


Сайтама их сургуулийн байрлал



Нийт тэнхим, 

судалгааны анги 
1 газарт төвлөрсөн

All in One Campus –ын давуу тал

Төрөл бүрийн багш,
бусад тэнхимийн оюутантай

харилцах 
Өргөн хүрээний мэдлэг-
ийг эзэмших

Өөрийн сэтгэхүйг тэлэх



Сайтамa их сургуулийн Үндсэн чиглэл
• Хүмүүнлэг шинжлэх ухааны нэгдмэл 

сургалт судалгааг явуулах
• Суурь болон хэрэглээний судалгааг 

нийгэмд таниулах

Боловсролын цөм болсон нийтлэг 
үүргийг биелүүлэх

• Шинэ үйл ажиллагаа болон дэвшилтэт 
аж үйлдвэрлэлийг бий болгохыг дэмжих

• Төрөл бүрийн асуудлыг шийдвэрлэх 
хэлбэрийн сургалт

“Орчин үед тулгамдаж буй асуудлыг 
шийдвэрлэх”

• Дэлхийн 170 орчим их сургуультай 
харилцаа тогтоосон

• Гадаад оюутанд зориулсан тусгай анги 
нээсэн

“Олон улсын нийгэмд хувь нэмрээ 
оруулах”



Хүмүүнлэг, нийгмийн шинжлэх 
ухааны судалгааны анги

Магистрын зэрэг
Master of Arts (MA) хөтөлбөр

Магистрын зэрэг
Master of Economics (MEcon) хөтөлбөр

Докторын зэрэг
Doctor of Economics (DEcon)хөтөлбөр

Байгалийн ухаан, инженерчлэлийн 
судалгааны анги

Магистрын зэрэг
Хүрээлэн буй орчин нийгмийн суурь хөгжлийн гадаад 

оюутны тусгай анги 

Докторын зэрэг
Хүрээлэн буй орчны шинжлэх ухаан, нийгмийн суурь 

олон улсын хөтөлбөр

Докторын зэрэг
Хөгжиж буй улсын ядуу бүс нутагт тохирох ногоон хөгжлийн 

бодлого
Химийн технологийн хөгжлийг авч явах боловсон хүчнийг 

бэлдэх хөтөлбөр

Докторын зэрэг
Эрчим хүчний систем, мэдээлэл холбооны технологийг 

шинэчлэх боловсон хүчнийг бэлдэх хөтөлбөр

Гадаад оюутанд зориулсан тусгай анги



Гадаад оюутанд зориулсан тэтгэлэг

Улсын зардлаар 
сурах гадаад 

оюутны систем

Японы засгийн газар(БШУЯ) –ын
тэтгэлэг
Сургуульд элсэхийн өмнө гадаадаас
хамрагддаг

Хувийн 
тэтгэлэг

ААН гэх мэт сангийн тэтгэлэг
Сургуульд элсэн орсны дараа
Японд хамрагдах нь элбэг байдаг



Гадаад оюутанд зориулсан 
тэтгэлэг

Тэтгэлгийн төрөл, хамрагдах аргын 
талаар Сайтама их сургуулийн вэб 

хуудсанд нээлттэй харуулсан байдаг

⽇本語ホームページ 英語ホームページ



Гадаад оюутанд зориулсан дотуур байр

・Кампусын хажууд

・Түрээс хямд

・Сайн дэмжлэг үзүүлдэг

・Өрөөгөө сонгох боломжтой

・Япон оюутантай харилцах



Олон улсын байр сууриас юмыг

уян хатан бодож бүс нутаг болон

олон улсад хувь нэмрээ оруулах

боломжтой мэдлэг чадвар сайтай

боловсон хүчнийг бэлтгэж байна.

Ногоон байгууламж сайтай

Сайтама их сургуульд сайн

багш болон найз нартай учирч

суралцахыг урьж байна.



Анхаарлаа хандуулсанд
баярлалаа.

Сайтама их сургуулийн
маскот

Мэринчан


