
 

 

Хавсралт 1 

 

НЭГДҮГЭЭР ШАТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАНД  

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГУУД, БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГҮҮД 

 

1 Бакалавр, магистр, аспирантураар суралцах элчэгчид бүгд education-in-russia.com сайт 

дээр бие даан бүртгүүлэх 
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Бакалаврын 

түвшинд 

суралцах 

элсэгчид 

Дунд 

сургуулийн 

төгсөх (11/12-р) 

ангийн 

суралцагчид 

1. Цээж зураг  

2. Гадаад паспортын хуулбар (хугацаа нь 2023 оны 3 

сарын 1-нээс хойш хүчинтэй байх) 

3. Гадаад паспортын орос хэл дээрх орчуулга 

(орчуулгын товчооны тамгатай байх)  

4. Сургуулийн захирлын гарын үсэг бүхий 1-р хагас 

жилийн дүнгийн тодорхойлолт (мэргэжлийн бус 

хичээл дээр 2-с дээшгүй “С” дүнтэй байхыг 

зөвшөөрөх ба шаардлагатай бол сурагчийн хувийн 

хэргийн эх хувийг РЦНК-ийн комисст мэдүүлэх) 

ЕБС төгсөгчид  1. Цээж зураг  

2. Гадаад паспортын хуулбар (хугацаа нь 2023 оны 3 

сарын 1-нээс хойш хүчинтэй байх) 

3. Гадаад паспортын орос хэл дээрх орчуулга  

4. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний эх хувь 

(мэргэжлийн бус хичээл дээр 2-с дээшгүй “С” 

дүнтэй байхыг зөвшөөрнө) 

5. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний орос хэл 

дээрх орчуулга (орчуулгын товчооны тамгатай 

байх) 

1-2-р курсын 

оюутнууд 

1. Цээж зураг  

2. Гадаад паспортын хуулбар (хугацаа нь 2023 оны 3 

сарын 1-нээс хойш хүчинтэй байх) 

3. Гадаад паспортын орос хэл дээрх орчуулга   

4. Их сургуулийн сургалтын албаны тамгатай 1-р 

хагас жилийн дүнгийн буюу сурлагын 

тодорхойлолт (голч оноо нь 2,8-с дээш байх эсвэл 

Оросын боловсролын стандартаар 4-өөс дээш 

дүнтэй байх) 

5. Их сургуулийн сургалтын албаны тамгатай 1-р 

хагас жилийн дүнгийн буюу сурлагын 

тодорхойлолтын орос хэл дээрх орчуулга  

6. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний эх хувь  

7. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний орос хэл 

дээрх орчуулга  

ОХУ-ын их 

дээд 

сургуулиудын 

хэлний бэлтгэл 

ангид хувийн 

төлбөрөөрөө 

суралцагчид 

1. Цээж зураг  

2. Гадаад паспортын хуулбар (хугацаа нь 2023 оны 3 

сарын 1-нээс хойш хүчинтэй байх) 

3. Гадаад паспортын орос хэл дээрх орчуулга  

4. 1-р семестрийн орос хэл болон мэргэжлийн 

хичээлийн сурлагын тодорхойлолт  

5. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний эх хувь  

6. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний орос хэл 

дээрх орчуулга  
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Магистрын 

түвшинд 

суралцах 

элсэгчид 

Бакалавраар 

төгсөгчид  

1. Цээж зураг  

2. Гадаад паспортын хуулбар (хугацаа нь 2023 оны 3 

сарын 1-нээс хойш хүчинтэй байх) 

3. Гадаад паспортын орос хэл дээрх орчуулга  

4. Бакалаврын дипломны эх хувь (голч оноо нь 2,8-с 

дээш байх эсвэл Оросын боловсролын стандартаар 

бол 4-өөс дээш дүнтэй байх) 

5. Бакалаврын дипломны орос хэл дээрх орчуулга 

 

Бакалаврын 

төгсөх курст 

суралцагчид  

1. Цээж зураг  

2. Гадаад паспортын хуулбар (хугацаа нь 2023 оны 3 

сарын 1-нээс хойш хүчинтэй байх) 

3. Гадаад паспортын орос хэл дээрх орчуулга  

4. Их сургуулийн ректорын гарын үсэг бүхий 

сурлагын тодорхойлолт, сүүлийн шалгалтын 

дүнгийн тодорхойлолт (голч оноо нь 2,8-с дээш 

байх эсвэл Оросын боловсролын стандартаар бол 4-

өөс дээш дүнтэй байх)  

 

4 Аспиран- 

турын 

түвшинд 

суралцах 

элсэгчид 

Магистраар 

төгсөгчид   

1. Цээж зураг  

2. Гадаад паспортын хуулбар (хугацаа нь 2023 оны 3 

сарын 1-нээс хойш хүчинтэй байх) 

3. Гадаад паспортын орос хэл дээрх орчуулга  

4. Магистрын дипломны эх хувь (голч оноо нь 2,8-с 

дээш байх эсвэл Оросын боловсролын стандартаар 

бол 4-өөс дээш дүнтэй байх) 

6. Магистрын дипломны орос хэл дээрх орчуулга 

5. Элсэн суралцах Оросын их сургуулиас дэмжсэн 

бичиг (давуу тал болно) 

6. Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын жагсаалт 

7. Сонгосон мэргэжлийн чиглэлээр хийсэн реферат 

(10-с доошгүй хуудас) 

 

5 Тусгай дунд боловсрол 

эзэмших элсэгчид  

1. Цээж зураг  

2. Гадаад паспортын хуулбар (хугацаа нь 2023 оны 3 

сарын 1-нээс хойш хүчинтэй байх) 

3. Гадаад паспортын орос хэл дээрх орчуулга  

4. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний эх хувь 

эсвэл сүүлийн хагас жилийн дүнгийн тодорхойлолт 

орос хэл дээрх орчуулгын хамт 

6 Орос хэлний зуны сургалтанд 

суралцах элсэгчид (орос 

хэлний багш нар болон 

Монголын их дээд сургуульд 

орос хэлний багшийн 

мэргэжлээр суралцагчид) 

1. Цээж зураг  

2. Гадаад паспортын хуулбар (хугацаа нь 2023 оны 3 

сарын 1-нээс хойш хүчинтэй байх) 

3. Гадаад паспортын орос хэл дээрх орчуулга  

4. Орос хэлийг эзэмшсэн байх 

5. Дипломны хуулбар болон орос хэл дээрх орчуулга 

6. Ажлын газрын эсвэл сургуулийн тодорхойлолт  

 

Анхаар!!!  

 Бүх баримт бичгүүдийн эх хувиудыг чанартайгаар скан хийж, гаргацтай тод харагдуулах.  

 Бүх баримт бичгүүдийн орос хэл дээрх орчуулгууд нь баталгаат орчуулгын төвийн 

тамгатай байх.  

 Урлагийн чиглэлээр элсэгчид сонгосон сургуулиуддаа заавал мэргэжлийн ур чадварын 

шалгалтыг өгөх бөгөөд шалгалтын хуваарьтай russia-edu.ru сайтаас танилцана уу. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


