


Жэй олон улсын хэлний академи нь олон жилийн түүхтэй сургууль 
бөгөөд хэвлэлийн компани, IT программ хангамж, эмнэлэг, 
боловсрол зэрэг олон чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг Олон 
улсын мэдээлэл харилцааны группээс үүсэлтэй япон хэлний 
сургууль болно. 2004 онд япон хэлний сургалттай итгэмжлэгдсэн 
сургууль болон өргөмжлөгдсөн. 
Оюутнуудынхаа дэвшин суралцах боломжийг улам 
нэмэгдүүлэхийн тулд оюутан тус бүртэй биечлэн ажиллаж заавар 
зөвөлгөө өгч ажилладаг. 
Мөн япон хэлний боловсрол олгохоос гадна нийгмийн 
хамгаалалын болон бизнесийн чиглэлийн япон хэлний сургалтыг 
явуулж, оюутнуудаа цаашид ажилд орох бэлтгэлийг ханган тэдэнд 
бизнесийн дэг жаяг, дадал олгох, японы нийгмийн харилцааны 
үндсэн зарчмуудад сургадаг болно.

Жэй олон улсын хэлний академийн захирал Мисака Фусахиро та бүхэнтэй мэндчилж байна.
Японд олон байдаг хэлний сургуулиуд дотроос манай сургууль нь чанартай сургалтыг явуулж чаддаг гэдэгт би 
бүрэн итгэлтэй байна. Олон улсын харилцаа холбооны групп нь манай сургуулийг дэмжин ажилладаг бөгөөд 
эелдэг найрсаг, шилдэг багш нартай, оюутнуудынхаа хүсэл мөрөөдлийг биелүүлэхийг нэн тэргүүний зорилгоо 
болгон ажилладаг.
Хэл сурна гэдэг бол сурах арга барил юм. Оюутнуудын дотор цаашид Японы их дээд сургууль, мэргэжилийн 
сургуульд суралцах хүсэлтэй хүүхдүүд ч байгаа. Мөн эх орондоо буцаж японтой холбоотой ажил эрхлэх 
хүсэлтэй хүүхдүүд ч байгаа байх гэж бодож байна. Бид бүхэн тэр бүх хүүхдүүдийнхээ хүсэл мөрөөдлийг 
дэмжин ажиллана. 
21 зуунд Ази тив даяарчлагдаж буй нийгмийн төв болно гэдэгт итгэлтэй байна. Манай сургууль нь 
төгсөгчдийнхөө манлайлагчид болон ажиллах, хүсэл мөрөөдөлийг нь дэмжин ажиллах болно.

Олон улсын харилцаа холбооны групп нь хэвлэлийн үйл 
ажиллагааг голчлон, мэдээлэл технологийн компани, 
программ хангамжийн компани, гадаад дотоодын ерөнхий 
зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэхийн зэрэгцээ, япон хэлний 
сургуулийг үүсгэн байгуулж үйл ажиллагаа явуулж байна. 
Үүнээс гадна эмнэлэг, боловсрол шинжлэх ухаан, амьдрах 
ухааны сургалт судалгааны байгууллага, Рэнгэ эрүүл мэндийн 
нэгдсэн төв, Олон улсын сургалт судалгааны сан, MSJ аж 
үйлдвэрийн харилцаа холбооны нийгэмлэгтэй хамтран 
ажилладаг болно.
Цаг үеийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлсэн үнэ цэнэтэй 

мэдээлэл болон үйлчилгээг үзүүлж ирээдүйг удирдан авч явах 
боловсон хүчнийг бэлтгэн олон улсын харилцаанд зохих хувь нэмэр 
оруулах болно.



Зорилго: Улсын их дээд сургуульд 
магистарын чиглэлээр элсэх болон 
алдартай хувийн их дээд сургуульд 

элсэн орох




