
Төлбөр хөнгөлөх систем 
 

“Тусгай хөнгөлөлт А”   

 Тодорхой нөхцөл хангасан тохиолдолд үзүүлэх хөнгөлөлт 
① Элсэх хүсэлт гаргах үеийн ирц 95%-иас дээш, Япон хэлний ТТШ-ын N3 түвшинд 

тэнцсэн  бол (Хоёуланг нь хангасан бол).....................................................672,000 иен 

② Элсэх хүсэлт гаргах үеийн ирц 95%-иас дээш, эсвэл Япон хэлний ТТШ-ын N3түвшинд 

тэнцсэн  бол. (Аль нэгийг нь хангасан бол).................................................702,000 иен 

③ Элсэх хүсэлт гаргах үеийн ирц 90%-иас дээш бол........................................732,000 иен 

 

※Ирцийн тодорхойлолтыг дахин гаргах үе（1-р сарын сүүл）ийн ирц,элсэх хүсэлт гаргах 

үеийн ирцээс тодорхой шалтгаангүйгээр буурсан тохиолдолд,сургуульд элсэх эрхийг 

цуцлах,мөн тусгай хөнгөлөлтийн нөхцөл ч өөрчлөгдөх учир төлбөрийн хэмжээ ч өөрчлөгдөнө. 

 

“Тусгай хөнгөлөлт В”    

Япон хэлний түвшнээс шалтгаалан үзүүлэх хөнгөлөлт 
① Япон хэлний ТТШ-ын N1 түвшинд тэнцсэн, эсвэл Японы сургуульд элсэх шалгалт

（EJU）-ын Япон хэлний шалгалтын оноо 280-аас дээш бол（Бичгийн шалгалт 

хамаарахгүй）.................................................................................................552,000 иен 

② Япон хэлний ТТШ-ын N2 түвшинд тэнцсэн бол,мөн Японы сургуульд элсэх шалгалт

（EJU）-ын Япон хэлний шалгалтын оноо 220-аас дээш бол（Бичгийн шалгалт 

хамаарахгүй）.................................................................................................597,000 иен 

 

※Элсэх хүсэлт гаргаснаас сургуульд орох хүртэл, “Тусгай хөнгөлөлт А ① ②・Тусгай 

хөнгөлөлт В”нөхцлийг хангасан хүний хувьд “Япон хэлний түвшнээс шалтгаалан үзүүлэх 

хөнгөлөлт”ийг эдлэх болно. 

 

※Дээрх хөнгөлөлтөд хамрагдах хүн нь Япон хэлний ТТШ-нд тэнцсэн батламжийн хуулбарыг 

элсэлтийн комисст шуудангаар илгээнэ үү. 

2022оны 2-р сарын 21-с өмнө хүсэлт гаргасан бол 2-р сарын 25-нд төлөх төлбөрийг 

хөнгөлөлттэй төлөх ба,сургуульд элсэж орохоос өмнө хүсэлт гаргасан бол 6-р сарын 29-нд 



төлөх төлбөрийг хөнгөлөлттэй төлөх болно.  

 

“Энгийн элсэгчид А” 
Элсэх хүсэлт гаргах үеийн ирц 85%-иас 90% бол төлбөрийг хувааж төлөх 

боломжтой..........................................................................................................................807,000 иен 

 

※Ирцийн тодорхойлолтыг дахин гаргах үе（1-р сарын сүүл）ийн ирц,элсэх хүсэлт гаргах 

үеийн ирцээс тодорхой шалтгаангүйгээр буурсан тохиолдолд,сургуульд элсэх эрхийг 

цуцлах,мөн төлбөр хувааж төлөх боломжгүй болно. 

 

“Энгийн элсэгчид В” 
“Тусгай хөнгөлөлт А” , “Тусгай хөнгөлөлт В” , “ Энгийн элсэгчид А” –д хамрагдах боломжгүй 

бол төлбөрийг бөөнд нь 1 удаа төлөх..............................................................................807,000 иен 

 

 

Төлбөр хувааж төлөх байдал  
Олон улсын бизнесийн анги （4 хувааж төлөх） 

1 
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н 

г 

и 

Төлөх өдөр “Тусгай 

хөнгөлөлт 

А”  ① 

“Тусгай 

хөнгөлөлт 

А” ② 

“Тусгай 

хөнгөлөлт 

А” ③ 

“Тусгай 

хөнгөлөлт 

В” ① 

“Тусгай 

хөнгөлөлт 

В” ② 

“Энгийн 

элсэгчид 

А” 

Тэнцсэн үед 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 200,000 

2022.02.25 222,000 252,000 282,000 102,000 147,000 307,000 

2022.06.29 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

2022.09.29 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

Нийт 672,000 702,000 732,000 552,000 597,000 807,000 
2 

а 

н 

г 

и 

2023.02.27 207,000 207,000 207,000 207,000 207,000 207,000 

2023.04.27 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

2023.06.29 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

2023.09.28 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

Нийт 707,000 707,000 707,000 707,000 707,000 707,000 
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Сургуульд элсэх өргөдөл гаргах хугацаа 
2021 оны 8-р сарын 2 (Даваа) ~2021 оны 12-р сарын 10 (Баасан)  
 

Элсэлт явагдах хугацаа 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Өргөдөл хүлээн авах 

сүүлийн өдөр 

8 сарын 19

（Пүрэв） 

9 сарын 2

（Пүрэв） 

9сарын 16

（Пүрэв） 

10сарын 8 

（Баасан） 

10сарын 22

（Баасан） 

11сарын5

（Баасан） 

11сарын 26

（Баасан） 

12сарын 10

（Баасан） 

Шалгалт авах өдөр 9сарын 3

（Баасан） 

9 сарын 16

（Пүрэв） 

9 сарын 30

（Пүрэв） 

10сарын 22 

（Баасан） 

11сарын 5 

（Баасан） 

10сарын 19 

（Баасан） 

12сарын 10 

（Баасан） 

12сарын 22 

（Лхагва） 

Шалгалтын хариу гарах 

өдөр（WEB） 

9сарын 8 

（Лхагва） 

9сарын 22 

（Лхагва） 

10сарын 5 

（Мягмар） 

10сарын 27 

（Лхагва） 

11сарын 10 

（Лхагва） 

11сарын 25

（Пүрэв） 

12сарын 15 

（Лхагва） 

12сарын 24 

（Баасан） 

※Шалгалтыг хэдэн ч удаа өгч болно. 

 

Элсэлтийн шалгалт авах хэлбэр 
（Шалгалт өгөх хэлбэрээ сонгоно уу） 
・Сургуульд ирж шалгалт өгөх（Chiba Mode бизнес коллежид явагдана.） 

・Онлайнаар өгөх（Zoom-р явагдана.） 

※Элсэлтийн шалгалтын агуулга ижил. 

※Онлайнаар өгөх хүмүүст: 
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① Сургуульд элсэх өргөдөлд бичсэн E-mail хаяг руу Zoom ID,нууц үгийг илгээнэ. 

② Онлайн шалгалтыг интернет сүлжээ сайтай,нам гүм орчинд ганцаараа өгнө.  

③ Шалгалт өгөхийн өмнө компютер,таблет,гар утсандаа Zoom аппликэшн татаж шалгалтын бэлтгэл хангахыг анхааруулъя. 

 

Элсүүлэх арга,дараалал 
① Бичиг баримтын бүрдүүлэлтийг шалгах 

② Зохион бичлэг 

③ Япон хэлний ТТШ 

④ Аман шалгалт 

※Шалгаруулах арга, шалгалтын дүнгийн талаарх аливаа асуулт тодруулгыг хүлээж авахгүй болно. 

 

Элсэлтийн хураамж болон сургалтын төлбөр 
 

1-р анги Элсэлтийн 

хураамж 

Халамжийн 

зардал 

Сургуулийн танхим, 

т.төхөөрөмжийн зардал 

Сургалтын 

нэмэлт зардал 

Сурах бичгийн 

зардал 

Хичээлийн төлбөр Нийт 

100,000 27,000 100,000 50,000 50,000 480,000 807,00 

2-р анги Элсэлтийн 

хураамж 

Халамжийн 

зардал 

Сургуулийн танхим, 

т.төхөөрөмжийн зардал 

Сургалтын 

нэмэлт зардал 

Сурах бичгийн 

зардал 

Хичээлийн төлбөр Нийт 

 27,000 100,000 50,000 50,000 480,000 707,000 

※Журмын хувьд төлбөрийг бөөнд нь хийнэ.Төлбөрийн хөнгөлөлтөнд хамрагдах хүмүүсийн хувьд төлбөр хувааж төлөх зааврыг дараах хэсгээс 

үзнэ үү. 
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※Сурах бичгийн зардалд сурах бичгийн үнэ,сургалтын материалын үнэ багтах бөгөөд шалгалтын зардал ороогүй болно. 

※Төлбөр төлсний дараа буцааж авах боломжгүй. 

 

Сургуульд элсэх өргөдөл гаргаснаас элсэх хүртэл 
1. Шалгалтын өдрийг мэдээлэх  Шалгалтаас 1 долоо хоногийн өмнөөссурч буй сургуульд шуудангаар илгээх учир лавлаж тодруулж    

Байх 
2. Шалгаруулалт       ・ Бичиг баримтын бүрдүүлэлтийг шалгах・Зохион бичлэг 

・Япон хэлний ТТШ ・Аман шалгалт 
 

3. Шалгалтын дүн        Элсэлтйин шалгалтын дараа тус сургуулийн Homepage-д дүнг   

танилцуулна.                      

          
4. Сургалтын төлбөр төлөх     Шалгалтанд тэнцсэн хариу хүлээж аваад заасан хугацаанд зохих төлбөрийг төлж,сургуульд элсэх бичиг   

баримтыг бүрдүүлэх  

5. Ирцийн тодорхойлолтыг дахин гаргах          1-р сарын сүүлээр “Ирцийн тодорхойлолтыг дахин гаргах хүсэлт”-ийг сурч буй сургуульд  

явуулна.Заасан бичиг баримтыг бүрдүүлж явуулах 

6. Сургуульд элсэх зөвшөөрөл гардах            Төлбөрийг 2 дахиа хувааж төлсний дараа болон Ирцийн тодорхойлолтыг дахин гаргасны  

Дараа 2-р сараас хойш явуулна. 

7. Сургуульд  сурах удирдамж хүлээж авах      4-р сард сургуульд элсэх эрх авсны дараа сургуульд  сурах удирдамж хүлээж авна. 

8. Сургуульд элсэх ёслол                      Танилцуулгыг сайтар уншсаны үндсэн дээр, цагийг чанд баримтлан ёслолын танхимд очих. 

※Сургуульд  сурах удирдамж болон Сургуульд элсэх ёслолын талаарх тайлбарыг “Сургуульд элсэх зөвшөөрөл”-тэй хамт илгээх болно.   
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