
БРИТАНИЙН КОЛУМБЫН ИХ СУРГУУЛИЙН ТЭТГЭЛЭГ, КАНАД УЛС

Олон улсын эрдэм шинжилгээний хөтөлбөрийн талаар

Британийн Колумбын Их Сургуулийн Олон улсын Тэтгэлэг нь Олон улсын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн
нэг хэсэг бөгөөд дараахь боломжийг олгоно:

● Шилдэг их сургуульд дэлхийн хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн боловсролын зэрэг хүртэнэ
● Британийн Колумбын Их Сургуулийн боловсролын зэрэг нь таныг дэлхийн өнцөг булан

бүрт төгсөгчдийн өргөн уудам сүлжээнд холбох боломжийг нээж өгнө.
● Дэлхийн хамгийн шилдэг оюутнуудтай хамт суралцана

Та идэвхтэй, түшигтэй залуу манлайлагчдын нийгэмлэгт нэгдэж, шилдэг, хамгийн ухаалаг
хүмүүсийн дунд суралцах болно. Та болон танай судлаачид олон талын үзэл бодол, тууштай
оролцоо, шинэлэг санаачилгуудаараа Британийн Колумбын Их Сургууль болон дэлхийн хамтын
нийгэмлэгийг бэхжүүлэх болно.

Өвөрмөц суралцах боломжийг ашиглаарай.

Та ангид болон ангиас гадуур их сургуульд хуримтлуулсан туршлагаа бэхжүүлэх олон
боломжуудыг ашиглах боломжтой болно:

● Олон нийтэд түшиглэсэн туршилтаар танин мэдэж суралцсан төслүүд нь танд өөрийн
хичээлийн ашиг тусаа тухайн орон нутгийн эсвэл дэлхийн хамтын нийгэмлэгийн хэрэгцээ
болон асуудалд ашиглахад тань тусална.

● Жилийн тусгаарлалт нь таныг ирэх жилийн ажлаа төлөвлөх, манлайлах ур чадвараа
хөгжүүлэх зуураа хамт олонтойгоо холбогдоход тусална.

● Жил бүр зохион байгуулдаг цуврал семинар нь таныг боловсролын зэрэг хамгаалах
хугацаанд манлайлал, олон нийтийн хөгжил, мэргэжлээ бэлтгэх, танилын хүрээгээ тэлэх
боломжуудыг олгоно.

● Таны ололт амжилтыг үнэлж, оюутны хотхон дахь Эрдэмтдийн нийгэмлэгтэй холбох
зорилгоор хүлээн авалт, баяр ёслолын арга хэмжээг жил бүр зохион байгуулдаг.

● Гадаадад суралцах солилцооны хөтөлбөрүүд нь таныг эрүүл мэнд, хөдөө аж ахуй,
нийгмийн дэд бүтэц, боловсрол, тогтвортой хөгжилд тулгамдаж буй тухайн орон нутгийн
сорилтуудыг шийдвэрлэх хөгжиж буй орнуудад хүргэх боломжтой.

Тусгайлан зөвлөгөө, дэмжлэг авах

Эрдмийн зэрэг хамгаалах хугацаанд таныг Олон улсын тэтгэлгийн хөтөлбөрийн тусгай
зөвлөхүүдийн баг, мөн Британийн Колумбын Их Сургуулийн факультет болон үйлчилгээний
ажилтнуудын танилын хүрээгээр дэмжих бөгөөд энэ нь таны хичээлийн, хувь хүний, ажил
мэргэжлийн хөгжлийг дэмжих болно.

Олон улсын эрдэм шинжилгээний хөтөлбөрийн шагналын талаар

Британийн Колумбын Их Сургуулийн Олон улсын эрдэм шинжилгээний хөтөлбөрөөр дамжуулан
хэрэгцээ шаардлага, гаргасан амжилтад суурилсан нэр хүндтэй дөрвөн шагналыг авах боломжтой.
Британийн Колумбын Их Сургууль нь дөрвөн шагналын хүрээнд жил бүр 50 орчим тэтгэлэг
олгодог. Та өргөдлөө илгээх үедээ ямар шагнал авахаа сонгохгүй - манай баг таны авах эрхтэй
шагналыг автоматаар авч хэлэлцэх болно.

1. Карен Маккеллин олон улсын байгууллагын Маргаашийн Удирдагч Шагнал

Энэхүү шагналыг сурлагын өндөр амжилт, манлайллын онцгой ур чадвар, оюутны болон олон
нийтийн үйл ажиллагаанд оролцсон байдал, бусад гол салбаруудад хүлээн зөвшөөрөгдсөн амжилт
гаргасан бакалаврын зэрэгт суралцах олон улсын оюутнуудад олгодог.

2. Доналд А.Верунг олон улсын оюутны шагнал

Энэхүү шагналыг хүнд хэцүү нөхцөл байдалд сурлагын өндөр амжилт үзүүлсэн, санхүүгийн
томоохон тусламжгүйгээр их сургуульд элсэн суралцах боломжгүй ядууралтай эсвэл дайнд
нэрвэгдсэн бүс нутгаас ирсэн бакалаврын зэрэгт суралцах олон улсын шилдэг оюутнуудад олгодог.

3. Олон улсын нөлөөллийн шагнал
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Энэхүү шагналыг нийгмийн шударга ёсны асуудал, уур амьсгалын өөрчлөлт, тэгш байдал ба
оролцоо, нийгмийн эрүүл мэнд болон сайн сайхан, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний асуудалд
тууштай хандаж, шийдвэрлэх арга замыг илэрхийлсэн онцгой оюутнуудад олгодог.

4. Vantage One Excellence шагнал

Британийн Колумбын Их Сургуулийн Вантаж коллеж нь Британийн Колумбын Их Сургуульд шууд
элсэхэд англи хэлний элсэлтийн стандартыг хараахан хангаагүй боловч сурлагын амжилт гаргасан
олон улсын шилдэг оюутнуудад энэхүү шагналыг олгодог. Шагналын мөнгөн дүн нь оюутны
сургалтын хөтөлбөрийн нийт зардал болон амьжиргааны зардал хүртэл хэлбэлздэг.

Хөтөлбөрт хамрагдах шалгуур

● Та Канадад суралцах зөвшөөрлөөр Канадад суралцаж буй олон улсын оюутан байх ёстой.
● Та хүлээн зөвшөөрөгдсөн дунд сургуулиас Британийн Колумбын Их Сургуульд элсэх эсвэл

эхний жилээсээ дунд сургуулийн дараах коллеж эсвэл өөр их сургуульд шилжин суралцаж
буй байх ёстой.

● Та өргөдөл гаргаж буй хичээлийн жилээсээ хоёр жилийн өмнө буюу зургадугаар сараас
өмнө ахлах сургуулиа төгссөн байх ёстой. Жишээлбэл, 2022 онд өргөдөл гаргагчид 2020
оны 6-р сараас өмнө ахлах сургуулиа төгссөн байх ёстой.

● Та анх удаагаа бакалаврын зэрэгт хамрагдах өргөдөл гаргах ёстой.
● Та сурлагын өндөр амжилтыг харуулах ёстой (бүх A үнэлгээнүүд эсвэл түүнтэй адилтгах

стандартад хүрэх).
● Та Британийн Колумбын Их Сургуулийн зэрэгт суралцахад тань тулгамдаж буй санхүүгийн

хэрэгцээний түвшинг харуулах ёстой. (Британийн Колумбын Их Сургууль нь олон улсын
бүх оюутнуудыг амжилтад суурилсан Олон улсын Мэргэжлийн Элсэлтийн Тэтгэлэг болон
Олон улсын Шилдэг Оюутны Шагналын Тэтгэлэгт Олон улсын Шилдэг Оюутны Шагнал
авч хэлэлцдэг бөгөөд уг шагналын тэтгэлгийн хэмжээ нь жил бүр дээд тал нь 25,000 доллар
байдаг. Хэрэв энэ мөнгөн дүн таны сургалтын төлбөр болон амьжиргааны үндсэн зардлыг
нөхөхөөргүй бол та Олон улсын Эрдэм шинжилгээний Хөтөлбөрт өргөдөл гаргах
боломжтой.)

● Та Британийн Колумбын Их Сургуулийн элсэлтийн шаардлагыг хангасан байх ёстой, үүнд
ерөнхий болон дээд боловсролын зэрэгтэй холбоотой шаардлагууд, англи хэлний элсэлтийн
стандарт зэрэг орно.

Дараах тохиолдолд бид таныг Vantage One Excellence Award-д авч хэлэлцэнэ:

● Британийн Колумбын Их Сургуульд шууд элсэхийн тулд Британийн Колумбын Их
Сургуулийн англи хэлний элсэлтийн стандартыг хараахан хангаагүй байхаас бусад өмнөх
бүх шалгууруудыг хангасан.

● Та Вантаж коллежид элсэх англи хэлний шаардлагыг хангасан байхаас гадна UBC Вантаж
коллежийн элсэлтийн шаардлагуудыг хангасан байх ёстой.

● Та ахлах сургуулиас шууд ирсэн байх ёстой.
● Та Британийн Колумбын Их Сургуульд UBC Vantage One хөтөлбөрт бакалаврын сургалтаа

эхлүүлж буй байх ёстой.

Анхаарах: Хэрэв та Олон улсын эрдэм шинжилгээний хөтөлбөрт хамрагдах өргөдөл гаргасан бол
Олон улсын Мэргэжлийн Элсэлтийн Тэтгэлэг болон Олон улсын Шилдэг Оюутны Шагнал зэрэг
амжилтад суурилсан шагналд тооцогдохгүй.
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