
Соёл, чөлөөт цагийн үйл ажиллагаа 

МУИС-ийн оюутанд чиглэсэн соёл, чөлөөт цагийн үйл ажиллагаа дараах үндсэн 

чиглэлүүдээр зохион байгуулагдаж байна. Үүнд:  

 Соёл урлаг, эрүүл мэнд, спортын хөтөлбөр  

 Нийгмийн сайн дурын үйлсийг дэмжих хөтөлбөр 

 Хувь хүний хөгжлийн лекц, сургалт, семинар  

 Оюутны сайн дурын клубүүдтэй хамтран ажиллах  

 Оюутны амралт, чөлөөт цагийн хөтөлбөр /үзвэр үйлчилгээ/ 

 Оюутныг дэмжих бусад үйлчилгээ гэсэн чиглэлүүд багтаж байна. 

Урлагийн хөтөлбөр: 

1. Урлагийн бага наадам 

2. Урлагийн их наадам 

3. Урлагийн клубуудэд хамрагадах /дуу, бүжиг, хөгжим бусад.../ 

4. Урлагийн хамтлагуудад гишүүн болох  

5. Урлагийн тэмцээн наадамд оролцох  

Эрүүл мэндийн хөтөлбөр:  

1. Эрүүл мэндийн үзлэг, оношилгоонд хамрагдах  

2. Сайн дурын вакцинжуулалт 

3. Эмчилгээ үйлчилгээнд хамрагдах 

4. Бусад  

Спортын хөтөлбөр: 

1. Спортын бага наадам 

2. Спортын их наадам  

3. Спортын клубуудэд хамрагдах /сагсан бөмбөг, гар бөмбөг, аэробик, бөхийн төрлүүд, 

бусад.../ 

4. Спортын шигшээ багт гишүүн болох  

5. Спортын тэмцээн наадамд оролцох  

Нийгмийн сайн дурын үйлсийг дэмжих хөтөлбөр:  

1. МУИС-ийн оюутны клубуудын санаачилгыг дэмжих  

2. Гадны болон дотоодын сайн дурын үйл ажиллагааг дэмжин ажиллах  

Хувь хүний хөгжлийн лекц, сургалт, семинар: 

МУИС-ийн оюутнуудад зориулсан олон талт сургалт, лекц, семинаруудыг амжилттай зохион 

байгуулж байна.  

1. МУИС-ийн Индэр цуврал лекц уулзалт 

2. Хувь хүний хөгжлийн сургалтууд  

3. Мэргэжлийн лекц, сургалтууд  



Оюутны сайн дурын клубүүдтэй хамтран ажиллах: 

 

 

 

Клубын нэр Үйл ажиллагааны чиглэл 

Оюун ухааны 

клуб 

Шатар, даам, рубик, судоку гэх мэт  сургалт явуулдаг, гишүүдээ хөгжүүлэх 

чиглэлээр олон талт үйл ажиллагаа явуулдаг 

Психея клуб Сэтгэл судлалын тэнхимын харьяа клуб.  

Best 
Илтгэх урлаг, парламентийн мэтгэлцээний чиглэлийн сургалт явуулдаг, 

гишүүдээ хөгжүүлэх  

Berkeley 
Илтгэх урлаг, парламентийн мэтгэлцээний чиглэлийн сургалт явуулдаг, 

гишүүдээ хөгжүүлэх  

Unity of science 
Илтгэх урлаг, парламентийн мэтгэлцээний чиглэлийн сургалт явуулдаг, 

гишүүдээ хөгжүүлэх  

Өөрчлөлт 
Илтгэх урлаг, парламентийн мэтгэлцээний чиглэлийн сургалт явуулдаг, 

гишүүдээ хөгжүүлэх  

Өглөөний хүн 
Оюутны хөгжил, гишүүдээ хөгжүүлэх чиглэлээр олон талт үйл ажиллагаа 

явуулдаг 

English speaking 

club 

Англи хэлний ярианы клуб, мэтгэлзээн хийдэг, тоглоом тоголдог /ШУС, 

ХУС/ 

Дипломат ОУ-ын харилцаа мэргэжлийн клуб  

Экологи Эклолги мэргэжлийн ур чадвар нэмэгдүүлэх  

Теннисний клуб 
ХШУИСийн оюутнууд дунд ширээний теннисний тэмцээн, уралдаан, хичээл 

зохион байгуулах, хамт тоглох 

Гитарын клуб 
Одоохондоо гитарын хичээл зааж байгаа.цаашид МУИС-н амьд хөгжмийн 

хамтлаг байгуулна 

Оюутан 

тэмүүлэл 
Оюутан залуусын хөгжил 

Talent student Дуу бүжиг хөгжим 

Хос-уянга Монгол бичиг 

Антропос Археологи Антроплоги Тэнхим 

Залуу 

кримилогич 
Хуулийн чиглэл эрүүгийн эрх зүйн чиглэлээр  

Probe клуб биотехнологийн мэргэжилийг олон нийтэд суртчилах 

Эмтимема Клуб Эрх зүй, эрдэм шинжилгээний чиглэл /ХЗС/ 

Утгын чандмань Утга зохиол, мэргэжлийн чиглэл 

Оюутны нэгдэл Бизнесийн сургуулийн оюутны нэгдэл клуб 

Найз нь 

найзыгаа дэмжье 
Хувь хүний хөгжил 

Загвар НҮБ Олон улсын харилцааны мэргэжлийн 

Google Сэтгүүл зүйн мэргжлийн 

Эрдмийн эрэлд  Номын клуб  



Оюутны амралт, чөлөөт цагийн хөтөлбөр /үзвэр үйлчилгээ/ 

МУИС-ийн нийт багш ажилчид, оюутан залуучуудад зориулсан үзвэр үйлчилгээний 

хөнгөлөлт Соёл урлаг, олон нийтийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах 

1. УДЭТ-тай 50 хүртлэх хувийн хөнгөлөлттэй 

2. УДБЭТ-тай 50 хүртлэх хувийн хөнгөлөлттэй 

3. УДБЭТ-тай гэрээ байгуулах 50 хүртлэх хувийн хөнгөлөлттэй  

4. Улаанбаатар чуулгатай 20-50 хувийн хөнгөлөлттэй  

5. Өргөө кино театр 10-13 хувийн хөнгөлөлттэй  

6. Golden Gem фитнес клубтэй 50 хүртлэх хувийн хөнгөлөлттэй 

7. EDEX боловсрол зуучлал, сургалтын төв 20 хувийн хөнгөлөлттэй  

8. All events групп урлагийн арга хэмжээ зохион байгуулдаг компани аргахэмжээнд 

хөнгөлөлттэй үйлчилэх соёл урлаг олон нийтийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах 

гэрээтэй ажиллаж байна. 

   

   

 



 

 

 



 

 

 

 


