
Тайваний гадаад хэргийн яамны тэтгэлэг

Тайваний тэтгэлэгт хөтөлбөр нь 2004 онд Гадаад хэргийн яам, Боловсролын яам, Эдийн засгийн
яам, Үндэсний шинжлэх ухааны зөвлөл хамтран санаачилсан хөтөлбөр юм. 2011 онд Хятадын 100
жилийн ой тохиож буйг тохиолдуулан Тайваний тэтгэлэгт хөтөлбөр нь ялгаатай боловсрол
эзэмшсэн оюутнуудыг хуваарилах зорилгоор "Тайваний Гадаад харилцааны яамны тэтгэлэгт
хөтөлбөр" болон "Тайваний боловсролын яамны тэтгэлэгт хөтөлбөр" болж өөрчлөгдсөн.

Тайваний Гадаад харилцааны яамны тэтгэлэгт хөтөлбөр нь шилдэг оюутнуудыг Тайваньд эрдмийн
зэрэг хамгаалах, Тайванийн боловсролын орчны талаарх ойлголтыг гүнзгийрүүлэх, ингэснээр
Тайвань болон эх орныхоо хоорондын солилцоо болон найрамдлыг бэхжүүлэхэд дэмжлэг
үзүүлсээр байна.

Тайваний Гадаад харилцааны яамны тэтгэлэг нь зарчмын хувьд Тайваньтай дипломат харилцаатай
орнуудын оюутнуудад олгогддог. Гэсэн хэдий ч бусад орны оюутнуудад онцгой ач холбогдол өгдөг.

I. Хөтөлбөрүүд

1. Эрдмийн зэрэг олгохгүй Мандарин хэлний баяжуулах хөтөлбөр (LEP): Тэтгэлэг хүлээн
авагчид Боловсролын яамнаас магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд сургууль, коллежид
харьяалагддаг Мандарин хэл заадаг байгууллагуудын LEP-д (цаашид “Мандарин хэлний
сургалтын төвүүд”) дээд тал нь нэг жилийн хугацаанд хамрагдаж болно.

2. Зэрэг олгох хөтөлбөрүүд: Тэтгэлэг хүлээн авагчид бакалаврын зэрэг олгох зэрэг олгох
хөтөлбөрт элсэх хүсэлт гаргаж болно.

II. Тэтгэлэг олгох хугацаа

1. Эрдмийн зэрэг олгохгүй бус LEP: нэг жил
2. Бакалаврын хөтөлбөр: дээд тал нь дөрвөн жил

III. Санхүүгийн тусламж

Тэтгэлэгт хамрагдсан хүмүүст LEP-д сар бүр 25,000 NT доллар, зэрэг олгох хөтөлбөрүүдэд 30,000
NT долларын тэтгэлэг олгоно. Тэтгэлэг хүлээн авагчид Тайваньд байх үеийнхээ бүх зардлыг өөрөө
хариуцна. Гадаад хэргийн яам өөр ямар нэгэн тэтгэмж олгохгүй. Харин Гадаад хэргийн яам нь
тэтгэлэг хүлээн авагчдад Тайвань руу шууд нислэг үйлдэх нэг талын, экономи ангилалын онгоцны
тийзээр хангах болно.

IV. Тавигдах шаардлага

1. Ахлах сургууль болон түүнээс дээш сургууль төгссөн, сурлага сайтай, ёс суртахуунтай, гэмт
хэрэгт холбогдоогүй байх

2. Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын (Тайвань) харьяат иргэн биш байх
3. Гадаадад байгаа эх оронч оюутан биш байх
4. Тайваньд элсэх гэж буй ижил эрдмийн зэргийн түвшинд аливаа боловсролын байгууллага

эсвэл LEP-д суралцаж байгаагүй байх
5. Тэтгэлэг хүлээн авах хугацаандаа Тайвань дахь гадаадын их сургууль, коллеж,

боловсролын байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааны гэрээгээр суралцаж буй
солилцооны оюутан биш байх

6. Өмнө нь БНХАУ-ын засгийн газрын агентлаг эсвэл бусад холбогдох байгууллагаас аливаа
тэтгэлгийг цуцалж байгаагүй байх

V. Бусад

1. Тайваний тэтгэлэг болон Тайваний ХуаЮй Энричмент Тэтгэлэгийн талаар дэлгэрэнгүй
мэдээллийг https://taiwanscholarship.moe.gov.tw/web/index.aspx веб сайтаас үзнэ үү.

2. Тайваний гадаад хэргийн яамны вебсайт: https://en.mofa.gov.tw/cl.aspx?n=1298
3. Холбоо барих хүн: Ms.Lin,Ying-Shan

Тел: +886-2-2882-4564 ext. 2396
Факс: +886-2-8861-3491
Имэйл: imsandy@mail.mcu.edu.tw

VI. Өргөдөл гаргах хугацаа

● 2-р сарын 1-ээс 3-р сарын 31 (өөрчлөгдөх боломжтой)
● Дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://tafs.mofa.gov.tw/SchDetailed.aspx?loc=en&ItemId=15
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