III БҮЛЭГ. СУРАЛЦАГЧЫГ ДЭМЖИХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
МУИС-ийн алсын хараа, эрхэм зорилго, “Сургах ба сурах үйл явцыг дэлхийн
тэргүүлэх түвшинд хүргэх” стратегийн чиглэлийг хэрэгжүүлэхэд, оюутан
чанартай боловсрол эзэмшин хөгжих таатай орчинг бүрдүүлэхэд чиглэсэн үйл
ажиллагааг хэрэгжүүлэх нь бидний зорилго юм.
Суралцагчдад үзүүлэх дараах
хариуцан хэрэгжүүлж байна.

үйлчилгээг

“Оюутан,

төгсөгчийн

хэлтэс”

Үйл ажиллаагааны чиглэлүүд














Элсэгчдэд үзүүлэх үйлчилгээ
Академик үйлчилгээ
Оюутны тэтгэлэг, санхүүгийн дэмжлэг
Оюутан солилцоо
Гадаад оюутныг дэмжих үйлчилгээ
Дотуур байр, орон суурцны үйлчилгээ
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих
Хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнуудад үзүүлэх үйлчилгээ
Эрүүл мэндийн үйлчилгээ
Соёл, спорын үйлчилгээ
Оюутны байгууллага, клубт зөвлөн туслах
Төгсөгчидтэй ажиллах
Хууль эрх зүйн зөвлөх үйлчилгээ
ОЮУТНЫ ТЭТГЭЛЭГ, САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ

Элсэгчдийг дэмжих тэтгэлэг:
Дараах элсэгчдийн эхний хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрийг 50 хувь
хөнгөлнө.
Үүнд:
 Улсын олимпиадад эхний байр эзэлсэн бол;
 Суурь шалгалтад тооцуулсан байгалийн ухааны ЭЕШ нь 750-аас дээш
оноотой ШУС-БУС, ХШУИС-ийн эхний 50 элсэгч /сургууль тус бүрт 25/
мөн Математик, Физик, Хими, Биологи, Техник технологи, Мэдээлэл зүйн
улсын олипиадад 1-ээс 3-р байранд шалгарч дээрх сургуулиудад элссэн
бол;
 Суурь шалгалтад тооцуулсан байгалийн ухааны ЭЕШ-нд 650 болон түүнээс
дээш оноотой Байгаль Эх лицей ахлах сургуулийн төгсөгч ШУС-ийн БУС,
ХШУИС-д элссэн бол;
Амжилттай суралцагчдыг дэмжих тэтгэлэг:

Амжилттай суралцаж буй оюутнуудыг дэмжих гадаад, дотоодын хувь хүн,
сангийн 10 гаруй төрлийн тэтгэлэгт жилдээ 300 гаруй оюутан хамрагддаг.




МУИС-ийн нэрэмжит тэтгэлэг
Гадаад, дотоодын хувь хүн, байгууллага, сангийн нэрэмжит тэтгэлэг
Оюутан солилцооны тэтгэлэгт хөтөлбөрүүд
МУИС-ийн суралцагчдад зориулсан тэтгэлэг
Тэтгэлэгийн нэр
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Тэтгэлэг зарлагдах хугацаа
/сараар/
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

МУИС-ийн нэрэмжит тэтгэлэг
МУИС-ийн шинэ элсэгчдийн тэтгэлэг
Докторантурт суралцаж байгаа МУИС-ийн
багшийн тэтгэлэг
Монгол судлалыг дэмжих тэтгэлэг
Япон
улсын
“Сумитомо” корпорацийн
нэрэмжит тэтгэлэг
Япон
улсын
“Мицубиши” корпорацийн
нэрэмжит тэтгэлэг
Япон улсын “Мицубиши UFJ” сангийн
нэрэмжит тэтгэлэг
БНСУ-ын “POSCO ASIA FELLOWSHIP”-ийн
тэтгэлэг
БНСУ-ын “Дун-Ин форум”-ын нэрэмжит
тэтгэлэгт хөтөлбөр
БНСУ-ын Намъянжу боловсролыг дэмжих
сангийн тэтгэлэг
Тайваний иргэн Өнө Уртагийн нэрэмжит
тэтгэлэг
Тайваний
Монгол-Төвдийн
хорооны
тэтгэлэг
Күнзийн
институтийн
оролцоотой
тэтгэлэг
БНСУ-ын OK BAE&JUNG нэрэмжит тэтгэлэг
УИХ-ын гишүүн А.Ундраагийн нэрэмжит
тэтгэлэг
Бусад

Тэтгэлэгтэй холбоотой мэдээллийг Хичээлийн 2-р байр 216 тоотоос авна уу.
МУИС-д суралцагчдад тэтгэлэг олгох нийтлэг журмыг
https://sisi.num.edu.mn/files/merged_document_3.pdf

эндээс

харна

уу.

БОЛОВСРОЛЫН ЗЭЭЛИЙН САНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Монгол Улсын Засгийн Газрын 2016 оны 10-р сарын 5-ны өдрийн 111-р
тогтоолоор “Боловсролын зээлийн сан” болж өргөжиж, зорилтот хөтөлбөрийн
үйлчилгээнүүдээс гадна 2018 оны 46 дугаар тогтоолоор журам шинэчлэн
батлагдсан ‘’Оюутны хөгжлийн зээл’’ хэрэгжиж эхлэлээ.

Оюутны хөгжлийн зээл:
Оюутны хөгжлийн зээлийн зорилго нь оюутан, суралцагчийн сурах бололцоог
нэмэгдүүлэх, дээд боловсролын сургалтын байгууллагын сургалтын чанар,
өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэгдэнэ.
Оюутны хөгжлийн зээлд хамрагдах
материалаа бүрдүүлсэн байна.









дараах

шаардлагыг

хангаж,

Хичээлийн жилийн нэг улиралд 10-аас доошгүй цагийн хичээл судалж,
дүгнүүлсэн байх.
Дүнгийн шалгуур
Боловсролын шатлал
ЭЕШ оноо
Голч дүн




оюутнууд

Бакалавр
600<
2.8<

Магистр

Доктор

3.2<

3.2<

Зээл хүсэгчдийн өргөдлийн маягт
Ирээдүйн зорилгоо тодорхойлж бичсэн ЭССЭ
/зээлд хамрагдсанаар
нийгэмд үзүүлэх хувь нэмэр, тухайн мэргэжлээр суралцсанаар ямар үр
дүнд хүрэх /
Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын онооны хуулбар
Сургуулийн голч дүнгийн тодорхойлолт
Төлбөрийн нэхэмжлэлийн эх хувь
Тухайн улиралд судалж байгаа хичээлийг баталгаажуулсан жагсаалт
/багц цагаар/

Сургалтын төрийн сангийн буцалтгүй тусламж:
Монгол Улсын
Засгийн газрын 2014 оны “Журам, чиглэл шинэчлэн батлах
тухай” 71-р тогтоол, Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны “Журам батлах
тухай” 19-р тогтоолын дагуу буцалтгүй тусламж олгож байна.
Үүнд:





Бүтэн өнчин суралцагч
Хөгжлийн бэрхшээлтэй өөрөө (60%)
Хөгжлийн бэрхшээлтэй эцэг, эх (60%)
Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан
хөтөлбөрийн нэг суралцагч (60%)



Багш бэлтгэдэг төрийн өмчийн их, дээд сургуульд багш мэргэжлээр
элсэгч нь элсэлтийн ерөнхий шалгалтад 650-750 оноо авсан бол
сургалтын төлбөрийн 70 хувийг, 751-ээс дээш оноо авсан бол 100 хувь
Нэг өрхийн 3 болон түүнээс дээш хүүхэд дээд боловсролын сургалтын
байгууллагад бакалаврын зэргийн боловсрол эзэмшихээр зэрэг суралцаж
байгаа тохиолдолд 1 хүүхдийн төлбөрийн буцалтгүй тусламж олгоно.



гишүүнтэй

өрхийн

бакалаврын

Амьжиргааны зардал олгох дэмжлэг:
Багш бэлтгэдэг төрийн өмчийн их, дээд сургуулийн өдрийн ангид
амжилттай суралцаж байгаа хөдөө, орон нутагт багшлах дадлга гүйцэтгэх
суралцагчид тухайн сургуулийн нэг хичээлийн сургалтын төлбөрийн 30
хувьтай тэнцэх хэмжээний амьжиргааны зардлыг олгоно.
Бүрдүүлэх бичиг баримт:











Өргөдөл
Төрсний гэрчилгээ
Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж /шинээр элсэгч/
Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
Эцэг эх, асран хамгаалагчийн болон суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн
хуулбар
Боловсролын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагаас
олгосон суралцах эрхийн бичиг
Эрх
бүхий
этгээдийн
баталгаажуулсан
холбогдох
баримт
бичиг,
тодорхойлох / Засаг даргын тодорхойлолт/
Бүтэн өнчин суралцагчийн хувьд эцэг, эхийн нас барсныг гэрчлэх бичиг
баримтын хуулбар
Суралцагч өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй эсхүл эцэг, эх нь хоёулаа
хөгжлийн бэрхшээлтэй, хөдөлмөрийн чадвараа алдсан хувь, хугацаа
тогтоосон актын хуулбар
3 ба түүнээс дээш хүүхэд нь зэрэг суралцаж байгааг нотлох сургуулийн
тодорхойлолт

Энэхүү журам нь хоёр дахь удаагаа бакалаврын, хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа
суралцагчид хамаарахгүй
Замын зардал:
МУ-ын ЗГ-ын 2011 оны 102 тоот тогтоолд “Оршин суугаа газраасаа 500
километр болон түүнээс хол байршилтай их, дээд сургууль, коллежид зохих
журмын дагуу элсэн суралцагчдын өвлийн амралтаар орон нутаг руугаа явсан,
ирсэн 2 талын зардлыг холбогдох баримтыг нь үндэслэн авто тээврийн
хэрэгслийн тарифаар тооцож Сургалтын төрийн сангаас нөхөн олгож
байсугай.” гэж заасны дагуу замын зардлын 50%-ыг эргүүлэн олгоно.
Бүрдүүлэх бичиг баримт
 Явсан замын зардлын баримт /гараар бичсэн баримт тооцохгүй/
 Ирсэн замын зардлын баримт /гараар бичсэн баримт тооцохгүй/
 Иргэний үнэмлэхийн хуулбар /ар, өвөргүй/
 Өөрийн нэр дээрх дансны дугаар /хамтран эзэмшигчтэй данс болохгүй/
ОЮУТАН СОЛИЛЦООНЫ ХӨТӨЛБӨР

Хамтын ажиллагааны гэрээтэй гадаадын их дээд сургуульд болон олон
улсын хүрээнд оюутан солилцоо болон давхар зэргийн хөтөлбөрт хамрагдахад
мэдээлэл өгөх, зөвлөн туслах, сурталчлах
Оюутан солилцооны хөтөлбөрт хамрагдахад тавигдах ерөнхий шаардлага:





МУИС-ийн 1,2,3 дугаар түвшний оюутан байх
Голч дүн 3,0 ба түүнээс дээш байх
Англи эсвэл тухайн суралцах улсын хэлний мэдлэгтэй байх
Харилцааны соёлтой, нээлттэй, сурах чин хүсэл эрмэлзэлтэй байх

Ерөнхий бүрдүүлэх материалууд:








Гадаад паспортын хуулбар
Дүнгийн тодорхойлолт
Дэмжсэн захидал /Recommendation letter/
CV
Гадаад хэлний шалгалтын оноо
Эссэ
Бусд шаардлагатай материалуудыг тухайн сургууль өөрсдөө зарлах болно
Оюутан солилцооны гэрээтэй гадаадын их дээд сургуулиудын жагсаалт
Оюутнуудад тавих
шалгуур

Хичээл
эхлэх
хугацаа
Суралцах
/Намар,
түвшин
Хавар/

Website

№

Сургуулийн
нэр

1

Данкүүкийн Их
Сургууль /Dankook БНСУ
University/

Англи эсвэл
Солонгос хэлний
мэдлэгтэй байх,
Дүнгийн голч 3,0
дээш

Есдүгээр сар,
Хоёрдугаар
Бакалавр
сар

www.dankook.ac.
kr

2

Канвоны Их
Сургууль /Kangwon БНСУ
University/

Англи эсвэл
Солонгос хэлний
мэдлэгтэй байх,
Дүнгийн голч 3,0
дээш

Есдүгээр сар,
Хоёрдугаар
Бакалавр
сар

www.kangwon.ac.
kr

3

Чонбүүкийн
Үндэсний Их
Сургууль /Chonbuk БНСУ
National
University/

Англи эсвэл
Солонгос хэлний
мэдлэгтэй байх,
Дүнгийн голч 3,0
дээш

Бакалавр
Есдүгээр сар, (оюутан
www.chonbuk.ac.
Хоёрдугаар
солилцоо,
kr
сар
2+2
хөтөлбөр)

4

Соган Их Сургууль
/Sogan
БНСУ
University/

Англи эсвэл
Солонгос хэлний
мэдлэгтэй байх,
Дүнгийн голч 3,0
дээш

Есдүгээр сар,
Хоёрдугаар
Бакалавр
сар

www.sogang.ac.k
r

5

Соган Их Сургууль
/Sogan
БНСУ
University/

Англи эсвэл
Солонгос хэлний
мэдлэгтэй байх,
Дүнгийн голч 3,0
дээш

Есдүгээр сар,
Хоёрдугаар
Бакалавр
сар

www.cheju.ac.kr

Улс

6

Чун-Ан Их
Сургууль /Chun An БНСУ
University/

Англи эсвэл
Солонгос хэлний
мэдлэгтэй байх,
Дүнгийн голч 3,0
дээш

Есдүгээр сар,
Хоёрдугаар
Бакалавр
сар

http://www.cau.
ac.kr/

7

Ханбат Их
Сургууль /Hanbat
University/

БНСУ

Англи эсвэл
Солонгос хэлний
мэдлэгтэй байх,
Дүнгийн голч 3,0
дээш

Есдүгээр сар,
Бакалавр
Хоёрдугаар
сар

www.hanbat.ac.k
r

8

Ханьяны Их
Сургууль /Hanyan
University/

БНСУ

Англи эсвэл
Солонгос хэлний
мэдлэгтэй байх,
Дүнгийн голч 3,0
дээш

Есдүгээр сар,
Хоёрдугаар
Бакалавр
сар

www.hanyang.ac.
kr

9

Хангүүк Их
Сургууль /Hankook
БНСУ
University of
Foreign study/

Англи эсвэл
Солонгос хэлний
мэдлэгтэй байх,
Дүнгийн голч 3,0
дээш

Есдүгээр сар,
Хоёрдугаар
Бакалавр
сар

www.hufs.ac.kr

Конгүүк Их
10 Сургууль /Konkook БНСУ
University/

Англи эсвэл
Солонгос хэлний
мэдлэгтэй байх,
Дүнгийн голч 3,0
дээш

Есдүгээр сар,
Хоёрдугаар
Бакалавр
сар

www.konkuk.ac.k
r

Күнминий Их
11 Сургууль /Kookmin БНСУ
University/

Англи эсвэл
Солонгос хэлний
мэдлэгтэй байх,
Дүнгийн голч 3,0
дээш

Есдүгээр сар,
Хоёрдугаар
Бакалавр
сар

www.kookmin.ac.
kr

Кёнхи Их Сургууль
12 /Kyung hee
БНСУ
University/

Англи эсвэл
Солонгос хэлний
мэдлэгтэй байх,
Дүнгийн голч 3,0
дээш

Есдүгээр сар,
Хоёрдугаар
Бакалавр
сар

http://www.khu.
ac.kr/

Хоккайда Их
Сургууль
13
/Hokkaida
University/

Япон

IELTS-6,5 IBT
TOFEL-550, Япон
хэлний түвшинN2,Дүнгийн голч
3,0 дээш

Аравдугаар
сар,
Дөрөвдүгээр
сар

Бакалавр

www.hokudai.ac.
jp

Япон

IELTS-6,5 IBT
TOFEL-550, Япон
хэлний түвшин-N3,
Дүнгийн голч 3,0
дээш

Аравдугаар
сар,
Дөрөвдүгээр
сар

Бакалавр

www.aoyama.ac.j
p/

Япон

IELTS-6,5 IBT
TOFEL-550, Япон
хэлний түвшин-N3,
Дүнгийн голч 3,0
дээш

Аравдугаар
сар,
Дөрөвдүгээр
сар

Бакалавр,
www.soka.ac.jp
Магистр

Васедагийн Их
Сургууль
16
/Waseda
University/

Япон

IELTS-6,5 IBT
TOFEL-550, Япон
хэлний түвшин-N3,
Дүнгийн голч 3,0
дээш

Аравдугаар
сар,
Дөрөвдүгээр
сар

Бакалавр,
www.waseda.jp
Магистр

Акитагийн
Олон улсын

Япон

IELTS-6,5 IBT
TOFEL-550, Япон

Аравдугаар
сар,

Бакалавр

Аюума-Гакуйн
Их Сургууль
14
/Ayoma Gakuin
University/
Сока Их
Сургууль
15
/Soka
University/

17

www.aiu.ac.jp

Их Сургууль
/Akita
International
University/

хэлний түвшин-N3,
Дүнгийн голч 3,0
дээш

Дөрөвдүгээр
сар

Чү-О Их Сургууль
18
Япон
/Chuo University/

IELTS-6,5 IBT
TOFEL-550, Япон
хэлний түвшин-N3,
Дүнгийн голч 3,0
дээш

Аравдугаар
сар,
Дөрөвдүгээр
сар

Бакалавр

Нагоягийн Их
Сургууль
19
/Nagoya
University/

IELTS-6,5 IBT
TOFEL-550, Япон
хэлний түвшинN2,Дүнгийн голч
3,0 дээш

Аравдугаар
сар,
Дөрөвдүгээр
сар

Бакалавр, www.nagoyaМагистр
u.ac.jp/

Сэншү Их Сургууль
20 /Senshu
Япон
University/

IELTS-6,0 IBT
TOFEL-500, Япон
хэлний түвшин-N3,
Дүнгийн голч 3,0
дээш

Аравдугаар
сар,
Дөрөвдүгээр
сар

Бакалавр

www.senshuu.ac.jp

Шига Их Сургууль
21 /Shiga
University/

Япон

Англи эсвэл, Япон
хэлний мэдлэгийн
түвшинг харуулсан
сертификат,
Дүнгийн голч 3,0
дээш

Аравдугаар
сар,
Дөрөвдүгээр
сар

Бакалавр

www.shigau.ac.jp

Япон

Англи эсвэл, Япон
хэлний мэдлэгийн
түвшинг харуулсан
сертификат,
Дүнгийн голч 3,0
дээш

Аравдугаар
сар,
Дөрөвдүгээр
сар

Бакалавр, www.osakaМагистр
u.ac.jp

Япон

Англи эсвэл, Япон
хэлний мэдлэгийн
түвшинг харуулсан
сертификат,
Дүнгийн голч 3,0
дээш

Аравдугаар
сар,
Дөрөвдүгээр
сар

Бакалавр

Рикко Их Сургууль
24 /Rikkyo
Япон
University/

Англи эсвэл, Япон
хэлний мэдлэгийн
түвшинг харуулсан
сертификат,
Дүнгийн голч 3,0
дээш

Аравдугаар
сар,
Дөрөвдүгээр
сар

Бакалавр,
Магистр,
www.rikyo.ac.jp
Доктор

Мэйжи Их Сургууль
25 /Meiji
Япон
Univeristy/

Англи эсвэл, Япон
хэлний мэдлэгийн
түвшинг харуулсан
сертификат,
Дүнгийн голч 3,0
дээш

Аравдугаар
сар,
Дөрөвдүгээр
сар

Бакалавр

http://www.meij
i.ac.jp/

26 МГИМО

ОХУ

Орос хэлний
мэдлэгтэй байх,
Дүнгийн голч 3,0
дээш

Есдүгээр сар,
Хоёрдугаар
Бакалавр
сар

http://mgimo.ru
/

Буриадын
Их
Сургууль
27 /Buryat
ОХУ
State
University/

Орос хэлний
мэдлэгтэй байх,
Дүнгийн голч 3,0
дээш

Есдүгээр сар,
Хоёрдугаар
Бакалавр
сар

http://www.bsu.
ru/

Осакагийн
Их Сургууль
22
/Osaka
University/
Токиогийн
Гадаад хэлний их
сургууль
23
/Tokyo
University of
Foreign Studies/

Япон

www.chuo.ac.jp

http://www.tufs
.ac.jp/

Өвөрмонголын
Үндэсний
Их
Сургууль
28 /National
БНХАУ
University
of
Inner
Mongolia/

Хятад хэлний
мэдлэгтэй байх,
Дүнгийн голч 3,0
дээш

Есдүгээр сар,
Бакалавр
Хоёрдугаар
сар

http://www.csc.
edu.cn/

Жилин Их Сургууль
29 /Jilin
БНХАУ
University/

Хятад хэлний
мэдлэгтэй байх,
Дүнгийн голч 3,0
дээш

Есдүгээр сар,
Хоёрдугаар
Бакалавр
сар

http://www.jlu.
edu.cn/

Тианжиний
Их
Сургууль
30
БНХАУ
/Tianjin
University/

Хятад хэлний
мэдлэгтэй байх,
Дүнгийн голч 3,0
дээш

Есдүгээр сар,
Бакалавр
Хоёрдугаар
сар

http://www.tju.
edu.cn/

Бээжингийн Төвийн
Үндэсний
31
БНХАУ
Их
Сургууль

Хятад хэлний
мэдлэгтэй байх,
Дүнгийн голч 3,0
дээш

Есдүгээр сар,
Хоёрдугаар
Бакалавр
сар

http://www.educ
hina.mn/

Өвөрмонголын
32 Багшийн
Их Сургууль

Хятад хэлний
мэдлэгтэй байх,
Дүнгийн голч 3,0
дээш

Есдүгээр сар,
Хоёрдугаар
Бакалавр
сар

http://www.educ
hina.mn/

Тайваний Үндэсний
Их
Сургууль Тайван
33
/National Taiwan ь
University/

Англи эсвэл, Хятад
хэлний мэдлэгийн
түвшинг харуулсан
сертификат,
Дүнгийн голч 3,0
дээш

Есдүгээр сар,
Хоёрдугаар
Бакалавр
сар

www.ntu.edu.tw

Тамкан
Их
Тайван
34 Сургууль /Tamkang
ь
University/

Англи эсвэл, Хятад
хэлний мэдлэгийн
түвшинг харуулсан
сертификат,
Дүнгийн голч 3,0
дээш

Есдүгээр сар,
Хоёрдугаар
Бакалавр
сар

http://www.tku.
edu.tw/

Сан
Ят-Сэн
Их
Сургууль
Тайван
35
/Sun
Yat-Sen ь
University/

Англи эсвэл, Хятад
хэлний мэдлэгийн
түвшинг харуулсан
сертификат,
Дүнгийн голч 3,0
дээш

Есдүгээр сар,
Бакалавр,
Хоёрдугаар
www.sysu.edu.cn
Магистр
сар

Ченчи Их Сургууль
/National
Тайван
36
Chengchi
ь
University/

Англи эсвэл, Хятад
хэлний мэдлэгийн
түвшинг харуулсан
сертификат,
Дүнгийн голч 3,0
дээш

Есдүгээр сар,
Хоёрдугаар
Бакалавр
сар

www.nccu.edu.tw

Гумболдтийн Их
Сургууль
37
/Humboldt
University/

ХБНГУ

Герман эсвэл Англи
хэлний мэдлэгтэй
байх, Дүнгийн голч
3,0 дээш

Есдүгээр сар,
Хоёрдугаар
Бакалавр
сар

www.huberlin.de

38

Халле Их Сургууль
/Martin-Luther
ХБНГУ
Univesity
of Halle/

Герман эсвэл Англи
хэлний мэдлэгтэй
байх, Дүнгийн голч
3,0 дээш

Есдүгээр сар,
Хоёрдугаар
Бакалавр
сар

www.unihalle.de

39

Лепхана Их
Сургууль

Герман эсвэл Англи
хэлний мэдлэгтэй

Есдүгээр сар, Бакалавр,
www.leuphana.de
Хоёрдугаар
Магистр

БНХАУ

ХБНГУ

/Leuphana
University/

байх, Дүнгийн голч
3,0 дээш

Ка-Фоскари Их
Сургууль /Ca40 Foscari
University of
Venice/

БНИУ

Англи эсвэл Итали
хэлний мэдлэгтэй
байх, Дүнгийн голч
3,0 дээш

Есдүгээр сар,
Хоёрдугаар
Бакалавр
сар

http://www.univ
e.it/

БНХАУ

Англи эсвэл Хятад
хэлний мэдлэгтэй
байх, Дүнгийн голч
3,0 дээш

Есдүгээр сар,
Хоёрдугаар
Бакалавр
сар

http://www.hku.
hk/

Дорно Дахины хэл,
иргэншлийн
42
БНФУ
үндэсний дээд
сургууль/INALCO/

Франц хэлний
мэдлэгтэй байх,
Дүнгийн голч 3,0
дээш

Есдүгээр сар,
Бакалавр
Хоёрдугаар
сар

http://www.inal
co.fr/

Карлийн Их
Сургууль
43 /Charles
University
in Prague/

Англи эсвэл Чех
хэлний мэдлэгтэй
байх, Дүнгийн голч
3,0 дээш

Есдүгээр сар,
Бакалавр
Хоёрдугаар
сар

http://www.cuni
.cz/

41

Хонконгийн Их
Сургууль
/University of
Hong-Kong/

БНЧУ

сар

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ОЮУТНУУДАД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдын суралцах боломж, орчин нөхцлийг
бүрдүүлэх, дэмжлэг, үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг холбогдох нэгжтэй хамтран
зохион байгуулдаг.
МУИС-ийн зүгээс хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутанд хүртээмжтэй орчин
бүрдүүлэхэд анхаарч “Хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнуудад зориулсан дэд
бүтцийн
хүртээмжийн
үнэлгээ”-г
албан
ёсоор
хийлгэсэн.
Хөгжлийн
бэрхшээлтэй оюутанд зориулан дараах үйлчилгээг үзүүлдэг:








Төрийн буцалтгүй тусламжид хамруулах
Боловсролын зээлийн үйлчилгээнд хамруулах
Оюутны дотуур байранд давуу эрхтэй сонголт хийлгэх
Сэргээн засалт, сургалт, үйлдвэрлэлийн төвтэй хамтарсан хөтөлбөр
хэрэгжүүлэх /эрүүл мэндийн үзлэг оношилгоо, сургалт, нөлөөллийн үйл
ажиллагаа/
Хэрэглэгчийн эрэлт, хүсэлт, хэрэгцээнд суурилсан дэмжлэг, үйлчилгээ
үзүүлэх
Хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнуудад зориулсан өдөрлөг
Бусад
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

МУИС-ийн оюутнууд эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг “Эрүүл
мэндийн төв”-өөс авах боломжтой.
Эрүүл мэндийн үзлэг, үйлчилгээний хуваарь
№

Үзлэг, үйлчилгээний
төрөл

Хугацаа

Хаана болох

3

Цээжний
эрхтэн
тогтолцооны
үзлэг
/цээжний зураг авах/
Эрүүл мэндийн даатгалд
хамруулах
Вакцинжуулалтын аян

4

Цус бэлэглэх аян

5

Цээжний
эрхтэн
тогтолцооны
үзлэг
/цээжний зураг авах/
Цус бэлэглэх аян

1

2

6
7
8

Эрүүл мэндийн даатгалд
хамруулах
Вакцинжуулалтын аян

2018
оны
09
сарын 17-26нд

МУИС-ийн Эрүүл мэндийн төвд

2018 оны 09
сард
2018
оны
сард
2018
оны
сард
2019
оны
сард

МУИС-ийн Хичээлийн байруудад

2019
оны
сард
2019
оны
сард
2019
оны
сард
Хичээлийн
жилийн турш

10

МУИС-ийн Хичээлийн байруудад

11

МУИС-ийн Хичээлийн байруудад

03

МУИС-ийн Эрүүл мэндийн төвд

03

МУИС-ийн Хичээлийн байруудад

04

МУИС-ийн Хичээлийн байруудад

05

МУИС-ийн Хичээлийн байруудад

Эрүүл
мэндийн
анхан
МУИС-ийн Оюутны дотуур байр
шатны
үзлэг,
сургалт
лекц
МУИС-ийн Эрүүл мэндийн төв нь Оюутны 1-р дотуур байрны 1 давхарт байрлан
ажиллдаг болно.
Утас: 75754400-1219
9

ОЮУТНЫ ДОТУУР БАЙР, ОРОН СУУЦНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ:
Оюутны дотуур байр, орон сууцны үйлчилгээ:
Бүртгэл:
Бүртгүүлэх оюутан нь МУИС-ийн бакалавр, магистр, докторын түвшний идэвхтэй
төлөвийн суралцагч байх бөгөөд дотуур байранд бүртгүүлэхдээ суралцагчийн бүртгэлийн
дугаараар системд нэвтэрч зааврын дагуу бүртгүүлнэ. Шинэ элсэгчийн хувьд Си-Си системд
нэвтрэх оюутны бүртгэлийн дугаар авсан байх шаардлагатай.
Оюутны дотуур байрны бүртгэл 8 сарын 22-29-ны хооронд онлайнаар хийгдэнэ.
Бүртгүүлэх оюутан системд нэвтрэн Дотуур байр -> Бүртгэл хэсгээр орж, дотуур байрны
хүсэлт гаргахад шаардлагатай талбарын утгуудыг сонгон Бүртгүүлэх товч дээр дарж
хүсэлтээ илгээнэ.

Санамж:




Системд бүртгэлтэй утасны дугаар нь өөрчлөгдсөн бол заавал шинэчлэн оруулна.
Дотуур байранд орох шалтгаанаа үнэн зөв сонгож шалтгаанд харгалзах файлыг
заавал хавсаргана /иргэний үнэмлэх ... /.
Бүртгэл хийгдэж дууссаны дараа баталгаажуулалт эхлэнэ.

Баталгаажуулалт:
Дотуур байрны бүртгэл ажлын 5 өдөр үргэлжлэх бөгөөд бүртгэл хааснаас хойш 24 цагийн
дараа, ажлын 5 өдөрт багтаан баталгаажуулалт хийгдэнэ. Баталгаажуулалт хийхдээ оюутан
системд нэвтрэн зүүн цэсний
Дотуур байр -> Баталгаажуулалт хэсгээр орж
баталгаажуулна. Баталгаажуулалт нь байр, өрөөгөө сонгох, төлбөр төлөх гэсэн 2 алхамтай.
1-р
алхам:
Байр,
өрөөгөө
сонгохдоо зүүн
цэсний Дотуур
байр
->
Баталгаажуулалт хэсэг дээр даран гарч ирэх хэсгээс байр, давхар, өрөө, засвар
хийсэн, хийгээгүй өрөөнд орох эсэхээ сонгоно. Өрөөгөө сонгосны дараа
Баталгаажуулах товч дээр даран дараагийн алхам буюу төлбөр төлж баталгаажуулах
хэсэг рүү шилжинэ.

2-р алхам: Өрөөгөө сонгож Баталгаажуулах товч дээр дарсны дараа сонгосон
өрөөнөөс хамаарсан төлбөрийн нэхэмжлэл гарч ирнэ. Оюутан та дотуур байрны
төлбөрөө холбогдох банкны онлайн гүйлгээ хийх эрхтэй карт болон Paybill
үйлчилгээгээр төлнө. Төлбөр төлөлт нь оюутны хичээл баталгаажуулалттай зарчмын
хувьд ижилхэн байна.

Санамж:


Өрөө, байраа сонгож, төлбөрөө төлж баталгаажуулсан оюутнууд МУИС-ийн
оюутны дотуур байранд орох эрхтэй болно.

Дотуур байрны мэдээлэл
№
1

Байрны дугаар
Оюутны 1-p байр

Хаяг, байршил
УБ, СБД, Бага тойруу, 6-р хороо

1 жилийн
төлбөр /₮/
630.000

2

Оюутны 2-p байр

3

Оюутны 3-p байр
Оюутны 4-p байр
/гадаад оюутны байр/
Оюутны 5-p байр

4
5

/Хичээлийн 2-р байрны хойно/
УБ, СБД, Бага тойруу, 6-р хороо
/Хичээлийн 2-р байрны хойно/
УБ, СБД, 8-р хороо, Оюутны А хотхон
УБ, СБД, 8-р хороо /Дашчойлин
хийдийн зүүн талд/
УБ, СБД, 8-р хороо Оюутны А хотхон

450.000
630.000
500 ам.доллар
450.000

ОЮУТНЫ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ:
2018-2019 оны хичээлийн жилд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн
хүрээнд чадавхижуулах сургалт, семинар, ажил олгогчдын үзэсгэлэн яармаг
мөн томоохон ажил олгогч байгууллагуудтай танилцах аялал, цагийн болон
байнгын ажлын байранд зуучлах ажлыг зохион байгуулна.







Ажил олгогчдын яармаг зохион байгуулах
Ажилд орох хүсэлт, албан захидал бичих, ажилд оролцох ярилцлагад
бэлтгэх, ажлын байрны талаар мэдээлэл өгөх, зөвлөн чиглүүлэх
Ажил олгогч байгууллага, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих газартай холбоо
тогтоож дадлага хийх боломж бүрдүүлэх, оюутнуудад зориулан интерншип
хөтөлбөрүүд хамтран хэрэгжүүлэх
Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих уулзалт, сургалт, зөвлөгөө зохион
байгуулах
Оюутныг ажлын байранд бэлтгэх, бизнес эрхлэхэд шаардлагатай эрх зүй
хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх
ГАДААД ОЮУТНЫГ ДЭМЖИХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ:

Оюутны бүртгэлийн хугацаа
№
Улирал
1
Намрын улиралд элсэх элсэлтийн хуваарь
2
Хаврын улиралд элсэх элсэлтийн хуваарь

Хугацаа
5 сарын 01-8 сарын 01
11 сарын 01- 2 сарын
01

Санамж: Монголд оршин зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 2 сарын өмнө доорх
материалыг бүрдүүлж Оюутан, төгсөгчийн хэлтэст өгнө үү.
МУИС-д элсэх гадаад оюутны бүрдүүлэх материал
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Application form
Medical form
HIV test буюу ДОХ-ын шинжилгээний бичиг /эх хувь/
Паспортын хуулбар - 3% /тод байх/
Суралцах өргөдөл /study plan/
Боловсролын үнэмлэх болон дүнгийн хуулбар, орчуулгын товчоогоор
орчуулсан байх, тамгатай - 2%
7. Хураамж
 Бүртгэл-50ам доллар

 Кассанд : Хичээлийн I байр, 209 тоот
 Дансаар: Голомт банк: 1102927753
 Урилга-3ам доллар/бэлнээр/
8. Албан ёсны урилгаа аль улс, хотоос авахаа мэдэгдэх
9. Сургалтын төлбөр
 Хэлний бэлтгэл-2625/1313ам доллар
 Бакалавр -1кр 90 ам доллар өөрчлөгдөх б
 Магистр-1кр 175 ам доллар
 Доктор-1кр 190 ам доллар
10.
Дотуур байрны төлбөр
 500 доллар
Оршин суух зөвшөөрөл сунгуулах оюутны бүрдүүлэх материал
1. Паспортын хуулбар-2 %
2. Оршин суух үнэмлэхний хуулбар-1%
3. Дүнгийн тодорхойлолт
 Хэлний бэлтгэл
 Бакалавр
 Магистр
 Доктор
4. Магистрант, докторантууд (хэлний бэлтгэл, бакалаврт хамаарахгүй)
 Гэрчилгээний хуулбар
 Ганцаарчилсан төлөвлөгөөг удирдагчаар батлуулах
5. ДОХ-ын шинжилгээний бичиг-1%
6. Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт–1%
7. Мэдүүлгийн хуудас /Суралцах/ бөглөх
8. Цээж зураг-1 % /хэмжээ 3*4/
9. Хураамж 43000 төгрөг
 ГИХГ-41600 төгрөг
 Баримт бичгүүд болон маягтууд хувьлах-1400 төгрөг
 Маягтууд
 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 Мэдүүлгийн хуудас /Суралцах/ бөглөх
 Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт материал тусгах
СОЁЛ, CПОРТЫН ХӨТӨЛБӨР ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Стратеги
зорилгын
хүрээнд:
Суралцагчдад
төлөвших,
авьяасаа
нээн
хөгжүүлэх, ажил амьдралын дадал, чадвар эзэмших боломжийг олгох үйл
ажиллагааны хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх.
• Оюутны үйл ажиллагааг дэмжих хөтөлбөрийг 2-3 жилийн үечлэлтэйгээр
боловсруулан хэрэгжүүлэх
• Оюутны соёл, урлаг, спортын үйл ажиллагааг дэмжин хөгжүүлэх
• Соёл, спортын олон нийтийн бодлого хөтөлбөр төсөл үйл ажиллагааг
санхүүгийн үндэслэлтэй боловсруулах удирдамжаар хангах, зохион
байгуулах, гүйцэтгэх
МУИС-ийн оюутны урлагийн арга хэмжээний хуваарь

№

Салбар сургууль

Хугацаа

1

БС-ийн Нягтлан бодох
тэнхим урлаг наадам

2018.10.13

2

Нийгмийн ухааны салбар

2018.10.20

3
4
5

6

Хүмүүнлэгийн ухааны
салбар
Байгалийн ухааны
салбар
Хэрэглээний шинжлэх
ухаан инженерчлэлийн
сургууль
Олон улсын харилцаа,
нийтийн удирдлагын
сургууль

7

Бизнесийн сургууль

8

Хууль зүйн сургууль

9

10

11

БС-ийн Санхүү тэнхим
урлаг наадам
Урлагийн их наадам
/бүрэлдэхүүн
сургуулийн шалгарсан
үзүүлбэр/
Урлагийн их наадмаас
шалгарсан шилдэг
үзүүлбэрийн нэгдсэн
тоглолт

2018.10.21
2018.10.27

Хаана болох,
холбогдох
МУИС-ийн 2-р
Урлаг заал
МУИС-ийн 2-р
Урлаг заал
МУИС-ийн 2-р
Урлаг заал
МУИС-ийн 2-р
Урлаг заал

Наадмын төрөл
байр
байр
байр
байр

09:00-16:00
Урлагийн бага
наадам
Урлагийн бага
наадам
Урлагийн бага
наадам

2018.10.28

МУИС-ийн 2-р байр
Урлаг заал

Урлагийн бага
наадам

2018.11.03

МУИС-ийн 2-р байр
Урлаг заал

Урлагийн бага
наадам

МУИС-ийн 2-р байр
Урлаг заал
МУИС-ийн 2-р байр
2018.11.10
Урлаг заал
МУИС-ийн 2-р байр
2018.12.01
Урлаг заал

Урлагийн бага
наадам
Урлагийн бага
наадам

2018.11.04

09:00-16:00

Мэргэжлийн
урлагийн театрт

Урлагийн их
наадам

2019 оны 4 Мэргэжлийн
сард
урлагийн театрт

Шилдэг
үзүүлбэрийн
тоглолт

2019.03.23

Оюутнуудын дунд зохион байгуулагдах спортын уралдаан тэмцээн
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Уралдаан тэмцээн, салбар
сургуулиуд
Намрын спартакиад
( Шинэ элсэгчдийн АШТ )
Намрын спартакиад
( Шинэ элсэгчдийн АШТ )
Намрын спартакиад
( Шинэ элсэгчдийн АШТ )
Намрын спартакиад
( Шинэ элсэгчдийн АШТ )
Намрын спартакиад
( Шинэ элсэгчдийн АШТ )
Салбар сургуулийн аварга
шалгаруулах тэмцээнүүд
МУИС-ийн оюутнуудын
спортын бага наадам
МУИС-ийн сагсан

Хугацаа
2018.09 – 10
сар
2018.09 – 10
сар
2018.09 – 10
сар
2018.09 – 10
сар
2018.09 – 10
сар
2018.11.12
сар
2018.11-12
сар
2019.04 сар

Уралдаан тэмцээний төрөл,
ангилал
Сагсан бөмбөг
Волейбол
Шатар
Ширээний теннис
Үндэсний бөх
Оюутны зөвлөл
Б.Түшиг
Спортын 6 төрөл
Сагсан бөмбөг

бөмбөгийн шигшээ багийн
нэрэмжит 3х3 тэмцээн
Оюутнуудын дунд зохион байгуулагдах нийтийн биеийн тамирын арга хэмжээ

№

Зохион байгуулах арга
хэмжээ

Хугацаа

Хариуцах эзэн

1

‘’Цэнгэг агаар - Эрүүл
мэнд’’ гүйлтийн аян

2018.10
сард

Биеийн
тамирын
тэнхим

2

Спортлог оюутан өдөрлөг

2018.11
2019.04

Биеийн
тамирын
тэнхим

3

Гадаад оюутнуудын спортын
өдөрлөг

2018.12

Биеийн
тамирын
тэнхим ШУС

5

Гимнастикийн тэмцээн

2018.12
сард
2019.05
сард

Биеийн
тамирын
тэнхим

6

Магистр докторантуудын
спорт өдөрлөг

2019.04
сард

7

8

9

МУИС лиг волейболын үе
үеийн шигшээ багуудын
тэмцээн
МУИС лиг сагсан бөмбөгийн
үе үеийн шигшээ багуудын
тэмцээн
UB марафон -2017 ОУ-ын
гүйлт

2018.10
сард
2018.10
сард
2019.05
сард

Биеийн
тамирын
тэнхим
Биеийн
тамирын
тэнхим
Биеийн
тамирын
тэнхим
Биеийн
тамирын
тэнхим

Оюутны чөлөөт цагийн хөтөлбөр /үзвэр үйлчилгээ/

Явагдах
байр
талбай,
газар
Үндэсний
цэцэрлэгт
хүрээлэнд
Хичээлийн
5-р байрны
лекцийн
тэнхим
Спорт
зааланд
Спорт
зааланд
Спорт
зааланд
Спорт
зааланд
Спорт
зааланд
Сүхбаатарын
талбай

МУИС-ийн багш ажилчид, оюутан залуус соёлын байгууллагуудаар 10-50%ийн хөнгөлөлттэй үйлчлүүлэх.
•
Сонгодог урлаг /УДЭТ, УДБЭТ, УБЧуулга/
•
Музей
•
Кино театр
•
Golden Gem фитнес клуб
•
ED EX боловсрол жуулчлал, сургалтын төв
•
Бусад
Хувь хүний хөгжлийн лекц, сургалт, семинар:





МУИС-ийн Индэр цуврал лекц уулзалт
/Сар бүр зохион байгуулагддаг бөгөөд Улс орныхоо хөгжил дэвшил, ард
түмний үнэт зүйлс, үндэсний бахархлын тогтолцоог төлөвшүүлэхэд МУИСийн эрдмийн хамт олон, оюутан суралцагчдын гүйцэтгэх үүрэг
хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, идэвхитэй оролцоо бүтээлч хандлагыг дэвжээн
бэхжүүлэхэд хөтөлбөрийн зорилго оршино./
Хувь хүний хөгжлийн сургалтууд
Мэргэжлийн лекц, сургалтууд
ОЮУТНЫ БАЙГУУЛЛАГА, КЛУБУУДЭД ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Оюутны өөрийн удирдлагын тогтолцоог бэхжүүлэн хөгжүүлэх. Оюутны сайн
дурын клубуудтэй хамтран ажиллах. МУИС-ийн хэмжээнд идэвхитэй үйл
ажиллагаа явуулж буй мэргэжил, сонирхол, сайн дурын үндсэн дээр
байгуулагдсан оюутны 45 клубын үйл ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх,
дэмжлэг үзүүлэн хамтран ажиллах
•
•





Бакалаврын оюутны 40 хувиас доошгүй нь клубт хамрагдах
Оюутны клубуудын үйл ажиллагааг дэмжин оюутан залуусыг хөгжүүлэх
зорилгод чиглүүлэх
Клубууд санхүүжилт авах өрсөлдөөнт, ил тод ажлын гүйцэтгэлд
суурилсан систем нэвтрүүлэх
Оюуны байгууллагын удирдлага, идэвхтнүүдэд зориулан оюутны өөрөө
удирдах ёсыг дэмжих хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх
Оюутны байгууллагатай хамтран манлайллын хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх
Оюутны клубуудын үйл ажиллагааг дэмжин чиглүүлэх
МУИС-ийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй оюутны байгууллага,
клубуудын мэдээлэл

№
1
2
3

Оюутны
клубын нэр
МУИС-ийн
Оюутны
холбоо
Оюун ухааны
клуб
Психея клуб

Үйл ажиллагааны чиглэл
Нийт оюутанд үйлчилдэг
Шатар, даам, рубик, судоку
гэх мэт
Сэтгэл судлалын тэнхимын
харьяа клуб.

Ахлагчийн
Нэр
Утас
Г.Мандах
Э.Тэмүүжин

89700247
99288590

П.Бадамцэцэг

99640933

Б.Хишигдорж

99194570

4

Best

5

Berkeley

6

Unity of
science

7

Өөрчлөлт

8

Экологи

9

Probe клуб

10

Найз нь
найзыгаа
дэмжье

11

Гэрлэн дохио
клуб

12

Мини
парламент

13
14
15
16
17
18
19
20

Илтгэх урлаг, парламентийн
мэтгэлцээн
Илтгэх урлаг, парламентийн
мэтгэлцээн
Илтгэх урлаг, парламентийн
мэтгэлцээн
Илтгэх урлаг, парламентийн
мэтгэлцээн
Эклолги мэргэжлийн ур чадвар
нэмэгдүүлэх

Г.Бат-Эрдэнэ

99758583
99375215

Ц.Мөнх-Эрдэнэ

89695943

Т.Азбилэг

89663225

Ж.Батболд

90750315

Б.Долгормаа

93399293

биотехнологийн мэргэжилийг
олон нийтэд сурталчилах

Х.Ундармаа

90189099

Хувь хүний хөгжил

Б.Бямбабаяр

90909989

Нийгэмд чиглэсэн сайн дурын
үйл ажиллагаа зохион
байгуулдаг

Б.Мандахбаяр

90613232

Илтгэх урлаг, мэтгэлцээн

Б.Бумнаран

99492477

SRT

Олон улсын харилцааны
мэргэжлийн клуб

Ц.Номин

89812552

Google

Сэтгүүл зүйн мэргжлийн

Б.Мөнхцэцэг

Утгын
чандмань
Talent
student

Утга зохиол, мэргэжлийн
чиглэл

Н.Цэрэнпунцаг

89589808

Дуу, бүжиг, хөгжим

Даваажаргал

94663256

С.Далай

99567959

NUM Alpha
Эмтимема
Клуб
Хос-уянга
Залуу
философич

Маркетингийн хөтөлбөрийн
мэргэжлийн клуб
Эрх зүй, эрдэм шинжилгээний
чиглэл
Монгол бичиг
Философийн тэнхим
Бизнесийн сургуулийн оюутны
нэгдэл клуб
МУИС-н гэрэл зураг
сонирхогчид

М.Мөнхбаясгал
ант
Ү.Доржоо
Э.Амартүвшин

91152545
80805178
99729398

21

БСОНК

22

FOCUS

23

Антропос

Археологи Антроплоги Тэнхим

Э.Анар

24

Дипломат

О.Дэлгэрцэцэг

99619149

25

Оюутан
тэмүүлэл

ОУ-ын харилцаа мэргэжлийн
клуб
Оюутан залуусын хөгжил

Б. Бямбадорж

86848070

26

Эрх зүй
судлал

Т.Номынбаясга
лан

95110999

27

Загвар НҮБ

Х.Мөнхнаран

9585-

Үндэсэн хуулийн эрх зүй
бизнесийн эрх зүйн чиглэлээр
судалгаа хийдэг
Олон улсын харилцааны

Т.Даваадорж

88176621

Б.Чингүүн

80888096
99176059
99854792

28

Залуу
кримилогич

29

Weather

30
31

32

33

Экологи
эрдэм
Boomerang
/Бүүмеранг/
клуб
Нүүдэлчдын
утга соёлын
таван ухаан
клуб
Русский
красивый
ярианы клуб

мэргэжлийн клуб
Хуулийн чиглэл эрүүгийн эрх
зүйн чиглэлээр
Хэрэглээний математик,
мэргэжлийн клуб
Экологи, байгаль хамгаалал
танин мэдэхүйн чиглэл
Сайн дурын клуб, Зорилтот
бүлэг /Хөгжлийн бэрхшээлтэй
оюутан/
Утга, соёл, эрдэм шинжилгээ,
олон нийтийн чиглэл
гадаад хэлийг сурталчилах,
хэл соёлыг сурталчилах
таниулах
Геологи мэргэжлийн чиглэлээр
үйл ажиллагаа явуулдаг.

н.Мөнхтулга

6181
95985954

н.Нямхорол

95156457

Э.Энх-Агар,
Г.Билгүүнтүши
г

89165680,
99978090
93434439

Ц.Улаанаа
Ш.Хатанбүүвэй

89339499
99664900

Б.Энхзаяа

91761138

Э.Содбаяр
И.Халиунаа

34

Geoleader

35

Hackum клуб

Мэдээлэл технологийн
чиглэлээр

Я.Тэмүүжин,
Э.ОтгонЭрдэнэ

36

Let’s Talk
клуб

Сэтгэл судлалын чиглэл /Хувь
хүний хөгжил

Э.Анударъяа

37

Landlord
клуб

Мэргэжлийн клуб, /газрын
харилцааны салбар/

Ч.Дүүрэнбаяр,
Г.Пэрлиймаа

38

Англи хэлний
тэтгэлэгт
клуб

85352977
99490181
97121221,
99306978
99631795
,
80711795
95449247
,
98600114

Англи хэлний мэдлэг олгох
нэмэгдүүлэх чиглэл

М.Цэрэнноров

96223311

39

NUM-CUBE
клуб

Чөлөөт цаг, рубик шооны бүх
шатны сургалт зохион
байгуулах

Г.Золжаргал,
Р.Тэмүүлэн

40

Залуу
Социологич
клуб

Мэргэжлийн клуб
/хэлэлцүүлэг, судалгаа,
гишүүдээ хөгжүүлэх/

Т.Азбилэг,
Д.Номинцацрал

41

Урлаг+1 клуб

42

'Num start
up'' клуб

43

New Era
dance клуб

Урлагийн чиглэлээр үйл
ажиллагаа явуулах, урлаг
судлалын мэргэжлийг
сурталчилах
хувь хүний хөгжил, гишүүдээ
хөгжүүлэх чиглэлээр олон
талт үйл ажиллгаа явуулна
урлагийн чиглэлээр үйл
ажиллагаа явуулах, бүжгийн
урлагаар хичээллэгч
оюутнуудыг хөгжүүлэх

99667098,
95687798
89663225,
99417608

Б.Оюун-Эрдэнэ

91914795

Ү.Батмагнай
О.Мөнхнасан

99176411
96668228

Б.Тэргэл
М.Нямжаргал

95255969
80057554

44

ЛУКА орос
хэлний
ярианы клуб

45

young
researchers
клуб

Орос орны хэл соёл, утга
уран зохиол судлах. Мөн
хүмүүнлэг сайн санааны үйл
ажиллагаа зохион байгуулна
Мэргэжлийн клуб /улс төр
судлал, Линколин Дугласын
мэтгэлцээн, гэрээт судалгаа,
олон нийтэд улс төрийн
боловсрол олгоход чиглэсэн

Б.Тэмүүжин
Ш.Лхагвахүү

96533456
99692823

О.Оюундалай
Ю.Хүслэн

89606676
88612440

НИЙГМИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
“Оюутан-цэрэг” хөтөлбөр:
Монгол улсын засгийн газрын 2017 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 32
дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан журамд заасны дагуу /журмын
дэлгэрэнгүйг
http://www.legalinfo.mn/annex/details/7619?lawid=12460
/
бүртгэж шалгаруулна.
“Оюутан-цэрэг” сургалтад Монгол Улсын магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд
сургууль, коллежийн 1 дүгээр дамжааны оюутан, мэргэжлийн сургалт,
үйлдвэрлэлийн төвийн суралцагч сайн дурын үндсэн дээр хамрагдана.
“Оюутан-цэрэг” сургалтад хамрагдах оюутан, суралцагч нь 18 нас хүрсэн
байна. “Оюутан-цэрэг” сургалтад хамрагдах хүсэлтэй оюутан, суралцагч
бүртгүүлэхдээ дараах материалыг бүрдүүлсэн байна:











Иргэний үнэмлэх;
Оюутны үнэмлэх;
Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх
Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр (сүүлийн жилийн даатгал төлөгдсөн
байх);
Сургуулийн тодорхойлолт (сургуулийн захиргаанаас “Оюутан-цэрэг”
сургалтад хамрагдах зөвшөөрлийн хамт);
Сурлагын дүнгийн хүснэгт;
Сургалтад хамрагдахыг хүссэн өргөдөл.
Оюутан цэрэгт бүртгүүлэгч оюутны сурлагын голч дүн (2,8-аас дээш)
байна.
Оюутан цэрэгт бүртгүүлэхийг хүсэгчид журамтай сайтар танилцах,
холбогдох бичиг баримтыг үнэн зөв, гүйцэд бүрдүүлж ирнэ үү.
Болзол хангасан оюутнууд Цэргийн төв эмнэлэг дээр эрүүл мэндийн
үзлэгт орно.

Төгсөгчидтэй ажиллах


Төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн байдалд судалгаа хийх





Төгсөгчдөд зориулан ажил, мэргэжлээрээ ахин дэвших (career) талаар
мэргэжлийн дэмжих үйлчилгээг холбогдох байгууллагатай хамтран
хэрэгжүүлэх
Төгсөчдөөс сургуулийн хөгжлийг дэмжих санхүүжилтийн эх үүсвэрүүдийг
бий болгох ажлыг зохион байгуулах

Оюутны цахим үнэмлэх:
МУИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуульд суралцагчаар элсүүлэх тухай захирлын
тушаал гарсны дараа элссэн суралцагчдад суралцагчийн цахим үнэмлэхийг үнэ
төлбөргүй олгоно. Цахим үнэмлэхээ гээсэн, үрэгдүүлсэн, хулгайд алдсан,
гэмтээсэн тохиолдолд зохих төлбөрийг төлж нөхөн авч болно. Та сургалтын
системийн үндсэн цэсний Оюутны цахим үнэмлэх хэсгээс цахим үнэмлэх
хэвлэгдсэн эсэх мөн бусад шаардлагатай мэдээллийг авах болно.
Цахим үнэмлэх хэвлэгдэхэд дараах үйл ажиллагаа явагдана.
1. Оюутан та салбар сургуулийн бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэнд хувийн
болон элсэлтийн мэдээлэл, цээж зургаа өгөх
2. Бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн таны мэдээлэл, зургийг системд бүртгэж
үнэмлэх захиалах
3. “Оюутан, төгсөгчдийн хэлтэс”-ийн мэргэжилтэн үнэмлэхийг хэвлэх
4. Цахим үнэмлэх бүр дахин давтагдахгүй нууц дугаартай байдаг бөгөөд
таны картын дугаар системд бүртгэгдэнэ
5. Таны үнэмлэх хэвлэгдэн, бүртгэгдсэн бол системээс мэдэгдэх бөгөөд та
сургуулийнхаа бүртгэл хариуцсан мэргэжилтнээс аваарай
Анхаарах зүйлс:
1. Таны мэдээлэлд үг, үсгийн, зургийн болон бусад алдаа байгаа эсэхийг
сайтар нягтлана уу. Хэрвээ үнэмлэх алдаатай хэвлэгдсэн тохиолдолд
дахин хэвлэхийн тулд мөнгө төлөхийг анхаарна уу.
2. Таны мэдээлэлд алдаа байгаа бол салбар сургуулийн бүртгэл хариуцсан
мэргэжилтэнд хандан алдааг залруулна
Оюутан та цахим үнэмлэхээ гээгдүүлсэн, гэмтээсэн бол МУИС-ийн
төвлөрсөн сангийн данс буюу Голомт банкны 1102927741 дансанд 5000
төгрөгийг тушаах бөгөөд банкны баримт дээр сургууль, анги, овог,
оюутны хувийн дугаараа гаргацтай, тодорхой товчлохгүйгээр бичиж
баримтаа хичээлийн 2-р байрны 200 тоотод өгч үнэмлэхээ дахин авах
боломжтой.
Оюутны нийтийн тээврийн цахим төлбөрийн карт:
Оюутны нийтийн тээврийн цахим картаар сард 22 удаа үнэ төлбөргүй зорчих
боломжтой.
Шинээр карт захиалах


Цахим төлбөрийн карт захиалах мэдүүлэг бөглөх





Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
Оршин суугаа газрын тодорхойлолт /УБ-д оршин суудаг тодорхойлолт
байх/
Картын
төлбөр төлсөн баримт /Оюутнууд нь цахим төлбөрийн карт
шинээр авахдаа 3600 төгрөгийг УБСК-ийн Худалдаа Хөгжлийн Банкны
475014869 тоот дансанд тушаана/

Сунгалт хийлгэх оюутнууд





2017-2018 оны хичээлийн жилд болон түүнээс өмнө нийтийн тээврээр
хөнгөлттэй зорчих цахим төлбөрийн карт авсан, 2018-2019 оны
хичээлийн жилд дахин ашиглах нөхцөлийг хангасан оюутнууд картаа
сунгуулан ашиглана.
Сунгалтын хураамжийн төлбөр 1000 төгрөгийг зөвхөн УБСК-ийн Худалдаа
Хөгжлийн Банкны 475016875 тоот дансанд тушаана
Сунгуулахаар өгсөн карт тухайн оюутны нэр дээр бүртгэгдсэн картаас
зөрсөн тохиолдолд тухайн карт сунгагдахгүй бөгөөд оюутан өөрийн нэр
дээр бүртгэлтэй картын дугаарыг хэрэглэгчийн төвөөс лавлан мэдэх
боломжтой.

Карт дахин захиалах
2017-2018 оны хичээлийн жилд болон түүнээс өмнө нийтийн тээврийн
хэрэгслээр хөнгөлттэй зорчих цахим төлбөрийн карт авсан боловч хаяж
үргэдүүлсэн, хугарч гэмтээсэн оюутнууд 2018-2019 оны хичээлийн жилд дахин
карт худалдан авч эрхээ сунгуулан ашиглана.




Оюутан тус бүр “Цахим төлбөрийн карт” захиалах мэдүүлэг бөглөх
Иргэний үнэмлэхийн хуулбар болон оршин суугаа газрын тодорхойлолт
Дахин олгох картын төлбөр, эрх сунгалт төлсөн баримт /Оюутнууд нь
цахим төлбөрийн карт дахин авахдаа картын төлбөр 3600+1000 /картын
үнэ+сунгалт/ төгрөгийг УБСК-ийн Төрийн банкны 105700523235 тоот
дансанд тушаана./

Санамж: Цахим төлбөрийн карт шинээр болон дахин захиалах, сунгалт
хийлгэхдээ мэдүүлгийн маягтыг татан авч зааврын дагуу бөглөх. Мөн
холбогдох бичиг баримтыг үнэн зөв, бүрэн бүрдүүлсэний дараа захиалга өгөх
боломжтой.
Хэрэглэгчийн төв:




Хэрэглэгчийн төв нь “Улаанбаатар Смарт Карт” ХХК-ийн төв байр
(Нийслэлийн засаг захиргааны IV байр)-ний 3 дахварт байрлана.
Даваа-Баасан гарагуудад 9:00-18:00 цагт ажиллана. Бямба, ням гарагт
амарна.
Утас : 7811-1289, 7015-1289

Оюутны санаачилгын төслийг дэмжих үйлчилгээ:
“МУИС ХАКАТОН-2019” уралдаан

МУИС-ийн оюутан залуусын дунд шинэ санаа, санаачилгыг шалгаруулах
“МУИС Хакатон 2019” уралдаан зохион байгуулагдана. Энэхүү уралдааныг
бидний амьдралд тулгамдаж буй асуудлыг шинэлэг арга замаар шийдвэрлэхэд
чиглэсэн суралцагч залуусын бүтээлч санааг дэмжих, тэднийг хөгжүүлэх,
гарааны бизнесээ эхлүүлэх боломж, бололцоог бүрдүүлэх зорилготойгоор 2017
оноос зохион байгуулж эхэлсэн билээ.
Уралдаан 2 үе шаттай зохион байгуулагдана.
Нэгдүгээр шат: МУИС ХАКАТОН (MUIS Hackathon)
1. Хакатоны туршид багаа бүрдүүлэх, хэрэгцээгээ зөв тодорхойлох, төсөл
боловсруулах, найрааны урлагт чиглүүлэх сургалт явуулж, менторууд
зөвлөнө.
2. Хакатонд
хамгийн
олон
оролцогч
дэмжсэн
10
хүртэл
санааны
санаачлагчид багаа бүрдүүлэн 48 цагийн турш төсөл болгон хөгжүүлнэ.
3. Багууд 48 цагийн төгсгөлд танилцуулах өдөр(Demo Day)-өөр төслөө
танилцуулна.
4. Танилцуулах өдрийн шалгаруулалтаар 3 хүртэл багийг шалгаруулж,
дараагийн шатанд хамрагдах эрх олгоно.
Хоёрдугаар шат: ХӨГЖҮҮЛЭЛТ
1. Шалгарсан багууд 2019 оны 6 дугаар сарын 13-наас 9 дүгээр сарын 1-ны
хооронд төслийн бизнес төлөвлөгөө, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөг боловсруулна.
2. Төслийн тайланг 2019 оны 9 дүгээр сарын 10-нд Оюутан, төгсөгчийн
хэлтэст хүлээн авч, шаардлага хангасан төслийг хэрэгжүүлэх зардлын
санхүүжилт олгоно.
ОРОЛЦОХ ОЮУТНЫ ТОО:
“МУИС ХАКАТОН-2019” ТӨСЛИЙН ТӨСӨВ:

100-120 оюутан
19 сая төгрөг

Хууль эрх зүйн зөвлөх үйлчилгээ







Нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан
сэргийлэх
зөвлөх
болон
мэдээллийн
үйлчилгээг
хуулийн
байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах
Сургуулийн дүрэм, журмуудыг танилцуулан мөрдлөг болгох арга хэмжээг
хэрэгжүүлэх
Хүчирхийллийн эсрэг болон сэтгэцийн эрүүл мэндийн талаар боловсрол
эзэмшүүлэх, мансууруулах бодисоос хамгаалах талаар зөвлөн чиглүүлэх
үйлчилгээг сэтгэл зүйчид, нийгмийн ажилтан нарын оролцоотой зохион
байгуулах
Нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан
сэргийлэх
зөвлөх
болон
мэдээллийн
үйлчилгээг
хуулийн
байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах




Сургуулийн дүрэм, журмуудыг танилцуулан мөрдлөг болгох арга хэмжээг
хэрэгжүүлэх
Хүчирхийллийн эсрэг болон сэтгэцийн эрүүл мэндийн талаар боловсрол
эзэмшүүлэх, мансууруулах бодисоос хамгаалах талаар зөвлөн чиглүүлэх
үйлчилгээг сэтгэл зүйчид, нийгмийн ажилтан нарын оролцоотой зохион
байгуулах

