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Other academic programs / Remarks

Англи ● ▲

Шинжлэх ухааны олон улсын бакалавр 
хөтөлбөр нь хими, математик, физикийн 
чиглэлээр мэргэшсэн оюутнуудад 
зориулсан бөгөөд англи хэл болоод япон 
хэл дээр бакалаврын зэрэг олгодог. Мөн 
япон хэлний 6 сарын бэлтгэл сургалт 
багтсан тул суралцах дундаж хугацаа 4.5 
жил байдаг.  Хөтөлбөрийн эхний 1.5 жилийг 
англи хэл дээр үлдсэн жилийн хичээлийг 
япон хэл дээр үздэг.

Япон ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Англи ● ● ● ●
Мэдээлэл, технологи, шинжлэх ухааны 
магистрын хөтөлбөрийг англи хэлээр үзэх 
боломжтой.

Япон ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Англи ▲ ▲ ● ● ● ●

1. Олон улсын төрийн бодлогийн факультет 
(OSIPP) болон Анагаахын судалгааны 
факультет дэх эрүүл мэндийн магистрын 
хөтөлбөрийг англи хэлээр судлах 
боломжтой. 
2. Мэдээлэл, технологи, шинжлэх ухааны 
хөтөлбөрөөс англи хэлээр магистрын зэрэг 
горилох боломжтой.

Япон ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Японд суралцах тухай мэдээллийн  яармаг 2021
Оролцогч их сургуулиудын гадаад оюутан элсүүлэх мэргэжлийн чиглэлүүд
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