
  ХБНГУ-ын Фридрих-Эбертийн Сан 

Өргөдөл гаргагчийн анкет 
Bewerbungsbogen 

(Гарын үсэг зурахын өмнө сайн уншиж шалгана уу) 
(Überprüfen Sie bitte sorgfältig, bevor Sie unterschreiben) 

I. Хувь хүний талаарх мэдээлэл
Zur Person

Регистрийн дугаар: 
Personalnummer: 

Овог: 
Familienname: 

Нэр: 
Vorname: 

Хүйс: 
Geschlecht: 

Оршин суугаа хаяг, утас: 
Adresse: 

Цахим шуудангийн хаяг: 
Email-Adresse: 

Төрсөн огноо: 
Geburtsdatum: 

Төрсөн газар: 
Geburtsort: 

Гэр бүлийн байдал:      ганц бие     гэрлэсэн     бэлэвсэн      салсан 
Familienstand:    ledig     verheiratet      verwitwet      geschieden 

Хүүхдийн тоо: 
Anzahl der Kinder: 

Яаралтай, шаардлагатай үед холбогдох хүний нэр, хэн болох, утас: 
In dringenden Fällen zu benachrichtigen: 

Цээж зураг 
Foto 



Боловсролын талаарх мэдээлэл 
Ausbildungsgang 

II. Боловсрол / Schulausbildung
(ЕБС, их сургууль, коллеж гэх мэт.) 
(Grund- und Mittelschulen, höhere Schulen,, etc)

Сургуулийн нэр 

Name der Schule, Ort, Land 

Орсон он сар  

Besucht von 

Төгссөн он сар  

Abschluß  

Эзэмшсэн боловсрол, мэргэшлийн 
дипломын дугаар 

Abschlusszeugnis bzw.-prüfung 

III. Мэргэжлийн дадлага хийсэн эсэх / Berufspraktikum

Хаана ямар байгууллагад 

Name der Organisation, Unternehmen 

Ямар чиглэлээр 

Fachrichtung  

Дадлага эхэлсэн               Дадлага дууссан  

von                   absolviert                   bis                    

Дадлагын үнэлгээ  

Praktikumszeugnis bzw.-note 

IV. Сургуулиас гадуур сургалтад хамрагдсан байдал / Außerschulische Ausbildung 

Курсын төрөл, семинарын нэр  

Art des Kurses oder Seminars 

Хаана 

Ort, Land 

Эхэлсэн огноо     Дууссан огноо  

von      Besucht      bis 

Гол сэдэв 

Hauptthemen der Kurse 

Гэрчилгээ, диплом, г.м 

Zeugnis, Diplom, etc. 

V. Их дээд сургуулийн боловсрол / Universitäts- und Hochschulstudium

Их сургууль 

Universität 

Хаана  

Ort, Land 

Эхэлсэн огноо     Дууссан огноо  

von      Besucht      bis 

Ямар чиглэлээр  

Studienfach 

Үнэмлэх, гэрчилгээ олгосон 
он сар өдөр 

Zeugnis, Diplom 



VI. Гадаад хэлний мэдлэг / Fremdsprachen /давуу тал болно/

A = онц B = сайн C = дунд 

A = sehr gut          B = gut       C = befriedigend 

Гадаад хэл  
Sprache 

Унших 
Lesen 

Бичих  
Schreiben 

Ярих 
Konversation 

Та тэтгэлэгийн тухай мэдээллийг хаанаас авсан бэ? 
Durch wen sind Sie auf uns aufmerksam geworden? 

Хавсаргах материалыг арын хуудасд нэрлэсэн болно. 
Beizufügen sind die auf der Rückseite aufgezählten Unterlagen 

Дээрх мэдээлэл үнэн зөв болохыг баталж: 
Die Richtigkeit der Angaben versichert 

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG MONGOLEI , den 
Ландмарк оффис   
Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо          Хаана/ Ort Хэзээ / Datum 
Чингисийн өргөн чөлөө 13 
14251 Улаанбаатар 
Монгол Улс  
Утас.: +976 11 31 28 92 

    Гарын үсэг / Unterschrift des Bewerbers 

ХАВСАРГАХ МАТЕРИАЛ/ ANLAGEN 

1. Судалгааны ажлын талаар (санал, үндэслэл, төлөвлөгөө гэх мэт) товч эссэ, A4 1 нүүрээс хэтрэхгүй 
Expose der Forschungsarbeit

2. Тэтгэлэг авах үндэслэл болон шалтгаанаа тодорхойлсон эссэ, А4 1 нүүрээс хэтрэхгүй 

3. Зураг
Passbild

4. ЕБС-ийн гэрчилгээ болон их сургуулийн дипломын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар, (эх хувиар биш) 
Beglaubigte Fotokopie des Schul- bzw. Universitätsabschlusszeugnisses (keine Originale beifügen)

5. Их сургуулийн тодорхойлолт
Schreiben der eingeschriebenen Universität

6. Их сургуулийн мэргэжлийн 2 багшийн тодорхойлолт
Empfehlungsschreiben von zwei Dozenten

7. Их сургуулийн хамгийн сүүлийн үеийн дүнгийн хуулбар

8. Хувь хүний нийгмийн оролцоог илтгэх тодорхойлолт (байвал давуу тал болно)
Zeugnisse über persönliche und ehrenamtliche Engagements wären von Vorteil.

Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт материал авна. 
Falls erforderlich, können zusätzliche Unterlagen angefordert werden. 
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