
HSK报考级别 费用 选择级别 考生注意事项：
Шалгалтын дэс Бүртгэлийн төлбөр шалгалтын дэс сонгох

一级1-р дэс 15 $

二级 2-р дэс 16 $

三级 3-р дэс 17 $ 2.考试时请带来准考证和身份证原件。考试结束后请保存好准考证，领取成绩单时请带上准考证。

四级 4-р дэс 18 $ Шалгалтанд орохоор ирэхдээ шалгалтанд орох хуудас болон иргэний үнэмлэх, төрсний

五级 5-р дэс 25 $ гэрчилгээгээ авч ирэх. Шалгалтын хариугаа авахдаа мөн шалгалтанд орсон хуудсаа авч

六级 6-р дэс 35 $ ирэх шаардлагатайг анхаарна уу. 

请选择报考的级别，然后将报名费打入以下账户信息： 3.考试时间为：2016年4月16日

Шалгалтын хугацаа: 2016-4-16

HSK二级、四级、六级：2016年4月16日 9：00开始考试

HSK 2-р дэс, 4-р дэс, 6-р дэс : 2016-4-16 -ны өглөө 9 цагаас 

HSK一级、三级、五级：2016年4月16日 13：30开始考试

HSK 1-р дэс, 3-р дэс, 5-р дэс : 2016-4-16 -ны үдээс хойш 13:30 цагаас 

4.考试地点：蒙古国立大学二号楼

 Шалгалт авах газар: МУИС-ийн хичээлийн 2-р байр 
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蒙古国立大学孔子学院HSK报名方法

1 .报名后请于2016年4月5日-4月15日之间来孔院130秘书办公室领取准考证。

Бүртгүүлснийхээ дараа 2016 оны 4-р сарын 5~4-р сарын 15-ны хооронд МУИС-ийн Күнзийн

Институтын 130/нарийн бичгийн өрөө/ -с шалгалтанд орох хуудсаа ирж авна уу.

KHAN BANK  账户：5041346014  （美元）缴费之后请带身份证、出生证或护照的复印

件和一张3*4照片到孔院130办公室在报名表和电脑上分别登记。

Аль түвшинд шалгалт өгөхөө сонгосны дараа бүртгүүлэхдээ:

Төлбөрийг ХААН БАНК:5041346014 （доллар ）дансанд хийж, төлбөр төлсөн баримт,

3*4 харьцаатай 1% зурагтай, иргэний үнэмлэх юмуу гадаад паспортын хуулбарын хамт

 Күнзийн Институтын нарийн бичгийн өрөө 130 тоотод авч ирж, бүртгэлийн цаас болон

компьютер дээр нэр болон бусад мэдээллээ бөглөж бүртгүүлнэ.
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