
Тайванийн Боловсролын Яамны (MOE) тэтгэлэг

Тайваний тэтгэлэгт хөтөлбөр нь 2004 онд Гадаад хэргийн яам, Боловсролын яам, Эдийн
засгийн яам, Үндэсний шинжлэх ухааны зөвлөлөөс хэрэгжүүлсэн хамтарсан санаачилга
юм. 2011 онд БНХАУ-ын 100 жилийн ой тохиож байхад Тайванийн тэтгэлэгт хөтөлбөр нь
янз бүрийн түвшний оюутнуудад үйлчлэх зорилготой Тайванийн Гадаад хэргийн яамын
тэтгэлэг болон Тайванийн Боловсролын яамны тэтгэлэгт хөтөлбөр болж өөрчлөгдсөн.

Тайванийн Боловсролын Яамны тэтгэлэг нь шилдэг оюутнуудыг Тайваньд эрдмийн зэрэг
хамгаалах, Тайванийн эрдэм шинжилгээний орчны талаарх ойлголтыг гүнзгийрүүлэх,
ингэснээр Тайвань болон тэдний төрөлх үндэстнүүдийн хоорондын солилцоо, найрамдлыг
бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлсээр байна.

I. Санхүүгийн тусламж
● Сургалтын төлбөр болон тодорхой төлбөрөөс чөлөөлөх. Бакалаврын хөтөлбөрийн

оюутнуудад сар бүр 15,000 NT доллар, аспирантурт 20,000 NT долларын тэтгэлэг
олгодог.

● Хугацаа:
○ Бакалаврын хөтөлбөр: дээд тал нь дөрвөн жил. Магистрын хөтөлбөр: дээд

тал нь хоёр жил. Докторын хөтөлбөр: дээд тал нь дөрвөн жил.
○ Энэхүү тэтгэлэгт хамрагдах хөтөлбөрүүдийн хамгийн дээд хугацаа: таван

жил.

II. Шалгуур
● Өргөдөл гаргагч бүр нь:

○ ахлах болон түүнээс дээш боловсролын дипломтой байх; хамгийн сүүлийн
үеийн боловсролын байгууллагад сайн ажилласан, сайн ёс суртахуунтай
байх.

○ Тайванийн иргэн биш байх, эсвэл гадаад улсад оршин суудаг Тайван хүн
биш байх.

○ Тайвань дахь боловсролын байгууллагад одоо гаргаж буй өргөдөлтэй ижил
түвшний эрдмийн зэрэг олгох боловсрол эзэмшиж байгаагүй байх.

○ Тайвань дахь боловсролын институт болон гадаадын их сургууль/коллеж
хоорондын боловсролын хамтын ажиллагааны гэрээгээр суралцаж буй
солилцооны оюутан байж болохгүй.

○ Боловсролын яамны тэтгэлэгт хөтөлбөр эсвэл засгийн газрын тэтгэлэгт
хөтөлбөрөөс хасагдаж байсан тухай ямар ч бүртгэл байхгүй байх. Тэтгэлэг
хүлээн авагч нь энэ тэтгэлэгтэй зэрэгцэн БНХАУ-ын засгийн газрын
дэмжлэгтэй өөр ямар ч тэтгэлэг эсвэл мөнгөн тэтгэмж хүлээж авахгүй байх.

III. Бусад
● Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Тайванийн тэтгэлэг болон ХуаюйЭнричмент тэтгэлэгийн

https://taiwanscholarship.moe.gov.tw/web/index.aspx сайтаас авна уу.
● Холбоо барих: Ms. Chelsea Ng Chee Kee

Телефон: +886-2-2882-4564 дотоод дугаар 2398
Факс: +886-2-8861-3491
Имэйл: chelsea@mail.mcu.edu.tw

IV. Өргөдлийн хугацаа:
● 2-р сарын 01-ний өдрөөс 3-р сарын 31-ний өдөр хүртэл (солигдох боломжтой).
● Дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://tafs.mofa.gov.tw/SchDetailed.aspx?loc=en&ItemId=18

сайтаас үзнэ үү.
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