2020 оны Хавар болон зуны (201-202)
Нийтээр ВИЗА сунгалтын талаархи зарлал
1. Хамрагдах оюутан.
A. Хэлний сургалтын визтэй (D-4) оюутнууд 2020 оны 2-р сард виз дуусах
B. Зөвхөн 2020 оны 2-р сарын 3 /Даваа/нд ирц 80% ба түүнээс дээш дүнтэй оюутнууд хамрагдана
2. Сургалтын төлбөр
- Төлбөр төлөх хугацаа: 2020.01.28/мягмар/-2020.01.30/пүрэв/
- Сургалтын төлбөр: 1,700,000вон/хаврын улирал/, 3,400,000вон/хавар, зуны улирал/
- Төлбөр төлөх дансны дугаар: Шинхан банк/신한은행/, 56100-3960-39264(дансны дугаар), 건국대학교(예금

주)
3. Бүрдүүлэх бичиг баримт.
- 2020.01.30/пүрэв/-2020.01.30/баасан/. Заасан хугацаанд заавал хүсэлтээ гаргахгүй бол виз татгалзах маг
адлалтай.
- Анги даасан багшдаа материалаа өгч бүртгүүлэх.
Бүрдүүлэх бичиг баримт:
1)

Анкет/통합신청서/ 1хуудас

2)

Сургалтын төлбөр төлсөн баримт 1хуудас- Оюутан заавал өөрийн нэрийн дансаар шилжүүлэх

3)

Сургуулийн бүртгэл сунгуулах анкет

4)

Гадаад пасспортны хуулбар 1хуудас

5)

Оршин суух үнэмлэх

6)

60,000 воны марк (Шинхан банк болон их сургуулийн Union барилгадах шуудангын салбараас
худалдаж авна)

7)

Оршин суугаа газрын баримт (1 хувь)

8)

Эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулсан бичиг

4. Анхааргуулга
-

Оршин суух иргэний үнэмлэх

1)

Нийтээр виз сунгахын тулд имэргэшнд үнэмлэх өгнө

2)

Улирлыг дуустал оршин суух үнэмлэхийг бид буцаан олгохгүй. Хэрвээ оршин суух үнэмлэх
энэ хугацаанд хэрэг болно гэж үзвэл Иммэгрэшн дээр өөрөө очин визний сунгалтаа хийл
гэх хэрэгтэй. Учир нь тухайн үнэмлэхийг бид иммэгрэшн-д эх хуваарь нь өгдөг болно.

- Хувиараа виз сунгуулах тохиолдолд
1)

(www.hikorea.go.kr) уридчилан цаг авах хэрэгтэй. Виз сунгах цаг авахдаа виз дуусах өдри
йн өмнөх өдрөөр хүсэлт гаргах хэрэгтэй.

2)

Виз сунгуулахдаа 1 давхарын захиргаанд сургууль бүртгэлийн анкет болон сургалтын төлбөрий
н баримт өгөх

3)

Захиргаанаас ирц, дүнгий тодорхойлолт болон төлбөрийн баримт оюутанд өгнө.

4)

Виз сунгах цаг авсан өдрөө Мугдан имэргэшн дээр өөрийн биеэр очин хүсэлтээ гаргана.

5)

Хувиараа виз сунгалтын хүсэлт гаргах хугацаа: 2020.02.10наас эхлэнэ

6)

Хувиараа виз сунгах тохиолдолд 3 долоо хоног зарцуулагдана. Сунгалт хийлгэж байх хуг
ацаанд монгол явах боломжгүй.

-

Хичээлийн ирц 70%аас бага байх тохиолдолд:
1)

Банкны баталгаа нэмэлтээр шаардагдана.

2)

2с дээш удаа ирц 70%аас бага байвал виз сунгахдахгүй байх магадлалтай.

5. Лавлах: Асуух зүйл гарвал ангийн багш болон 1 давхарын захиргаанаас лавлах боломжтой.

