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Тоокай их сургуулийн газар нутаг

① Улсын хэмжээнд 
5 хотхон
② 23 факультет, 
62 тэнхим/мэргэжлүүд
③ 28,000 оюутан

Күмамото

Токио

Саппоро

Шизүока

Шёонан

Исэхара

Окинава дахь 
судалгааны төв

Хавай дахь 
Олон улсын 

коллеж

Дани улс дахь 
Европын эрдмийн 

хүрээлэн

Тоокай их сургуулийн аль ч факультетад элсэн орсон 
тус тусын онцлог бүхий хотхонуудад суралцах боломжтой. 



Шёонан 
хотхон

Шинжюкү
Одакюү шугамаар 50 мин

15 мин алхаад 15 мин

Эбина Тоокай дайгакүмаэ

Ёкохама
JR Тоокайдоо шугам 30 мин автобусаар 30 мин алхаад 5 мин

Хирацүка Тоокай дайгакү сэймонмаэ

AC C E SS

550,000㎡ өргөн уудам газар нутаг дээр
хүмүүнлэгийн шинжлэх ухаанаас, 
байгалийн шинжлэх ухаан хүртэлх 
нийт 11 факультетийн оюун ухааны талбарууд хуран цугларсан! 

Шёонан хотхон



Тоокай их сургуулийн тухай

2022 оны хичээлийн жил 23 факультетад 62 мэргэжлээр

Олон улсОлон улс

Бизнесийн 
удирдлага
Бизнесийн 
удирдлага

Хүүхдийн 
боловсрол

Барилга, хотБарилга, хот

Хүмүүнлэгийн 
ухаан

Хүмүүнлэгийн 
ухаан

Хүмүүнлэг 
болон байгалийн 
шинжлэх ухааны 

нэгдэл

Хүмүүнлэг 
болон байгалийн 
шинжлэх ухааны 

нэгдэл

Шинээр

Шинээр

Шинээр

Шинээр

Шинээр

Шинээр

■Аялал жуулчлалын факультет

■Мэдээлэл, харилцаа 
холбооны факультет

■Улс төр, эдийн засгийн 
факультет

■Боловсрол судлалын 
факультет

■Мэдээллийн шинжлэх ухаан 
ба инженерчлэлийн факультет

■Электроник инженерийн 
факультет

■Далай тэнгис судлалын 
факультет

■Хөдөө аж ахуйн факультет

■Олон улсын соёл судлалын 
факультет

Олон улс судлалын 
факультет

Олон улс судлалын тэнхим

Менежментийн 
ухааны факультет

Менежментийн тэнхим 

Хүүхдийн боловсрол 
судлалын факультет
Хүүхдийн боловсрол 
Судлалын тэнхим

Барилга, хот 
төлөвлөлтийн факультет
Архитектур, барилгын 
инженерийн тэнхим

Хүмүүнлэгийн ухааны 
факультет

Даяарчлагдсан иргэн болж сурч 
хөгжих боломжийг олгохыг 
зорьж байна.

Улс төр, эдийн засгийн 
факультетдаа бүтцийн өөрчлөлт 
оруулж, бие даасан Бизнесийн 
удирдлагын факультетийг шинээр 
бий болгосон.

Шёонан хотхонд хүүхдийн 
боловсрол судлалын шинэ 
факультетийг байгуулав.

Архитектур, барилгын 
инженерчлэлийн үндсийг эхнээс 
нь сурах боломжтой.

Аялал жуулчлалын нутаг дэвсгэр 
болох Шизүока хотод 
Хүмүүнлэгийн ухааны тэнхмийг 
шинээр байгуулсан.

Хүмүүнлэг болон байгалийн шинжлэх 
ухаан хэмээн хуваахгүйгээр салбар 
дундын нэгдсэн факультетийг шинээр 
байгуулсан.

Хүмүүнлэг болон 
байгалийн шинжлэх 
ухааны салбар 
дундын нэгдсэн факультет

Менежментийн тэнхим
Бүс нутгийн нийгэм судлалын тэнхим
Хүний мэдээллийн инженерчлэлийн 
тэнхим

Бусад факультетуудад ч 
өөрчлөлт шинэчлэлтийг 
хэрэгжүүлж байна!

Тоокай их сургуульд ямар факультетууд байдаг вэ?

Хүмүүнлэгийн ухааны тэнхим



Боловсролын газрын зураг

Далай 
тэнгис

Байгаль, 
орчин

Хүн ба 
нийгэм

Шинжлэх 
ухаан, 

технологи

Мэдээллийн технологи

Математик

Сансар судлал

Огторгуй, цаг агаар

Огторгуй, цаг агаар

Медиа, вэб контент

Эрүүл мэнд, спорт

Урлаг Глобал нийгэм

Уран зохиол

Сэтгэл зүй

БоловсролГадаад хэл

Улс төр, хуульМөнгө санхүү, эдийн засаг

Байгаль орчин

Хоол хүнс Менежмент Соёлын ялгаа

Яалал жуулчлал, чөлөөт цаг

Барилга, хот

Робот

Хими, хэрэглээний хими

Эм эмчилгээ

Физик, хэрэглээний физик

Хөдөлгөөнт төхөөрөмж

Амьтан судлал

Газарзүй, түүх

Байгалийн баялаг, эрчим хүч

Хөлөг онгоц, далайн аялал

Газар тариалан, загасны аж ахуй

Сансар 
огторгуйДалайн гүнээс сансрын уудам хүртэлх өргөн 

хүрээг хамарсан суралцах боломжийг танд 
олгож байна. Та өөрийн сонирхсон салбараа 
хайгаад үзээрэй.



Харъяа хотхон болон солилцооны хөтөлбөрөөр очсон 
хотхоны хоёуланд нь ганцаараа амьдардаг бол

280,000 иен（1 семестр）

[Токио・Канагава бүс]  
Шёонан・Шибүяа
Таканава・Исэхара

[Шизүока бүс]  
Шимизү

[Кюүшюү бүс]  
Күмамото

[Окинава бүс]
*Судалгааны ажлын 1 хэсэгт шаардлагатай 
тохиолдолд зөвшөөрнө.

Төгсөлтийн 
кредитэд

тооцогдоно

Орон сууцны зардлыг дэмжих тэтгэлэг
[Хоккайдоо бүс]  
Саппоро

Факультет, тэнхимээр хязгаарлахгүй суралцах 
замаар шинэ хэтийн төлөвийг төлөвшүүлэх
Хотхон хоорондын 
оюутан солилцооны хөтөлбөр



6 долоо 
хоногийн
сургалт

аялал

Хамт 
амьдрангаа
гадаадын 

улс 
орнуудаар 

зочлох

Соёл 
хоорондын 

ойлголт

Хамтын 
ажиллагаа

Таити
(Францын Полинези)

Ийстэр арал
(Чили улсын нутаг дэвсгэр)

Апиа
(Самоа улс)

50 дахь удаагийн 
аяллын маршрут 
ба портууд

Токио

Помпей
(Микронезийн Холбооны 

Улс)

Ёкохама

※2018 онд зохион байгуулсан аялал

Олон улсын мэдрэмжийг хөгжүүлж, дэлхийн хэмжээнд 
өрсөлдөх чадварыг эзэмшүүлнэ!

Далай тэнгис судлалын 
сургалтын хөлөг онгоц 
“Боосэймарү”

Хилийн чанад дахь 
сургалт аялал



Бакалаврын оюутан 27,608 （1222）
Магистр докторын оюутан, 
судлаач оюутан 977 （169）
Япон хэлний бэлтгэл 
сургалтын оюутан 8 （8）
Солилцооны хөтөлбөрийн 
оюутан 32 （32）
Нийт оюутны тоо 27,625 （1,431）

Хятад 991

Солонгос 185

Малайзи 35

Арабын Нэгдсэн 
Эмират Улс 30

Тайланд 28

Тайвань 26

Индонез 19

Саудын Араб 15

Туркменистан 15

Вьетнам 10

Бусад

Дэлхийн 51 улсаас гадаад 
оюутнууд суралцаж байна.

*Хашилтанд гадаад оюутны тоо 

Харьяа улсОюутны тооКатегори Оюутны тоо

Нийт оюутны тоо болон гадаад оюутны тоо    
/2022 оны 5 сарын 1-ний байдлаар/



Гадаад оюутанд
зориулсан сургалт

Элсэн
орсны дараа

шаардлагатай 
япон хэлний 
сургалтууд

Реферат бичих аргачлал, судалгааны 
хураангуй бичих аргачлал, ажилд ороход 
шаардлагатай үг хэллэг гэх мэт

Япон хэлний цогц сургалт

Дэлхий ертөнц болон Япон

Академик япон хэлний 
сургалт

Өнөөгийн 
Япон орныг 

танин мэдэхэд 
чиглэсэн

сургалтууд

Японы соёл, нийгэм

Зөвхөн 
гадаад 

оюутанд!

Сургалтын дэмжлэг



Зөвхөн 
гадаад 

оюутанд!

Сурах үйл
болон

амьдралын 
асуудалтай 
холбоотой 

ганцаарчилсан
зөвлөгөө өгөх

Оюутан 
бүрт

удирдсан 
багш 

томилох

Ижил 
салбарын 
магистрын 
оюутнаас 

ганцаарчилсан 
зөвлөгөө, 
дэмжлэг 
үзүүлэх

Сургалтын дэмжлэг

Tutor буюу 
чиглүүлэгч 
оюутны систем
/Бакалаврын 1, 2-р курсийн 

оюутанд/

Удирдсан 
багшийн
систем



Тоокай их сургуулийн гадаад оюутнуудад зориулсан тэтгэлэг
Мацүмаэ Шигэёшигийн нэрэмжит   
тэтгэлэгт хөтөлбөр /Эхний төрөл/

Элсэн орох төлбөр, сургалтын төлбөр, захиргааны зардал, тоног   
төхөөрөмжийн зардалтай дүйцэх мөнгөн дүн

Мацүмаэ Шигэёшигийн нэрэмжит   
тэтгэлэгт хөтөлбөр /2 дахь төрөл/ Семестрийн 150,000 иен 

Тоокай их сургуулийн бусад тэтгэлэг

Факультетийн тэтгэлэг Эхний төрөл: Семестрийн 200,000 иен
2 дахь төрөл: Семестрийн 100,000 иен 

Сурангаа ажиллах тэтгэлэг Сард 25,000 иен /Жилд 300,000 иен/

Засгийн газар болон хувийн хэвшлийн нэрэмжит тэтгэлэг
Гадаад оюутны элсэлтийг дэмжих тэтгэлэгт 
хөтөлбөр

Бакалаврын оюутан сард 48,000 иен
Магистрантур, докторантурын оюутан сард 65,000 иен

Никки болон Санэёшигийн нэрэмжит   
тэтгэлэгт хөтөлбөр

Жилд 250,000 иен *Байгалийн ухааны чиглэлийн бакалаврын болон 
магистрантур, докторантурын оюутнууд

Такаяма олон улсын боловсролын сан Бакалаврын оюутан сард 120,000 иен
Магистрантур, докторантурын оюутан сард 150,000 иен

Роотари Ёнэямагийн нэрэмжит тэтгэлэгт  
хөтөлбөр 

Бакалаврын оюутан сард 100,000 иен
Магистрантур, докторантурын оюутан сард 140,000 иен

Тэтгэмжийн 
төрлийн 
тэтгэлэг

Гадаад оюутнуудад зориулсан 
тэтгэлэгт хөтөлбөр

※Бусад олон төрлийн тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой.



Японд суралцагчдад зориулсан шалгалтыг өгсөн байх
（2021 оны 6 сар болон 11 сар, 2022 оны 6 сар болон 11 сар）

Факультет, тэнхим Шалгалт-1 Шалгалт-2 Шалгалт-3
Уран зохиолын факультет, Соёл, нийгэм судлалын факультет, Боловсрол 
судлалын факультет (Хүний хүрээлэн буй орчин судлалын тэнхим, Урлаг 
судлалын тэнхим), 
Хүүхдийн боловсрол судлалын факультет, Биеийн тамирын факультет, 
Эрүүл мэндийн факультет, 
Хууль зүйн факультет, Улс төр, эдийн засгийн факультет, Бизнесийн 
удирдлагын факультет, 
Олон улс судлалын факультет, Аялал жуулчлалын факультет, Хүмүүнлэгийн 
ухааны факультет, 
Хүмүүнлэг болон байгалийн шинжлэх ухааны салбар дундын нэгдсэн 
факультет (Менежментийн тэнхим, Бүс нутгийн нийгэм судлалын тэнхим), 
Олон улсын соёл судлалын факультет

Япон 
хэл

Ерөнхий 
эрдэм

Боловсрол судлалын факультет (Хүний хүрээлэн буй орчин судлалын 
тэнхим), 
Мэдээлэл, харилцаа холбооны факультет, Мэдээллийн шинжлэх ухаан ба 
инженерчлэлийн факультет, 
Барилга, хот төлөвлөлтийн факультет (Архитектур, барилгын инженерийн 
тэнхим), Анагаах ухааны факультет (Сувилахуйн тэнхим), 
Далай тэнгис судлалын факультет, Хүмүүнлэг болон байгалийн шинжлэх 
ухааны салбар дундын нэгдсэн факультет (Хүний мэдээллийн 
инженерчлэлийн тэнхим), 
Хөдөө аж ахуйн факультет, Биологийн факультет

Математик
/Курс-1 эсвэл курс-2/

Байгалийн 
ухаан

/Физик, хими, 
биологоос

2 хичээл сонгох/Байгалийн шинжлэх ухааны факультет, Барилга, хот төлөвлөлтийн 
факультет (Барилгын инженерийн тэнхим), 
Инженерийн факультет (Сансар огторгуй судлалын тэнхим, Агаарын навигац 
судлалын анги хамааралгүй!)

Математик
/Курс-2/

Тоокай их сургуульд хэрхэн шалгалт өгөх вэ?



＊Япон болон гадаадад оршин 
суугчид аль аль нь OK.
＊2021 оны 6 болон 11 сар, 
2022 оны 6 сарын EJU шалгалт 
өгсөн бол хүсэлт гаргаж болно.

Шалгалт жилд 2 удаа явагдана!

2022 он 10 сар
＊Япон болон гадаадад оршин 
суугчид аль аль нь OK.
＊2021 оны 6 болон 11 сар, 2022
оны 6 болон 11 сарын EJU шалгалт 
өгсөн бол хүсэлт гаргаж болно.
＊Бүх тэнхим элсэлт авна.

1-р 
улирал

2-р 
улирал

Зөвхөн "2-р улирал"-д элсэлт авдаг тэнхим
• Анагаах ухааны факультетын Сувилахуйн тэнхим

Тоокай их сургуулийн гадаад 
оюутны элсэлтийн шалгалт нь?

2023 он 2 сар



Тоокай их сургуулийн гадаад 
оюутны элсэлтийн шалгалт нь?

1. Материалын шалгаруулалт
2. EJU шалгалтын дүн
3. Цахим ярилцлагын шалгалт
4. Ур чадварын шалгалт
（Зөвхөн анагаах ухааны факультетын 

сувилахуйн тэнхим）

Нэгдсэн 
үнэлгээ

Сонгон шалгаруулах арга

*Гэвч элсэн орох хүсэлт гаргагчийн тоо 30-аас дээш гарсан тэнхим, 
мэргэжлийн хувьд, “эхний шатны сонгон шалгаруулалт” явагдана. 



*Гэвч элсэн орох хүсэлт гаргагчийн тоо 30-аас дээш 
гарсан тэнхим, мэргэжлийн хувьд, “эхний шатны 
сонгон шалгаруулалт” явагдана. 

JLPT шалгалтын оноо шаарлагатай эсэх? → Шаардлагагүй

Англи хэлний оноо шаардлагатай эсэх? → Шаардлагагүй
EJU шалгалтын хэдэн оноо шаардлагатай? → Шалгалтын   

оноо заагаагүй

Ярилцлагын шалгалтын цаг? → 10 минут

Эрэлт ихтэй 
тэнхмийн хувьд 

анхаарах 
шаардлагатай!

Гадаад оюутны элсэлтийн 
шалгалтын гол анхаарах зүйл

Түгээмэл асуултууд



Гадаад оюутны элсэлтийн 
шалгалтын гол анхаарах зүйл

Ямар сургууль? Ямар сургалт, судалгаа хийх боломжтой? Ямар багш? Ямар сургалтын орчин?

Ярилцлагын шалгалт маш чухал︕

Сургууль болон тэнхмүүдийн талаар илүү 
ихийг олж мэдье!

Япон хэлийг өдөр бүр идэвхтэй ашиглацгаая!

Япон хэл дээрх харилцааны ур чадвар чухал!

Яагаад Тоокай их сургуульд энэ чиглэлээр суралцах 
хүсэлтэй байгаагаа зөв илэрхийлэх нь чухал!



Тоокай их сургуулийн гадаад оюутны 
ерөнхий элсэлт

Шаард-
лага

Өргөдлийг хүлээн авах 
хугацаа Шалгалтын өдөр Шалгалтын

хариу
Элсэн 
орох 

хугацаа

1-
р 

ул
ир

ал

Д
от

оо
д 

/ г
ад

аа
да

д 
ор

ш
ин

 с
уу

гч
ид 2022               

9/1〜 9/13
【Вэб бүртгэл дуусах】

【Материал ирсэн 
байх】

2022

10/9
【Цахим ярилцлагын 

шалгалт】
【Мэргэжлийн шалгалт

（Зөвхөн соёл урлагийн тэнхим）】

2022

10/20
2023

4
сар

2-
р 

ул
ир

ал 2022               2023

12/19〜 1/7
【Вэб бүртгэл дуусах】
【Материал ирсэн байх】

2023

2/4
【Цахим ярилцлагын 

шалгалт】
【Ур чадварын шалгалт

（Зөвхөн сувилахуйн тэнхим）】

2022

2/14



Тоокай их сургууль та бүхнийг 
хүлээж байна!



ハワイ東海インターナショナルカレッジ（HTIC）
（ハワイ⼤学ウエストオアフ校 キャンパスビレッジ内）

8か⽉間の
ハワイでの

学び

⽇⽶2つの
学位取得

学⼠ 短期⼤学⼠

国際感覚を磨いて世界で活躍する⼒をつける
ダブルディグリー･プログラム



昨年の留学⽣⼊試データ

450名 397名 218名 2.1倍⼀期

⼆期 934名 611名 273名 2.2倍

経済、経営、⼼理･社会、広報メディア、観光、
情報科学、電気電⼦、建築、機械⼯

志願者数 受験者数 合格者数 倍率

⼈気学科

志願者数・倍率

＊⽂系の倍率: 1〜6倍 理系の倍率: 1〜2倍
志願者数 受験者数 合格者数 倍率

＊⽂系の倍率: 1〜7倍 理系の倍率: 1〜4倍



最新情報は東海⼤学オフィシャルサイトを
必ず確認してください。

新型コロナウィルスの感染症の状況により、
⼊試⽇程･内容等が変更になる可能性があります。

東海⼤学留学⽣⼀般選抜


