдаач

Солонгос үндэсний бүжиг

Үндэсний ардын театр

A. Анкет-Бүрдүүлэх бичиг баримт
болон тус сургуулийг сонгон
суралцах болсон шалтгаан,
өөрийн ур чадварыг нотолсон
материал

Бүрдүүлэх бичиг
баримт
1. Элсэлтийн анкет
2. Бүрдүүлсэн бичиг
баримтын жагсаалт
3. Шалгуулагчийн
мэдээллийн эх
сурвалжийг хайхыг
зөвшөөрсөн бичиг
4. Дээд боловсролын
дүнгийн хуулбар
(нотариатаар
баталгаажуулах)
5. Дипломын хуулбар
(нотариатаар
баталгаажуулах)

Тус сургуулийг сонгон
суралцах болсон
шалтгаан, өөрийн ур
чадварыг нотолсон
материал
Элсэгч өөрөө болон
түүний эцэг эх бүгд
гадаадын иргэн бол
1. 1-12р ангийн дүнгийн
хуулбар ( Солонгос
улсад суралцсан
тохиолдолд хувийн
хэрэг шаардлагатай)
2. Суурь, бүрэн дунд
боловсролын
гэрчилгээний хуулбар
3. Элсэгч болон түүний
эцэг эх, асран
хамгаалагчийн иргэний
үнэмлэхийн хуулбар
4. Элсэгч болон түүний
эцэг эх, асран
хамгаалагчийн гадаад
паспортын хуулбар

Гадаад улсад ерөнхий
боловсролоо эзэмшсэн
тохиолдолд
1. 1-12р ангийн дүнгийн
хуулбар ( Солонгос
улсад суралцсан
тохиолдолд хувийн
хэрэг шаардлагатай)
2. Суурь, бүрэн дунд
боловсролын
гэрчилгээний хуулбар
3. БНСУ-ын хилээр
нэвтэрсэнг гэрчлэх
баталгаа
4. Гадаад паспортын
хуулбар

Ур чадвар,
шалгалт

Б. Тухайн мэргэжлийн тэнхимд

1.
2.

Portfolio (цомог)
Өөрийн тухай
танилцуулга эсээ 3 хувь
3. Суралцах төлөвлөгөө 3
хувь
4. Бичвэрийн ажил
- элсэж буй салбартай хамааралтай
- солонгос хэл дээрх товчлол
1. Portfolio (цомог)
2. Өөрийн тухай
танилцуулга эсээ 3 хувь
3. Суралцах төлөвлөгөө 3
хувь
4. Тоглох зохиолын ноот
1. Portfolio (цомог)
2. Өөрийн тухай
танилцуулга эсээ 3 хувь
3. Суралцах төлөвлөгөө 3
хувь
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

1.
2.
3.

Ирүүлсэн материалын
үнэлгээ
Аман шалгалт

Ирүүлсэн материалын
үнэлгээ
Мэргэжлийн шалгалт
Аман шалгалт

Ирүүлсэн материалын
үнэлгээ
Аман шалгалт

Portfolio (цомог)
Өөрийн тухай
танилцуулга эсээ 3 хувь
Суралцах төлөвлөгөө 3
хувь
Зохиосон зохиол
CD(USB) болон ноот
Portfolio (цомог)
Өөрийн тухай
танилцуулга эсээ 3 хувь
Суралцах төлөвлөгөө 3
хувь

Ирүүлсэн материалын
үнэлгээ
Аман шалгалт

Portfolio (цомог)
Өөрийн тухай
танилцуулга эсээ 3 хувь
Суралцах төлөвлөгөө 3
хувь

Ирүүлсэн материалын
үнэлгээ
Мэргэжлийн шалгалт
Аман шалгалт

Ирүүлсэн материалын
үнэлгээ
Мэргэжлийн шалгалт
Аман шалгалт

