
Монтана мужийн их сургуульд суралцах боломжоо А.С.Е хэлний 
бэлтгэлээс эхлэж болно.

Your Experience

Хамгийн шилдэг байршил
•  Аюулгvй бас нeхeрсeг 
• Олон тeрлийн адал явдалтай vйл ажиллагаа 
•         -Зун уул хадаар авирах, дугуй унах, завиар аялах
•         -Eвeл цана чаргаар гулгаx
• Олон улсын оюутнуудтай танилцах боломж
• Yнэ тeлбeргvй нийтийн автобус
• “Yellowstone National Park” болон Монтана мужийн 

vзэсгэлэнтэй газруудаар очиж vзэх

Хэлний бэлтгэлд сурж Англи 
хэлний мэдлэгээ тэлэх боломж 
АНУ - н Монтана мужийн их сургууль нь 
олон улсын оюутан, залууст зориулсан 
A.C.E буюу Англи хэлний эрчимжeeлсэн 
сургалтын тeвтэй хамтран ажилладаг. Англи 
хэлний бэлтгэл сургалтанд хамрагдахад 
тодорхой шаардлага тавигдахгvй бeгeeд 
анхан шатнаас ахисан шат хvртэлх бvх 
тvвшний сургалтанд хамрагдах боломжтой. 

Сургуулийн vйл 
ажиллагаанд оролцох
Концерт, спортын vйл 
ажиллагаа, гадаах кино 
театар гээд олон терлийн 
vйл ажиллагаанд хvссэн 
vедээ оролцож болно. 

“TOEFL, IELTS”-ийн шалгалтгүйгээр Америкийн их 
сургуульд элсэн орох боломж
“Conditional admission” буюу нeхцeлтэйгээр Монтана 
их сургуульд бvртvvлээд хэлний бэлтгэлээ амжилттай 
дуусгавал “TOEFL”-ийн оноогйгээр их сургуульд элсэн орж 
болно. 
*зeвхeн бакловарийн оюутан

Сургуулийн дотуур 
байранд амьдрах
Сургуулийн дотуур байр 
нь тохилог бегеед бvх 
зvйлтэй ойр

Эрvvл, зев галбир
Орчин vеийн фитнесс 
клуб сурагчдад ямар 
ч телбергvйгээр сагс, 
волиболл, усан сэлэлтийг 
санал болгож байна. 

Ирээдvйгээ бэлдэх
Сургуульдаа ажилж болох 
ба нийтийн байгууллагад 
сайн дурын ажил хийж 
туршлагаа нэмэгдvvлж 
болно. 

Танилийн хvрээгээ тэлэх 
Америк болон олон 
олсын оюутануудтай 
танилцаж 180 терлийн 
сурагчдийн клубээс 
сонирхолдоо нийцсэнээ 
сонгоорой 

Англи Хэлийг Орчинд нь СурцгААя!
at Montana State University

Зев зохистой челеет цаг
Гадаах орчинд олон 
терлийн адал явдалтай 
vйл ажиллагаа болдог ба 
“” бvх хэрэгцээт тоног 
техееремжийг тvрээсэлдэг



ХИЧЭЭЛИЙН 
УЛИРАЛЫН  ХУВААРЬ 

EДEРYYД БYРТГЭЛИЙН ХУВААРЬ

Хавар 2016 улирал 1 1 сарын 11 - 3 сарын 4  12 сарын 11
Хавар 2016 улирал 2 3 сарын 7 - 5 сарын 6 2 сарын 7
Зун 2016 улирал 1 5 сарын 12 - 6 сарын 24 4 сарын 12
Зун 2016 улирал 2 6 сарын 23 - 8 сарын 5 5 сарын 23

2015-2016 ХИЧЭЭЛИЙН БОЛОН БҮРТГЭЛИЙН ХУВААРЬ

Анхан шат Эхлэл

7.5 долоо хоног 

Level 1 Ахисан Эхлэл
Level 2 Анхан дунд
Level 3 Дунд 
Level 4 Ахисан дунд
Level 5 Гvнзгий
Level 6 Ахисан гvнзгий

15 долоо хоногМасторын оюутан Бэлтгэх сургалт

A.C.E ХЭЛНИЙ БЭЛТГЭЛИЙН ТҮВШИН

Сургалтууд

150 Бакловар 
54 Мастор 
27 Доктор 

Bridger Bowl Ski Resort

Dormitories

Downtown
“M” Trail

MSU Campus
Кариер 
Сургуульд суралцаж 
байхдаа нэр хvндтэй 
байгууллагад дадлага 
хийж болно. 

7.5 долоо хоногийн сургалтын тeлбeр $2,700
Эрvvл мэндийн даатгал $225
Сурагчдад зориулсан vйлчилгээ $290
А.С.Е шалгалт (conditionally admitted students) $60
I-20 шуудангаар явуулах $65
One-time housing placement fee $200
Бvртгэлийн хураамж $100
One-time airport arrival pick-up Free
TOEFL-ийн шалгалт eгeхийг хvсвэл $60
15-21 долоо хоногийн байрны тeлбeр $1800-2500

ТEЛБEР

Нехцелтэй бvртгvvлэх 
International Representative
sreisch@montana.edu 
www.montana.edu
Tel:  +1.406.994.4031

А.С.Е хэлний бэлтгэлд бvртгvvлэх 
A.C.E. Language Institute 
Enrollment Services
enroll@cultural.org
www.cultural.org/esl
Tel:  +1.206.217.9644
Fax: +1.206.217.9643

- БҮРТГЭЛ - 


