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Сургалтын төлбөр
Таны мөрөөдөл

эндээс эхэлнэ!

Үндэсний их сургууль

Gunma University

(Боловсролын факультет, Нийгмийн мэдээлэл зүйн факультет, Шинжлэх 
ухаан ба инженерийн сургууль, Анагаахын сургууль)

Улсын их сургууль

Takasaki City University of Economics(Эдийн засгийн факультет, Бүс 
нутгийн бодлогын факультет)

Maebashi Institute of Technology(Инженерийн факультет)

Хувийн их сургууль

Jobu University(Сувилахуйн коллеж, Бизнесийн мэдээллийн сургууль)

Kanto Gakuen Unirsty(Эдийн засгийн факультет)

Kyoai Gakuen University(Олон улсын социологийн факультет)

Мэргэжлийн сургууль

Gunma Automobile University School    

etc…

Гунма мужийн их сургууль
Мэргэжлийн сургууль

Аояма Японы хэлний хүрээлэн нь 

Гунма мужийн Мебаши хотод 

байрладаг бөгөөд EJU-д өндөр оноо 

авах, Японы хэлний түвшин тогтоох 

шалгалтыг N1, N2-ийг их дээд 

сургуульд элсүүлэх зорилготой юм.

Энэ сургуульд та их дээд сургууль, төгсөлтийн 

сургуульд суралцахад шаардлагатай япон хэлний 

мэдлэгийг эзэмшин, Японы нийгмийг ойлгож, 

сэтгэл хангалуун нийгмийн амьдралд хөтлөх 

практик япон хэлний боловсрол, японы соёлын 

боловсрол эзэмшүүлнэ. Миний зорилго бол Японд 

дээд боловсрол эзэмших, Японы нийгэмд сэтгэл 

хангалуун амьдрах явдал юм.

Аояама Японы хэлний институт яагаад хэрэгтэй вэ?

1. Байршил сайтай 
2. Эдийн засгийн нөхцөл байдлын дагуу сургалтын 

төлбөр, төлбөрийн аргууд багатай
3. Дотуур байрны бүрэн бүтэн байдал, хямдхан 

байдал
4. Япон хэлнээс гадна их, дээд сургуульд элсэхэд 

шаардлагатай математик, шинжлэх ухаан, ерөнхий 
хичээл, англи хэл зэрэг сэдвээр суралцах 
боломжтой. 

5. Сургуульд зориулсан тэтгэлэг байдаг.
6. Ажлын цагийн талаархи мэдээллийг өгөх 

боломжтой.

Богино хугацааны сургалт

Хугацаа
Сургалтын 

төлбөр

Дотуур 

байрны 

төлбөр

Нийт

Хоёр долоо 

хоног
￥37,950 ￥94,600 ￥132,550

3 долоо хоног ￥51,425 ￥114,620 ￥166,045

Нэг сар

(4 долоо хоног)
￥64,900 ￥134,640 ￥199,540

3 сар

(12 долоо хоног)
￥172,700 ￥293,920 ￥466,620

※Хичээлүүд өглөө, 45 минут x 4 байна.
※Текстийн төлбөр нь сургалтын төлбөрт багтсан болно.
※ Түрээс нь цахилгаан, хий, ус, фунт багтана.

Сургалтын төлбөр Хэмжээ

2 жилийн сургалт

¥1,386,000

1-р курс ¥720,500

2 дахь жил ¥665,500

1.5 жилийн сургалт

¥1,056,000

1-р курс ¥720,500

2 дахь жил ¥335,500

Маебаши өртөөнөөс
Хөл дээр 2 минут!

http://tetsusou88.wixsite.com/aoyama


Тэнхимийн сургалт

Ангийн агуулга & Хичээлийн цаг

１. Тэнхимийн сургалт

① 2 жилийн сургалт

(4-р сарын элсэлт, Дараа жилийн 3-р сард төгссөн)

Нийт ангийн цаг ： 1600 цаг

Эрх авах ： JLPT N5 түвшин ба түүнээс дээш

② 1 жил 6 сарын сургалт(10-р сарын элсэлт, Дараа 

жилийн 3-р сард төгссөн)

Нийт ангийн цаг ：1,200時間

Эрх авах ： JLPT N4 түвшин ба түүнээс дээш

２. Ангийн агуулга
Эхлэгч Үндсэн дүрмийн түвшинг судалж, N5 ~ N4 түвшний япон 

хэлний түвшин тогтоох шалгалтанд хамрагдахыг хичээ

✓ Үндсэн өгүүлбэр зүй, дүрмийн талаар сур

✓ Хирагана, Катакана ба өдөр тутмын амьдралын талаархи үндсэн 

ханзийн талаар ойлголттой болох

✓ Өдөр тутмын амьдралдаа удаан ярьдаг богино яриаг сонс

✓ Өдөр тутмын амьдралд танил сэдвүүдийн талаархи 

өгүүлбэрүүдийг ойлгох

Завсрын JLPT N3 ~ N2 түвшинд хүрэх зорилго

✓ Сонин, сэтгүүлийн текстийн агуулгыг ойлгох

✓ Яриа, мэдээний агуулгыг байгальд ойрхон хурдтай ойлгоорой

✓ Логик өгүүлбэр бичиж сур

Нарийвчилсан N1 түвшний япон хэлний түвшин тогтоох 

шалгалтын зорилго

✓ Сонины редакц, шүүмжлэл гэх мэт логик, хийсвэр нарийн 

өгүүлбэрүүдийн агуулгыг ойлгох

✓ Өгүүллийн урсгал, илэрхийлэл, зорилгыг гүнзгий унших замаар 

ойлгох

✓ Байгалийн хурдаар яриа, мэдээ, лекцийг сонсож, агуулгыг нь 

ойлгож, ойлгоорой

Өглөөний 

анги

09：00～09：45

09：50～10：35

10：45～11：30

11：35～12：20

Үдээс хойш 

анги

13：00～13：45

13：50～14：35

14：45～15：30

15：35～16：20

Хичээлийн хуваарь

Дотуур байр

Орон сууц Нэг өрөө
Хоёр 

хүний 

өрөө

Дөрвөн 

квадрат 

өрөө

Нэг өрөө ￥40,000 ￥20,000

1DK ￥42,000 ￥21,000 ￥18,000

Мебаши хот, Гунма муж

Хямдхан амьдар!

Токио руу ойрхон байна!
Тус сургууль нь Токиогоос баруун 

хойд зүгт 100 км-ийн зайд байдаг 

Гунма мужийн Маебаши хотод 

байрладаг.

Шинкансен гэхэд Токио руу 1.5 цаг 

орчим явдаг.

Маш олон халуун 
рашаан!
Гунма мужид олон тооны 

халуун рашаан бий! Шима 

Онсений нутагт Японы 

"Spirited Away" нэртэй 

загвар бүхий зочид буудал 

(Рокан) байдаг.

Шима Онсен“Секизен-кан”

Гунма мужийн сэтгэл татам байдал!
Гунма муж нь олон алдартай үзэсгэлэнт газруудтай.

Та дөрвөн улирлын туршид янз бүрийн үйл 

ажиллагаануудад зугаацах боломжтой. Хавар 

интоорын цэцэгс Акаги уул дээрх Сенбонзакура 

дээр харагдаж байна. Зуны улиралд Озегийн 

намгархаг газраар явган аялал хийдэг. Намар бол 

Харуна мужийн намрын навч юм. Өвлийн улиралд 

та бүх муж, тэр дундаа Манза Онсен цанын баазын 

цанаар гулгах боломжтой.

Гунма муж нь Японд хамгийн хямд үнээр 

зарагддаг. (Дотоод, харилцаа холбооны яамны 

2015 оны судалгаа)

Хоёр хүн өрөө байрлуулдаг бол түрээс нь 20,000 

иен болно.

Хоолны үнийг сард 23,000 иен болгон бууруулах 

боломжтой.

Сургуулиас дотуур байр хүртэл
Унадаг дугуйгаар 5 минут!


