
Монгол улс дахь Францын ЭСЯ, БШУ яамны хамтарсан санхүүжилттэй 
СУРГАЛТЫН  ТЭТГЭМЖ ХҮСЭГЧДИЙН МЭДҮҮЛЭГ      
2022-2023 оны хичээлийн жил  

 

 
ОВОГ : ____________________________________________ 

НЭР :    ____________________________________________ 

Төрсөн огноо :  ___ / ___ / ___     газар    ________________  Улс : ____________ 

 

Хувийн мэдээлэл  : 

Оршин суугаа хаяг : ____________________________________________________________________ 

Хот : _________________________    Шуудангийн хаяг : _____________________________________  

Утас : ( _____ ) ___________      Факс : ( _____ ) ___________   цахим хаяг (@): __________________ 

 

ОДОО СУРЧ / АЖИЛЛАЖ БУЙ ХАЯГ 

Байгууллага : _________________________________________________________________________ 

Хаяг : ________________________________________________________________________________ 

Хот : _________________________   Шуудангийн хаяг  : _____________________________________  

Утас : ( _____ ) ___________     Факс : ( _____ ) ___________   цахим хаяг (@):  __________________ 

Нийгмийн  : 

   Багш    чиглэл  : ________________________ 

   Оюутан  чиглэл : ________________________ боловсролын түвшин: BAC + ___ 

   Бусад :  чиглэл : _________________________ 

Хамгийн дээд түвшиний диплом (мэргэжил) : _____________________________огноо____________ 

Хэрэв сурч байгаа бол ямар диплом авах тухай  :____________________________________________ 

 

Франц улсад сурах тухай  

 

Суралцах сургалтын түвшин : 

                   Mастер          Доктор                Бусад :  

 Чиглэл : ________________________________________________________________________ 

Хүлээн авах сургууль  :____________________________________________________________ 

Хаяг  : __________________________________________________________________________ 

Холбоо барих хүн : ______________________албан тушаал  :_____________________________ 

утас ________________________цахим хаяг (@) :______________________________________ 

 

Хичээлийн эхлэх хугацаа : __________________________________________________________ 

 

 
 
 
     Цээж зураг  
 



   

Та өмнө нь Францын засгийн газрын тэтгэлэгт хамрагдаж байсан эсэх ?        Тийм   Үгүй  

Тийм бол, тодорхой бичнэ үү : хот _____________________ огноо ______________ хугацаа __________ 

Та өмнө нь Монголын засгийн газрын тэтгэлэгт хамрагдаж байсан эсэх ?        Тийм    Үгүй   

Тийм бол, тодорхой бичнэ үү : хот _____________________ огноо ______________ хугацаа __________ 

 

Хэлний мэдлэг:  

 

Франц хэлний түвшин :       DELF  date : .................   note : ..........    niveau: …….. 

            DALF       date : .................   note : ..........    niveau: …….. 

      TCF    date : .................   note : ..........    niveau: …….. 

Англи хэлний түвшин:    TOEFL          date : .................   score: ..........   level : …….. 

                                  IELTS            date : .................   score: ..........   level : …….. 

 

Pour les demandes de bourses, préciser en quelques lignes le sujet d’études : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЭТГЭМЖ ХҮСЭГЧДИЙН БҮРЭН БҮРДҮҮЛСЭН БИЧИГ БАРИМТЫГ 
2022 ОНЫ 4 САРЫН 22 С ӨМНӨ  

ДАРААХ ХАЯГААР ХҮРГҮҮЛНЭ ҮҮ. 
 

УЛААНБААТАР ХОТ,  
ЭНХ ТАЙВНЫ ӨРГӨН ЧӨЛӨӨ-15 

ФРАНЦЫН ЭЛЧИН САЙДЫН ЯАМ 


