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 УДИРТГАЛ 

  2016-2017 оны хичээлийн жилд тус сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн   2017 оны 

05 дугаар сарын 04-ны өдрийн  хуралдаанаар Эрдмийн зөвлөлийн дарга МУИС-ийн 

Орхон сургуулийн захирал Д-р,Проф.Д.Намжил өндөр настны тэтгэвэрт гаргасантай 

холбогдуулан Эрдмийн зөвлөлийн даргын үүрэгт ажлаас чөлөөлж МУИС-ийн Орхон 

сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн дүрмийн 3.1 дэх заалтыг үндэслэн МУИС-ийн Орхон 

сургуулийн Захирлын үүрэг гүйцэтгэгч Док,Т.Энх-Амгаланг Эрдмийн зөвлөлийн 

даргаар томилов. Эрдмийн зөвлөлд дараах нэр бүхий хүмүүсээр өргөтгөн 

бүрэлдэхүүнийг өөрчлөв. Үүнд: Доктор, профессор Н.Нансалмаа  /МУИС, ШУС, 

ХУС/8, Доктор, профессор Н.Сонинтамир /МУИС, БС/, Доктор, дэд профессор 

А.Өнөржаргал /МУИС, БС/, Доктор Б.Даваасүрэн   /МУИС, ОС/, Доктор 

Н.Амаржаргал /МУИС, ОС/, Доктор Т.Элдэв-Очир /МУИС, ОС/, Доктор Л.Золжаргал 

/МУИС, ОС/, Доктор О.Нандин-Эрдэнэ /МУИС, ОС/. Эрдмийн зөвлөлийн гишүүд 

болох  дараах нэр бүхий хүмүүсийг МУИС-ийн Орхон сургуулийн Эрдмийн 

зөвлөлийн Тэргүүлэгч гишүүнээр сонгон батласан байна. Үүнд: Доктор, Ахлах багш 

Т.Энх-Амгалан, Доктор, Ахлах багш Б.Даваасүрэн, Доктор, Ахлах багш 

Н.Амаржаргал,   Доктор, Ахлах багш Т.Элдэв-Очир,   Доктор, Ахлах багш 

Л.Золжаргал,  Доктор, Ахлах багш О.Нандин-Эрдэнэ. МУИС-ийн Орхон сургуулийн 

Эрдмийн зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар Док,О.Нандин-Эрдэнэ томилогдлоо.  

МУИС-ийн Орхон сургуульд шинээр элсэн суралцах оюутны тоог нэмэх 

зорилгоор жил бүр хэрэгжүүлдэг “ЭЛСЭЛТ-2017” хөтөлбөрийг захирлын тушаалаар 

ажлын комисс томилогдон хөтөлбөр, төлөвлөгөөг шинэчилэн боловсруулж 

төлөвлөгдсөн   арга хэмжээ, үйл ажиллагааг тайлант жилд амжилттай зохион 

байгууллаа. Хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулсан томоохон арга хэмжээний нэг 

болох Орхон аймгийн ард иргэд, ЕБС-ийн төгсөх ангийн сурагчдад  сургуулийн үйл 

ажиллагааг сурталчилан таниулах зорилготой “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг 

2017 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр зохион байгуулж байгууллага хамт олноороо 

идэвхтэй оролцлоо. Мөн хөтөлбөрийн хүрээнд төв, хангайн бүсийн аймгуудаар 

өөрийн сургуулийн үйл ажиллагааг сурталчилан таниулах үйл ажиллагааг өргөн цар 

хүрээтэйгээр  зохион байгууллаа. 

Тайлант жилийн I-р улиралд үндсэн 63 багш, II-р улиралд үндсэн 61 багш 

эрдэм шинжилгээ, сургалтын үйл ажиллагааг явуулсан бөгөөд нийт багшлах 

боловсон хүчинд  эзлэх эрдмийн зэрэгтэй багшийн тоо нэгээр нэмэгдэж  тус 

сургуулиас анх удаагаа Эдийн засгийн ухааны Докторын зэргийг Санхүү, Эдийн 

засгийн тэнхимийн Ахлах багш Т.Элдэв-Очир  амжилттай хамгааллаа.   

Тус сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлд орох баримт 

бичиг, хөтөлбөрийн тайланг холбогдох баг, алба нэгжүүд  тайлант жилийн хугацаанд 

боловсруулж  магадлан итгэмжлэлд орох бэлтгэлийг хангасан байна.  

Орхон сургуулийн Номын сан нь МУИС-ийн  Төв номын сангийн мэдээлэл 

технологийн албатай хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэн хөгжүүлж МУИС-ийн Төв  

номын сангийн цахим санд байгаа 1500 гаруй магистрын зэрэг горилсон бүтээл, 10 
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гаруй цахим ном, сурах бичиг болон олон улсад өргөн хэрэглэгддэг” EBSCO 

“мэдээллийн системээс гурван багцыг жилийн хугацаатайгаар  ашиглах боломжтой 

болж эрдэм шинжилгээ, сургалтын орчин баазыг сайжруулсан байна. Мөн МУИС-

ийн төв номын сангийн үйл ажиллагаа, өргөтгөлтэй уялдан тус сургууль нь “Кохо” 

программын шинэчилсэн хувилбарыг /модуль/  МУИС-ийн дэмжлэгтэйгээр 

суулгуулж суралцагч оюутны пластик үнэмлэхээр уншигчийн баазыг үүсгэн ажиллаж 

эхэллээ.   

МУИС-ийн Орхон сургуулийн 2015-2020 он хүртэлх хөгжлийн стратеги 

төлөвлөгөөний Нөөц боломжийн “Хүмүүн капитал”-ын     “Хүн бүрийн нөөц бололцоог 

бүрэн ашиглах, сайшаах, хөгжүүлэх, үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх замаар сургуулиа 

амжилттай, урам зоригтой  ажиллах орчинг бий болгох”  зорилгодоо хүрэхийн тулд  

анх удаагаа   “Урлагийн наадам”-ыг байгууллагын хэмжээнд 2017 оны 01 дүгээр 

сарын 08-ны өдөр амжилттай зохион байгуулж  идэвх зүтгэлтэй манлайлалтайгаар 

оролцсон баг хамт олныг  шагнаж урамшууллаа.  

2016-2017 оны хичээлийн жилд сургалтын орчин, материаллаг баазыг 

бэхжүүлэх, ажиллах орчин, хүртээмжийг тасралтгүй сайжруулах зорилгоор урсгал 

засвар үйлчилгээ, тохижилт, шинэчлэлийн ажлуудыг хийлээ. Үүнд: Сургуулийн 

гадна талбай, коридорууд, спорт заал, лекцийн заал, оюутны байр зэрэг дотоод 

сүлжээнд шинээр 20 ширхэг IP хяналтын  камерыг суулгалаа. Мөн сургуулийн 

сервер дээр  виртуалаар LINUX, WINDOWS SERVER  системүүд суулгаснаар    

2017-2018 оны хичээлийн жилээс эхлэн оюутнуудыг сургуулийн сервер, WIFI 

систем, онлайн сан руу хандах боломжийг  бүрэн бүрдүүлж өгсөн байна. Сургалтын 

орчин нөхцлийг сайжруулах зорилгоор хичээлийн 205, 206, 208 тоот анги танхим,  

Монгол Номын Фондын өргөтгөл 107,109 тоот өрөөнд тус тус  урсгал завсар, 

тохижилтын ажил хийгдлээ. Монгол номын фондын өргөтгөлийн үр дүнд 

оюутнуудын бие даан суралцах таатай орчинг  бүрдүүлэн  2017-2018 оны хичээлийн 

жилд суралцагч оюутнуудад  гэрээр ном авах, өөрөө өөртөө үйлчлэх  зэрэг 

үйлчилгээг үзүүлэх бэлтгэл ажлыг хангалаа.    Мөн түүнчлэн 2017-2018 оны 

хичээлийн жилээс оюутны дотуур байранд номын сантай болгох,  бусад тохижилт 

үйлчилгээний ажлыг хийхээр төлөвлөн  ажиллаж байна. Тайлант хугацаанд 

сургуулийн эдийн засгийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан Захиргааны зөвлөлийн 

шийдвэрээр сургуулийн цайны газрыг түрээслэхээр сонгон шалгаруулалтыг явуулж 

“Азтай гариг” ХХК шалгарч түрээслэсэн бөгөөд оюутан,багш ажилчдын санал 

гомдлын дагуу үйл ажиллагааны талаар санал солилцон шаардлага хүргүүлж 

ажиллалаа. 

Тус сургуулийн эдийн засаг, санхүүгийн нөхцөл байдлыг товч  дурьдвал  2015 

оны жилийн эцсийн тайлангаар 1.34 тэрбум төгрөгийн эргэлтийн хөрөнгө, 1,88 

тэрбум төгрөгийн эргэлтийн бус хөрөнгө, нийт 3.22 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөтэй 

байсан бол 2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар 1.09 тэрбум төгрөгийн 

эргэлтийн хөрөнгө, 1.79 тэрбум төгрөгийн эргэлтийн бус хөрөнгө, нийт 2.88 тэрбум 

төгрөгийн хөрөнгөтэй байна. Тайлант жилд багш нарын цагийн гүйцэтгэлээр нормоос 

давсан нийт 30.29 /өмнөх тайлангийн хугацаанд 93.01/ багшийн багц илүү цагийн 

хөлс тооцож олгохоор байгаа нь өмнөх хичээлийн жилтэй харьцуулбал 62.72 
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багшийн багц цагаар буурсан буюу 3 дахин багассан үзүүлэлттэй байна. Багшийн 

сургалтын ажлын (А) цагийн нормоос дутсан 11.34 багц цаг байгаа нь багш ажилчдыг  

тайлант хичээлийн жилд орон тоог хадгалан ажиллуулж, А цагийн нормын дутагдлыг 

Б цагаар гүйцэтгэн, журмын дагуу шилжүүлэн тооцож ажиллахыг мөрдлөг болгосон 

ч гүйцэтгэлийн хяналтаар дутсан. Нийт дүнгээр харахад багшийн А цагт олгосон илүү 

цагийн хөлс буурсан нь цагийн ачаалал бага, элсэгчдээс хамааран орон тоог цөөлөх 

зайлшгүй шаардлага бий болсныг илэрхийлж байна.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

БҮЛЭГ 1. УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ҮНДСЭН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

 

1.1. МУИС-ийн Орхон сургуулийн үндсэн нэгжийн бүтэц 

 

2016-2017 оны хичээлийн жилд МУИС-ийн Орхон сургуулийн  Сургалтын 

алба, Санхүүгийн алба, Нийгмийн үйлчилгээний албанд нийтдээ  46 ажилтан  

(үүнээс 1 гэрээт ажилтан),  мэргэжлийн 7 тэнхимд 63  эрдэмтэн багш, 8 цагийн 

багштайгаар сургалт, эрдэм шинжилгээ, аж ахуйн үйлчилгээний  үйл ажиллагааг 

явуулсан бол Бакалаврын түвшинд 585 оюутан үүнээс гадаад оюутан 5, магистрт 75 

оюутан суралцсан байна. 

Тайлант хичээлийн жилд хугацаатай хөдөлмөрийн гэрээг 2 ажилтантай 

байгуулсан байна. Үүнд: Интернет төвд гэрээт ажилтнаар Б.Буяндэлгэрийг 2016 оны  

09 дүгээр сарын 12-ны  өдрөөс 2017 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийг хүртэл 5 сар, 

Нийгмийн үйлчилгээний албанд Жолоочоор  А.Пүрэврагчааг 2016 оны 11 дүгээр  

сарын 16-ны  өдрөөс 2017 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийг хүртэл 6 сарын 

хугацаатай  тус тус ажиллуулсан байна. Нийгмийн үйлчилгээний албанд  Слесарь 

албан тушаалд 4 үе шаттай сонгон шалгаруулалтаар  Б.Наранбаатар тэнцэж  

туршилтын 3 сарын хугацаатай хөдөлмөрийн гэрээг 2016 оны 09 дүгээр сарын 01-

ны өдрөөс эхлэн байгуулж ажлын үр дүнг тооцуулан 2016 оны 12 дугаар сарын 01-

ны өдрөөс хугацаагүй хөдөлмөрийн гэрээг байгуулсан бол Мужаан Ч.Баттулгыг 

Жижүүрийн албан тушаалд сэлгэн ажиллуулсан байна. Орхон сургуулийн Эрдэм 

шинжилгээний ажил хариуцан ажиллах багшаар Англи хэлний орчуулга судлалын 

тэнхимийн Ахлах багш  О.Нандин-Эрдэнэ /Доктор/  хичээлийн жилийг дуустал 

хавсран ажиллаж 2 багц цагийн хөнгөлөлтийг эдэлсэн байна. 

Хүснэгт 1.1 

Орхон сургуулийн үндсэн нэгжийн бүтэц 

(тайлант жилийн  1-р улирал) 

№ Тэнхим, төвийн нэр 
Удирдах албан 

тушаалтны нэр 

Орон 

тоо 

1 

 Захиргаа 

Д.Намжил 

/Док.Проф/ 

 

Захирал 1 

Захирлын туслах 1 

Хүний нөөцийн ажилтан 1 

Нийт 3 

2 

Сургалтын алба 

Б.Даваасүрэн  

/Док/ 

 

Сургалтын албаны эрхлэгч 1 

Хичээл зохицуулагч 1 

Сургалтын албаны зааварлагч 2 

 Мэдээллийн системийн инженер 1 

Сүлжээний инженер 1 

 Номын сангийн эрхлэгч  1 

Номын санч 3 
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Интернет төвийн ажилтан/гэрээт/ 1 

 Нийт 11 

3 

Нийгмийн Үйлчилгээний алба 

Ц.Нямсүрэн 

 

НҮА-ны дарга 1 

Үйлчлэгч 8 

Дотуур байрны зохион байгуулагч 4 

Жижүүр 4 

Жолооч  1 

Цахилгаанчин 1 

Мужаан 1 

Өлгүүрчин  2 

Слесарь 1 

Нийт 23 

4  

 

Санхүүгийн алба  

С.Отгонсүрэн 

 

Ерөнхий нягтлан бодогч  1 

Тооцооны нягтлан бодогч  2 

Эд хариуцсан нярав 1 

Нийт 4 

5 

Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим   

Тэнхимийн эрхлэгч  
Л.Баасандорж 

1 

Багш 9 

Тэнхимийн  туслах   1 

Нийт 11 

6 

Менежментийн тэнхим   

Тэнхимийн эрхлэгч Н.Цэрмаа 1 

Багш  5 

Тэнхимийн туслах  1 

Нийт 7 

7 

Англи хэлний Орчуулга судлалын 

тэнхим 

Д.Сүглэгмаа 

 

Тэнхимийн эрхлэгч  1 

Багш 8 

Тэнхимийн  туслах 1 

Нийт 10 

8 

Англи хэлний Заах аргазүйн тэнхим 

Ц.Орхон 

 

Тэнхимийн эрхлэгч  1 

Багш 8 

Тэнхимийн туслах 1 

Нийт 10 

9 
Гадаад хэлний тэнхим 

Б.Нарантунгалаг 
 

Тэнхимийн эрхлэгч  1 
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Багш  10 

Нийт 11 

10 

Ерөнхий эрдмийн тэнхим 

Б.Уламбаяр 

 

Тэнхимийн эрхлэгч  1 

Багш 10 

Заал зохион байгуулагч  1 

Тэнхимийн туслах 1 

Нийт 13 

11 

Санхүү эдийн засгийн тэнхим 

Т.Ууганбаяр 

 

Тэнхимийн эрхлэгч  1 

Багш 6 

Тэнхимийн туслах 1 

Нийт 8 

 БҮГД 111 

 

Хүснэгт 1.2 

 (тайлант жилийн  2-р улирал) 

№ Тэнхим, төвийн нэр 
Удирдах албан 

тушаалтны нэр 

Орон 

тоо 

1 

 Захиргаа 

Т.Энх-Амгалан 

/Док/ 

 

Захирал 1 

Захирлын туслах 1 

Хүний нөөцийн ажилтан 1 

Нийт 3 

2 

Сургалтын алба 

Б.Даваасүрэн  

/Док/ 

 

Сургалтын албаны эрхлэгч 1 

Хичээл зохицуулагч 1 

Сургалтын албаны зааварлагч 2 

 Мэдээллийн системийн инженер 1 

Сүлжээний инженер 1 

 Номын сангийн эрхлэгч  1 

Номын санч 3 

 Нийт 10 

3 

Нийгмийн Үйлчилгээний алба 

Ц.Нямсүрэн 

 

НҮА-ны дарга 1 

Үйлчлэгч 7 

Дотуур байрны зохион байгуулагч 4 

Жижүүр 4 

Жолооч  1 
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Цахилгаанчин 1 

Мужаан 1 

Өлгүүрчин  2 

Слесарь 1 

Нийт 22 

4  

 

Санхүүгийн алба  

С.Отгонсүрэн 

 

Ерөнхий нягтлан бодогч  1 

Тооцооны нягтлан бодогч  2 

Эд хариуцсан нярав 1 

Нийт 4 

5 

Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим 

Л.Баасандорж 

 

Тэнхимийн эрхлэгч  1 

Багш 8 

Тэнхимийн  туслах  1 

Нийт 10 

6 

Менежментийн тэнхим 

Н.Цэрмаа 

 

Тэнхимийн эрхлэгч 1 

Багш 5 

Тэнхимийн туслах 1 

Нийт 7 

7 

Англи хэлний Орчуулга судлалын 

тэнхим 

Д.Сүглэгмаа 

 

Тэнхимийн эрхлэгч  1 

Багш 7 

Тэнхимийн  туслах 1 

Нийт 9 

8 

Англи хэлний Заах аргазүйн тэнхим 

Ц.Орхон 

 

Тэнхимийн эрхлэгч  1 

Багш 8 

Тэнхимийн туслах 1 

Нийт 10 

9 

Гадаад хэлний тэнхим 

Б.Нарантунгалаг 

 

Тэнхимийн эрхлэгч  1 

Багш  10 

Нийт 11 

10 

Ерөнхий эрдмийн тэнхим 

Б.Уламбаяр 

 

Тэнхимийн эрхлэгч  1 

Багш 10 

Заал зохион байгуулагч  1 

Тэнхимийн туслах 1 

Нийт 13 
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11 

Санхүү эдийн засгийн тэнхим 

Т.Ууганбаяр 

 

Тэнхимийн эрхлэгч  1 

Багш 6 

Тэнхимийн туслах 1 

Нийт 8 

 БҮГД 107 

 

Хичээлийн цаг нь нэг багшийн ноогдолд хүрэхгүй, тухайн мэргэжлийн багшийн 

хүрэлцээ муутай байсан дараах хичээлүүдэд 2016-2017 оны хичээлийн 1-р болон 2-

р улиралд доорх  багш нартай “Цагийн багш хөлсөөр ажиллуулах гэрээ” байгуулан 

ажиллуулав.Үүнд: 

Д.Намжил   Төрийн санхүү 

Б.Даваасүрэн  Хэл шинжлэлийн ухаан 

Н.Энхзаяа   Банкны  хяналт шинжилгээ 

Н.Алтанцоож  Стратегийн менежмент 

Б.Отгонтөгс   Санхүүгийн эрхзүй 

Н.Дэлгэрмөрөн  Санхүүчийн ёс зүй 

Б.Батгэрэл   Аялал жуулчлалын маркетинг 

Х.Цэрэндаш   Гамшгийн менежмент 

 

Тайлант жилд Сургалтын албаны ажилтан Ж.Цэрэндулам 2016 оны  11 дүгээр   

сарын 17-ны өдрөөс, Менежментийн тэнхимд  Багш ажилтай Ш.Одончимэг 2016  оны 

12 дугаар сарын 27-ны өдрөөс, Гадаад хэлний тэнхимд  Багш ажилтай  Нарандэлгэр  

2016  оны  12 дугаар сарын   09 -ны өдрөөс 2017 оны 03 дугаар сарын 20 өдөр хүртэл, 

Санхүүгийн албаны Тооцооны ня-бо ажилтай  С.Батцэцэг 2016 оны 09 дүгээр  сарын 

15-ны өдрөөс 2017 оны 04 дүгээр  сарын 05-ны өдөр хүртэл, Ерөнхий эрдмийн 

тэнхимд   Багш ажилтай  М.Нэргүй 2016 оны  09 дүгээр сарын 01-ны өдрөөс 2017 

оны 02 дугаар сарын 14-ны өдөр хүртэл тус тус хүүхэд асрах чөлөө авсан бол 

Ерөнхий эрдмийн тэнхимд Ахлах багш ажилтай Р.Гантулга, Дадлагажигч багш 

ажилтай  .Эрдэнэзаяа, Менежментийн тэнхимд Багш ажилтай Цэцэгмаа, Санхүү 

эдийн засгийн тэнхимд Дадлагажигч багш ажилтай Тунгалаггэрэл нар тайлант жилд 

чөлөө авсан байна. Хүүхэд асрах чөлөөнөөс Англи хэлний орчуулга судлалын 

тэнхимд Ахлах багш ажилтай Э.Отгон-Эрдэнэ, Ерөнхий эрдмийн тэнхимд Багш 

ажилтай Я.Оюунцэцэг, Нийгмийн үйлчилгээний албанд Үйлчлэгч ажилтай 

С.Оюунцэцэг нар тус тус эргэн ирсэн байна.  

Тайлант жилд Нийгмийн үйлчилгээний албанд Слесарь ажилтай Б.Чинзориг (I-р 

улиралд), Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхимд Багш Б.Ган-Эрдэнэ (I-р улиралд), 

Нийгмийн үйлчилгээний албанд Цахилгаанчин ажилтай Г.Мөнх-Эрдэнэ (II-р 

улиралд) нар өөрийн  хүсэлтээр  хөдөлмөрийн гэрээг цуцалсан бол, Жижүүр ажилтай 

Г.Энхболд 2016 оны 08 дугаар сарын 24-ны өдрөөс, дотуур байранд Жижүүр 

ажилтай Т.Ичинхорлоо 2017 оны 03 дугаар сарын 01-ны өдрөө, Захирал ажилтай 

Д.Намжил 2017 оны 04 дүгээр 07–ны өдрөөс тус тус өндөр насны тэтгэвэрт гарсан 

байна.  
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МУИС-ийн Орхон сургуулийн Захирал Д.Намжил өндөр насны тэтгэвэрт 

гарсантай холбогдуулан Захирлын үүрэг гүйцэтгэгчээр тус сургуулийн Англи хэлний 

Орчуулга судлалтын тэнхимд Док, Ахлах багш Тогоохүү овогтой Энх-Амгалан  2017 

оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс эхлэн томилогдон ажиллалаа.  

Тус сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн   2017 оны 05 дугаар сарын 04-ны өдрийн  

хуралдаанаар Эрдмийн зөвлөлийн дарга МУИС-ийн Орхон сургуулийн захирал Д-

р,Проф.Д.Намжил өндөр настны тэтгэвэрт гарсантай холбогдуулан Эрдмийн 

зөвлөлийн даргын үүрэгт ажлаас чөлөөлж  МУИС-ийн Орхон сургуулийн Эрдмийн 

зөвлөлийн дүрмийн 3.1 дэх заалтыг үндэслэн МУИС-ийн Орхон сургуулийн 

Захирлын үүрэг гүйцэтгэгч Док,Т.Энх-Амгаланг Эрдмийн зөвлөлийн даргаар 

томилов. Эрдмийн зөвлөлд дараах нэр бүхий хүмүүсээр өргөтгөн бүрэлдэхүүнийг 

өөрчлөв. Үүнд: Доктор, профессор Н.Нансалмаа  /МУИС, ШУС, ХУС/8, Доктор, 

профессор Н.Сонинтамир /МУИС, БС/, Доктор, дэд профессор А.Өнөржаргал 

/МУИС, БС/, Доктор Б.Даваасүрэн   /МУИС, ОС/, Доктор Н.Амаржаргал /МУИС, ОС/, 

Доктор Т.Элдэв-Очир /МУИС, ОС/, Доктор Л.Золжаргал /МУИС, ОС/, Доктор 

О.Нандин-Эрдэнэ /МУИС, ОС/. 

2016-2017 оны хичээлийн жилд МУИС-ийн Орхон сургуулийн Захиргааны зөвлөл 

нь  13 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр тус сургуулийн хэвийн үйл ажиллагааг явуулахад 

удирдлага, зохион байгуулалтаар ханган,  хяналт тавьж  цаг үеийн тулгамдсан 

асуудлуудыг захиргааны  зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн цаг тухай бүр нь шийдвэрлэсэн 

байна.  

Хүснэгт 1.3 

Шинээр ажилд орсон багш, ажилтан /байнгын болон түр/ 

№ Овог,нэр Алба, нэгж 
Албан 

тушаал 

Эрдмийн 

зэрэг,цол 

 

Тайлбар 

1 Б.Буяндэлгэр Сургалтын алба 

Интернет 

төвийн гэрээт 

ажилтан 

Бакалавр  түр 

2 Б.Наранбаатар 
Нийгмийн 

үйлчилгээний алба 
Слесарь 

Бүрэн бус 

дунд  
хугацаагүй 

3 А.Пүрэврагчаа 
Нийгмийн 

үйлчилгээний алба 
Жолооч  Бүрэн дунд  түр 

 

График.1.1 
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Орхон сургуулийн  ажиллагчдын бүтэц  

 

 

Хүснэгт 1.4 

Орхон сургуулийн Эрдмийн зэрэг, цолтой багшийн судалгаа 

№ 
Албан 

тушаал 

Ерөнхий 

Эрдмийн 

тэнхим 

Англи 

хэл Заах 

аргазүйн  

тэнхим 

Англи 

хэл 

Орчуулга 

судлалын 

тэнхим 

Санхүү 

эдийн 

засгийн 

тэнхим 

Гадаад 

хэлний 

тэнхим 

Нийт 

дүн 

Үндсэн багш нар       

1 
Доктор 

/Ph.D/ 
2 1 1 2 1 7 

2        

 

Хүснэгт 1.5 

Тайлант онд докторын зэрэг хамгаалсан багш нарын судалгаа 

№ 

 

Овог, нэр 

 

 

Нэгж 

 

Олгосон 

эрдмийн 

зэрэг цол 

Улс 

 

Сургууль 

 

1 Т.Элдэв-Очир 
Санхүү эдийн 

засгийн тэнхим 
Доктор Ph.D Монгол 

Монгол Улсын 

Их Сургууль 

      

 

Тайлант жилд тус сургуулийн нийт ажиллах хүчин буюу багш, ажилтныг   

өмнөх оны хичээлийн жилтэй харьцуулвал тус сургуулийн цайны газрыг 

Удирдах албан 

тушаалтан 

8%

Багш 

52%
Үйлчилгээний 

ажилтан 

18%

Гүйцэтгэх 

ажилтан 

22%
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түрээслүүлсэнтэй  холбоотойгоор 8.4 хувиар  буурсан бөгөөд тогтвор сууршил хувьд 

харьцангуй тогтвортой байлаа.  

График 1.2 

МУИС-ийн Орхон сургуулийн ажиллах хүчинг өмнөх онтой харьцуулбал 
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БҮЛЭГ 2. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, ИННОВАЦИ, ТЕХНОЛОГИ ДАМЖУУЛАЛТ 

 

МУИС-ийн Орхон сургуулийн стратеги төлөвлөгөөний тэргүүлэх чиглэлийг 

дэмжиж зорилгоор тус хичээлийн жилийг “Эрдэм шинжилгээ судалгааг эрчимжүүлэх 

жил” болгон зарласан бөгөөд тус сургуулийн стратеги төлөвлөгөө МУИС-ийг 2016-

2024 онд хөгжүүлэх стратеги төлөвлөгөөнөөс ялгаатай байна.  

2015–2020  онд  МУИС-ийн  Орхон  сургууль нь Хангайн бүсийн боловсрол, 

судалгаа, инновацаар тэргүүлсэн оюуны хөгжлийн төв болох зорилт тавьж ажиллаж 

байна. Тус стратеги төлөвлөгөөний хоёр дахь “Судалгаа шинжилгээ, сургалтын 

одоогийн үйл ажиллагааг олон улсын жишигт хүргэнэ” гэсэн зорилтыг тавьсан.  

 2017 оны 5 сарын 4 өдөр тус сургуулийн Эрдмийн зөвлөл хуралдаж нийт 

таван асуудал хэлэлцэж шийдвэрлэсэн. Цаашид эрдэм шинжилгээ судалгааны 

ажлыг МУИС-ийн стратеги төлөвлөгөөнд хүрэхүйцээр гүйцэтгэх боломж нээгдэнэ 

гэж үзэж байна.   

 МУИС-ийн Орхон сургуулийн эрдмийн зэрэгтэй багш нарын тоо нэмэгдэж  

байна. Тус сургуулийн багш Т.Элдэв-Очир МУИС, НУС-д эдийн засгийн ухааны Ph.D 

докторын зэрэг хамгаалсан  нь тус сургуулийн эрдмийн зэрэгтэй багш нарын тоог 

нэгээр нэмэгдүүлэд зогсохгүй судалгаа тогтмол хийдэг судлаач эрдэмтдийн тоог 

нэмэгдүүлсэн гэж үзэж байна.  

Судалгааны хамрах хүрээ болон түвшнийг судалгааны бүтээл, ишлэлийн  

тоог нэмэгдүүлэх замаар сайжруулах  тал дээр тус сургуулийн багш нарт гадаадын 

нэр хүнд бүхий  сэтгүүлд эрдэм шинжилгээний бүтээлээ хэвлүүлэх, ишлэх асуудлаар 

МУИС-ийн эрдэм шинжилгээ инновацийн хэлтсээс “Монгол Улсын их, дээд 

сургуулийн эрдэм шинжилгээ, инновацийн үндсэн бодлогын тулгамдсан асуудлыг 

шийдвэрлэх шинэчлэлийн арга зам” төслийн хэрэгжилтийн хүрээнд “Төслийн 

бүртгэл менежментийн систем болон Jоurnal Citation Reports-д бүртгэлтэй 

сэтгүүлийг олох, хуурамч сэтгүүлээс сэргийлэх нь” сэдэвт сургалт 2017 оны 02 дүгээр 

сарын 15-ны өдөр зохион байгуулсан. Энэхүү сургалтанд тус сургуулийн нийт багш, 

судлаач нар хамрагдсан бөгөөд гадаадын нэр хүнд бүхий эрдэм шинжилгээний 

сэтгүүлийг хэрхэн олох, ямар шалгуур тавигддаг, ишлэл хэрхэн авдаг, судалгааны 

өгүүллээ үр дүнгээ ямар сэтгүүлд, хэрхэн хэвлүүлэх арга зүйн талаар зөвлөгөө өгч, 

хуурамч сэтгүүлээс урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл хийнэ. Түүнчлэн, МУИС-ийн 

сүлжээнээс нэвтрэн үнэгүй ашиглаж болох олон улсын сэтгүүлийн сангууд, түүнээс 

хэрхэн мэдээлэл болон full text paper татан авч болох аргачлалын талаар мэдээлэл 

өгсөн нь ихээхэн ач холбогдолтой байв.  

Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, гэрээт ажил, технологи дамжуулалт, инновацийн 

орлогыг нэмэгдүүлэх тал дээр тодорхой хийгдсэн ажил үгүй байна. Учир нь тус 

сургуульд профессор, дэд профессорын орон тоон дээр ажилласан багш байхгүйтэй 

холбогдуулан гадаад дотоодыг төсөлд удирдагчаар ажиллах боломжгүй байна. 

Багш нар хувиараа гэрээт болон судалгааны төсөлт ажилд гүйцэтгэгчээр ажилласан 

байна. Үүнд:  
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Хүснэгт 2.1 

Гэрээт болон судалгааны төсөл дээр ажилласан байдал 

№ Хийгдсэн ажил  
Хариуцах 

эзэн 

Хамтран 

ажиллах 

байгууллага 

Огноо  

1 

Баян-Өндөр сумын Засаг 

даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр боловсруулсан. 

Х.Адъяацогт 
Баян-Өндөр 

сумын ЗДТГ 

2016-11 

сард 

2 

Тэтгэврийн шинэчлэлийн 

талаар олон нийтийн санал 

асуулга боловсруулсан 

/Сүхбаатар аймаг/ 

Х.Адъяацогт 

Сангийн яам , 

МУИС-ийн Эдийн 

засгийн 

судалгаа, эрдэм 

шинжилгээний 

хүрээлэн 

2017.02.21-

25 

3 

Төсөл боловсруулж, бизнес 

эрхлэх ур чадвар олгох 

сургалт зохион байгуулсан. 

Х.Адъяацогт 

ЭЗССЗ өгөх 

Хөгжил төв, 

Булган аймгийн 

Сэлэнгэ сумын 

ЗДТГ 

2017 оны 4 

сарын 29-

30 

 

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны бүтээлийг  тэнхим тус бүрээр харуулбал дараах 

байдалтай байна.  

Тус хичээлийн жилд нийт гадаад болон дотоодод 28 багш 41 илтгэл хэлэлцүүлсэн 

байна. Эдгээрээс олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд нийт 17  илтгэл 

хэлэлцүүлснээс АНУ-д 3, ОХУ-1, дотоодод-13 илтгэл байна.   

Хүснэгт 2.2 

 Багш нарын илтгэл хэлэлцүүлсэн байдал 

№ Илтгэгчийн нэр Илтгэлийн сэдэв 
Хэлэлцүүлсэн 

хурал, семинар 
Огноо 

САНХҮҮГИЙН ТЭНХИМ 

1 
Ж.Бат-Өлзий, 

Л.Буяндулам 

Даатгалын салбарын 

ашигт ажиллагааны 

шинжилгээ 

Профессор багш 

Ц.Володягийн 

нэрэмжит ОУЭШБХ  

2017.04.13 

2 
Т.Ууганбаяр, 

Д.Ундармаа 

Тэтгэврийн 

даатгалын 

хамрагдалт 

Профессор багш 

Ц.Володягийн 

нэрэмжит ОУЭШБХ 

2017.04.13 
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3 
Т.Ууганбаяр, 

Д.Ундармаа 

Нийгмийн даатгалын 

хамрагдалтанд 

нөлөөлөх хүчин 

зүйлсийн шинжилгээ 

МУИС-ОС багш нарын 

эрдэм шинжилгээний 

бага хурал 

2017.05.02 

4 Д.Оюу-Эрдэнэ 

ХХОАТ-ыг 

боловсронгуй болгох 

зарим асуудал 

МУИС-ОС багш нарын 

эрдэм шинжилгээний 

бага хурал 

2017.05.02 

5 
Т.Ууганбаяр, 

Х.Адъяацогт 

Сурлагын амжилтанд 

нөлөөлөх хүчин 

зүйл”/МУИС-ийн 

Орхон сургуулийн 

жишээгээр/ 

МУИС-ОС-ийн багш 

нарын ЭШХ 
2017.04.27 

6 
Т.Ууганбаяр, 

Л.Буяндулам 

Дэлхийн улсуудын 

чанаргүй зээлийн 

харьцуулсан 

судалгаа 

МУИС-ОС багш нарын 

эрдэм шинжилгээний 

бага хурал 

2017.05.02 

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТЭНХИМ 

7 

З.Баттуяа 

Л.Баасандорж 

Н.Цэрмаа 

Организация и 

методы внутренного 

контроля в высшых 

образовательных 

учреждения 

«Бурятский 

государственный 

университет»“I 

международный 

научно-

образовательный 

форум «Байкальский 

экономическая школа-

2016» ЭШ-ний хуралд 

ФГБОУ ВО 

2016.7.01 

8 М.Бямбадорж 

“Бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэлийн жигд 

ажиллагааны 

үнэлгээ” 

МУИС-ОС-ийн эдийн 

засгийн салбарын 

багш нарын ЭШХ 

2017.05.02 

МЕНЕЖМЕНТИЙН ТЭНХИМ  

9 Н.Цэрмаа 

“Өөрчлөлтийн 

менежментийг 

боловсронгуй болгох 

нь” 

МУИС-ОС-ийн эдийн 

засгийн салбарын 

багш нарын ЭШХ 

2017.05.02 

ЕРӨНХИЙ ЭРДМИЙН ТЭНХИМ 
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10 Б.Уламбаяр 

“Ю.Цэдэнбал агсаны 

сэтгэл зүйн дүр төрх” 

илтгэл 

Ю.Цэдэнбалын 

академи,“Эрдэнэт 

үйлдвэр” ХХК,Орхон 

аймгийн ЗДТГ 

хамтран зохион 

байгуулсан онол 

практикийн бага хурал 

2016.11.23 

11 Док.М.Толя 

Эрдэм шинжилгээний 

өгүүллийн чанарт 

судалгааны аргын 

нөлөөллийн 

шинжилгээ / 

хийсвэрээс 

тодорхойд шилжих 

аргын жишээн дээр/ 

АХЗАЗ тэнхимийн 

зохион байгуулсан 

багш нарын 

семинарын 

хөтөлбөрийн хүрээнд 

2016.11.12 

12 П. Эрдэнэцэцэг 

МАА-н гаралтай 

бүтээгдэхүүний үнэ 

цэнийг нэмэгдүүлэх 

боломж 

МЭЭ-ийн Орхон 

салбараас зохион 

байгуулсан ЭШХ 

2016.12.23 

13 

 
 

“Боловсруулах 

үйлдвэрийг 

тогтвортой хөгжүүлэх 

боломж” 

МУИС-ийн Орхон 

сургуулийн багш 

нарын эрдэм 

шинжилгээний бага 

хуралд 

2017.05.02 

14 
Д.Баяржаргал 

М.Нэргүй 

“Оюутны ажил 

мэргэжлийн хөтөчийг 

нэвтрүүлэх нь” 

МУИС-ОС-ийн багш 

нарын эрдэм 

шинжилгээний хуралд 

2017.04.27 

15 
Д.Баяржаргал 

М.Нэргүй 

 “Дээд боловсролын 

эдийн засгийн үр 

өгөөжийг тооцох нь” 

сэдэвт илтгэл 

хэлэлцүүлэв.  

МУИС-Орхон 

сургуулийн багш 

нарын эрдэм 

шинжилгээний хуралд.  

2017.05.02 

16 Т.Ононтуул 
“Мэдээллийн 

системийн нөлөө” 

МУИС-ийн Орхон 

сургуулийн эрдэм 

шинжилгээний хурал 

2017.04.27 

ГАДААД ХЭЛНИЙ ТЭНХИМ 
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17 
Док. 

Л.Золжаргал 

Монгол суралцагчийн 

гадаад хэл сурахад 

өөртөө итгэх байдлын 

судалгаа 

МУИС-ийн Орхон 

сургуулийн эрдэм 

шинжилгээний хурал 

2017.04.27 

18 Н.Ичинноров 

Гадаад оюутнуудад 

зориулсан англи 

хэлний сургалтын 

зохион байгуулалт” 

/Энэтхэг улсын 

сургалтын 

байгууллагын жишээн 

дээр/ 

МУИС-ийн Орхон 

сургуулийн эрдэм 

шинжилгээний хурал 

2017.04.27 

19 

Б.Мөнгөнгэрэ

л 

 

Хятад хэлний  山shan 

буюу УУЛ нийлэмж 

ханзны утгын 

судалгаа” 

МУИС-ийн Орхон 

сургуулийн эрдэм 

шинжилгээний хурал 

2017.04.27 

АНГЛИ ХЭЛНИЙ ОРЧУУЛГА СУДЛАЛЫН ТЭНХИМ 

20 Э.Отгон-Эрдэнэ 

 “Some Features of 

Concept “TIME” in 

Mongolian poetry 

metaphor”  

 

The 24th Annual 

CENTRAL EURASIAN 

STUDIES 

CONFERENCE, 

INDIANA 

UNIVERSITY, 

BLOOMINGTON, IN, 

3rd-4th March, 2017 

2017.03.03-

04 

21 Э.Отгон-Эрдэнэ 

“The concept “TIME” in 

the language 

representation /on the 

basis of Mongolian 

language” IAARHIES 

(International 

Association of 

Researchers in 

Humanities, IT, 

Engineering and 

Science)  

47TH International 

conference, The 

Society for Academic 

Research, Washington 

DC, 18th-19th 

February, 2017 

 

 

2017.02.18-

19 

22 Э.Отгон-Эрдэнэ - 

АНУ-ын Калифорни 

муж, Беркли хотын их 

сургуулийн зохион 

байгуулсан хуралд 

оролцсон. The 43rd 

 

 

2017.2.05 
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annual meeting of the 

Berkeley Linguistics 

Society, Fri 3 - Sun 5 

Feb. 2017. 

23 Э.Отгон-Эрдэнэ 

“Монголчуудын “Цаг 

хугацааны үнэлэмж” 

танихуйн тусгал 

болох нь” 

“Хэл, Соёл, Соёл 

хоорондын харилцаа” 

Олон улсын эрдэм 

шинжилгээний  V бага 

хурал, Ховд их 

сургууль, Ховд хот  

2016/09/15 

24 Э.Отгон-Эрдэнэ 

“Жангар” тууль дахь 

“цаг хугацаа” цогц 

ойлголтын тухай 

“Ойрад судлал” Олон 

улсын эрдэм 

шинжилгээний  V бага 

хурал, Ховд Их 

сургуулийн Нийгэм 

хүмүүнлэгийн 

сургууль,  

2016/09/16 

25 

 

О.Нандин-

Эрдэнэ 

“Өнгө заасан нэрийг 

сэтгэц 

хэлшинжлэлийн 

аргаар судлах нь” 

“Хэл, Соёл, Соёл 

хоорондын харилцаа” 

Олон улсын эрдэм 

шинжилгээний  V бага 

хурал, Ховд их 

сургууль, Ховд хот  

2016/09/15 

26 

 

 

О.Нандин-

Эрдэнэ 

“Ойрад аман зохиол 

дахь өнгө заасан 

нэрийн онцлог” 

“Ойрад судлал” Олон 

улсын эрдэм 

шинжилгээний  V бага 

хурал, Ховд Их 

сургуулийн Нийгэм 

хүмүүнлэгийн 

сургууль 

2016/09/16 

27 Т.Энх-Амгалан 

“Монгол хэлний ялгах 

төлөөний үгийн 

өгүүлбэрт илрэх 

бүтэц, утга, үүрэг” 

“Хэл, Соёл, Соёл 

хоорондын харилцаа” 

Олон улсын эрдэм 

шинжилгээний  V бага 

хурал, Ховд их 

сургууль, Ховд хот  

2016/09/15 

28 

 

 

Т.Энх-Амгалан “Монгол хэлний 

төлөөний үгийн 

судалгааны тойм” 

“Ойрад судлал” Олон 

улсын эрдэм 

шинжилгээний  V бага 

хурал, Ховд Их 

сургуулийн Нийгэм 

хүмүүнлэгийн 

сургууль 

 

2016/09/16 
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29 О.Нандин-

Эрдэнэ 

“Өнгө заасан нэрийг 

авалцуулан холбох 

аргаар судлах нь” 

“Эмэгтэйчүүд-

судалгаа 

шинжилгээний ажил” 

эрдэм шинжилгээний 

хурал, Монголын 

эмэгтэй эрдэмтдийн 

холбоо, Эрдэнэт хот 

Тэргүүн 

байр, цом 

хүртсэн 

2016/12/17 

30 Б.Нарантуяа 
“Өвөрмөц хэлцийн 

орчуулгын асуудалд” 

МУИС-ийн ШУС-ийн 

Хүмүүнлэгийн 

салбарын Орчуулга 

зүйн багаас зохион 

байгуулсан 

“Орчуулгын онолын 

чиг хандлага” сэдэвт 

Эрдэм шинжилгээний  

6-р бага хурал, УБ 

хот., (МУИС.ХУС, 

ШУТИС, МУБИС, 

МУИС-ОС, МУИС-

Завхан сургууль) 

2017/04/28 

31 Д.Сүглэгмаа 
“Цахим мэдээний 

орчуулгын асуудалд” 

МУИС-ийн Орхон 

сургуулийн хэлний 

салбарын багш нарын 

Эрдэм шинжилгээний 

бага хурал,  

3р байр 

2017/04/27 

32 Э.Отгон-Эрдэнэ 

“Цаг хугацаа” цогц 

ойлголт “орон зай” 

цогц ойлголттой 

холбогдох нь” 

МУИС-ийн Орхон 

сургуулийн хэлний 

салбарын багш нарын 

Эрдэм шинжилгээний 

бага хурал 

тусгай 

байр 

2017/04/27 

АНГЛИ ХЭЛНИЙ ЗААХ АРГА ЗҮЙН ТЭНХИМ 

33 

Ч.Баасанжаргал  “Суралцагчдын 

Англи хэлний 

дуудлагыг үнэлэх 

асуудалд”  

МУИС-ийн Орхон 

сургуулийн багш 

нарын ЭШБХ-д 

2017/04/27 

34 

Г.Цэрэндолгор  “Суралцагчдын Англи 

хэлээр унших арга 

барил эзэмшиж буй 

өнөөгийн байдлыг 

судалсан нь”  

МУИС-ийн Орхон 

сургуулийн багш 

нарын ЭШБХ-д 

2017/04/27 
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35 
С.Энхтуяа 

Д.Тананцэцэг 

“Эцэг эхийн харилцаа 

хүүхдийн харилцаанд 

нөлөөлөх нь”  

МУИС-ийн Орхон 

сургуулийн Төвийн 

Бүсийн ЭШБХ 

 

36 

Ц.Орхон  Англи хэлний багш 

мэргэжлээр 

төгсөгчдийн сэтгэл 

ханамжийн асуудалд 

МУИС-ийн Орхон 

сургуулийн багш 

нарын ЭШБХ 

2017/04/27 

37 С.Энхтуяа 

“Англи хэлний сургалт 

дахь цахим 

хэрэглэгдэхүүний 

хэрэглээ шаардлага”  

 “International 

conference on English 

language and Culture -

2017”Олон улсын 

ЭШБХ 

 

2017.5.06 

38 Д.Тананцэцэг 

“English causative 

conjunctions in 

Mongolian language”  

 “International 

conference on English 

language and Culture -

2017”Олон улсын 

ЭШБХ 

2017.5.06 

39 Г.Эрдэнэзул 

“Англи хэлний 

сургалтанд гар утас 

ашиглах боломж”  

 “International 

conference on English 

language and Culture -

2017”Олон улсын 

ЭШБХ-д 

2017.5.06 

40 Г.Цэрэндолгор  

“Суралцагчдын Англи 

хэлний дуудлагыг 

сайжруулах нь”  

 “International 

conference on English 

language and Culture -

2017”Олон улсын 

ЭШБХ-д 

2017.5.06 

41 Ч.Баасанжаргал 
Problems on improving 

students’ listening 

 “Хэл соёлын 

солбилцол” Олон 

улсын ЭШБХ-д 

2017.5.13 

 

 

 

 

Олон нэр хүнд бүхий сэтгүүлд өгүүлэл нийтлүүлсэн багш нар 

МУИС- Орхон сургуулийн ахлах багш Олон улсын түвшинд хянагддаг мэргэжлийн 

сэтгүүлд нийт 8 багш 9 өгүүлэл хэвлүүлсэн байна. Үүнд:  

1. Ш.Солонго, Д.Живаа Current situation of English language level of  

students at NUM, Orkhon school” Mongolian Journal of English Language and 

Culture Studies” /ISSN: 2410-1389/ Vol.7,  

2. О.Нандин-Эрдэнэ “Өнгө заасан нэрийг дохио үг-хариу үг  

загвараар судлах нь”   “Оюуны хэлхээ” ISSN 2072-8085 Vol.16 

3. Д.Сүглэгмаа “Дөв дөрвөлжин дөрвөн өнцөгт раүааны тухай”  

“Оюуны хэлхээ” ISSN 2072-8085 Vol.16 
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4. Д.Живаа, “Үндэсний онцлог бүхий үгийн орчуулгын тухайд”   

өгүүлэл “Гадаад хэл соёл судлал” /ISSN: 2306-3904/ эрдэм шинжилгээний 

бичгийн №467 (21) 

5. Э.Отгон-Эрдэнэ, “Цаг хугацаа” цогц ойлголт “орон зай” цогц  

ойлголттой холбогдох нь” /хэлний баримтаар тайлбарлах/, Mongolia and 

North East Asian Studies /ISSN-2811-2614/ сэтгүүл, 2017, Япон улс 

6. Д.Өлзийлхагва, “Монгол хэлний тэмдэг нэрийн харьцуулсан зэрэг  

өгүүлбэрийн түвшинд илрэх нь” MONGOLIA: Area and culture studies /ISNN 

1997-1826/ сэтгүүл, Vol.4 /466/ 2017 

7. Ц.Нямхүү “Нар” цогц ойлголтын зэрэгцүүлсэн судалгаа (монгол,  

орос дууны жишээн дээр) “Гадаад хэл соёл судлал”ISSN 2306-3904 ЭШБ 

№476 (21) 

8. Б.Нарантунгалаг, Вестник БГУ. Образование.Личность.  

Общество сэтгүүл 2016, выпуск 3.ISNN 2307-3330 

9. Б.Нарантунгалагийн .“Ценности и смыслы” ISNN 207126427  

сэтгүүл 2016, №5 (45) Имфакт-фактор РИНЦ 2015 -0,303 

2016-2017 оны хичээлийн жилд  багш нарын мэргэжлийн хянагддаг, олон улсын 

редакцийн зөвлөлтэй, олон улсын эрхтэй эрдэм шинжилгээний сэтгүүлүүдэд 

өгүүллээ хэвлүүлэх нь нэмэгдсэн байна.  

Хүснэгт 2.3 

Олон улсын индекстэй, мэргэжлийн 

түвшинд хянагддаг сэтгүүл 

Индексгүй,   дотоодын эрдэм 

шинжилгээний сэтгүүл 

сэтгүүл багш өгүүлэл сэтгүүл багш өгүүлэл 

7 8 9 11 30 76 

Дээрх тоон үзүүлэлтийг харвал тус  сургуулийн багш нар нь эрдэм шинжилгээ, 

судалгааны ажил өмнөх хичээлийн жилийнхтэй харьцуулбал  ихээхэн ололт 

амжилттай ажиллаж байна. Тухайлбал, тус сургуулиас Т.Элдэв-Очир багш Эдийн 

засгийн ухаанаар Докторын зэрэг хамгаалсан анхны багш боллоо. МУ-ын Залуу 

багш нарын холбооноос зохион байгуулсан Оны шилдэг багш шалгаруулах арга 

хэмжээнээс тус сургуулийн багш док. О.Нандин-Эрдэнэ Их, дээд сургуулийн Оны 

шилдэг багшаар шалгарсан. Үүний зэрэгцээ сургуулийн багш нар сургуулийн ЭШБХ, 

гадаад дотоодын ЭШБХ-д тогтмол оролцож байна. Тус хичээлийн жилд олон улсын 

индекстэй мэргэжлийн түвшинд хянагддаг  сэтгүүлд өгүүлэл хэвлүүлсэн багш нарын 

тоо нэмэгдсэн байна. Цаашид Web of Science болон олон улсад хүлээн 

зөвшөөрөгдсөн мэргэжлийн сэтгүүлд судалгааны ажлаа хэвлүүлэх тал дээр 

анхааран ажиллах хэрэгтэй байна. Мөн багш нарыг мэргэжлийн чиглэлээр 

захиалгат судалгаа, шинжилгээ, төсөл дээр ажиллах боломжийг нэмэгдүүлэх тал 

дээр санаачлага гарган ажиллах, гадаадын болон дотоодын их дээд сургууль, 

эрдэм шинжилгээний байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулах, хамтарсан 

судалгаанд оролцох ажлыг нэмэгдүүлэх шаардлага байна.  
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БҮЛЭГ 3. СУРГАХ, СУРАЛЦАХ ҮЙЛ ЯВЦ 

Үндэсний хэмжээний их сургууль байж шилдэг хүмүүн капитал идэвх чармайлттай, 

бүтээмжтэй ажиллах нөхцөл бүрдүүлэх, суралцагчдын сурах арга барил, хэрэгцээ 

шаардлагад нийцсэн мэдлэг чадвартай багш, хамт олонтой байх 

 

МУИС-ийн Орхон сургуулийн хичээлийн жилийн I-р улиралд үндсэн багш 63,  

II-р улиралд үндсэн багш 61, цагийн 8 багш  эрдэм шинжилгээ, сургалтын үйл 

ажиллагааг явуулсан бол Бакалаврын түвшинд 585 оюутан үүнээс гадаад оюутан 5, 

магистрт 75 оюутан суралцсан байна 

График 3.1 

 

Багшлах боловсон хүчний бүрэлдэхүүн 

 

 

2015-2016 оны хичээлийн жилд нийт багшлах боловсон хүчний 52,3 хувь нь Ахлах 

багш албан тушаалд ажиллаж байсан бол тайлант жилд Ахлах багш  65,5 болж 

даруй 13,2 хувиар өссөн байна.  

График 3.2 

 Эрдмийн зэрэг цол багш нар 

Тайлант жилд Санхүү Эдийн Засгийн тэнхимд Ахлах багш Т.Элдэв-Очир 

Боловсролын докторын зэргийг амжилттай хамгаалж тус сургуулийн эрдмийн зэрэг 

цолтой багш  нарын тоог нэмэгдүүлсэн бол тус сургуулийн захирлын үүрэг 
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гүйцэтгэгчээр Ахлах багш, Доктор Т.Энх-Амгалан Удирдах албан тушаалд 

томилогдож эрдмийн зэрэгтэй  үндсэн багшийн тоо   буурсан байна.  

Тайлант жилд нийт багшлах боловсон  хүчний 11,5 хувь нь  Докторын зэрэгтэй  багш 

нар эзэлж байгаа бол магистр зэрэгтэй багш нар 88,5 хувийг эзэлж байна.  

2016-2017 оны хичээлийн жилд АНУ-ын Энхтайваны корпусын шугамаар 

мэргэжилтэн багш  Robert K.Humphrey 2 жилийн хугацаатайгаар тус сургуулийн 

Англи хэлний Заах арга зүйн тэнхимд багшилж байна.   

3.1 Багш, ажилтны мэргэжил, ур чадварыг дээшлүүлэх сургалт, 

семинарт хамруулсан байдал 

 

МУИС-ийг 2016-2024 онд хөгжүүлэх  стратеги төлөвлөгөөний 2.1 дүгээр 

зорилт буюу “Багшлах шилдэг боловсон хүчнийг бүрдүүлэх” зорилт, МУИС-ийн 

Орхон сургуулийн 2015-2020 оны хөгжлийн стратегийн  төлөвлөгөөний дотоод нөөц 

боломж “ХҮМҮҮН КАПИТАЛ”, МУИС-ийг  2016-2024 онд хөгжүүлэх стратеги 

төлөвлөгөөний 2.1  буюу “Багшлах шилдэг боловсон хүчнийг бүрдүүлэх” зорилтын 

хүрээнд тайлант хичээлийн жилд сургуулийн сургалтын албанаас нэгдсэн хөтөлбөр, 

төлөвлөгөөний дагуу сургалт, семинарийг багш ажилтныг дэмжих, хөгжүүлэх 

зорилгоор зохион байгуулсан  бөгөөд багш, ажилтнуудын мэргэжил, ур чадварыг 

тогтмол сайжруулах бодлогын хүрээнд тэдгээрийг сургалт, семинарт хамрагдахад 

сургуулийн захиргаа анхаарч санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж ажиллалаа 

 

Хүснэгт 3.1 

№ Хийгдсэн ажлууд Хариуцсан эзэн 

1 

Багш нарын мэдлэг, боловсролыг дээшлүүлэх урт 

хугацааны хөтөлбөр боловсруулж хэлэлцүүлэн захирлын 

тушаалаар баталгаажуулж 2017 оны 09-р сарын 01-нээс 

мөрдөх болов. 

 

Сургалтын албаны 

эрхлэгч 

2 

Орхон аймгийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт тусгалаа 

олсон “Багшийн хөгжил” дэд хөтөлбөрт МУИС-ийн 

Орхон сургуулийг түшиглэн Орхон аймгийн бүх шатны 

боловсролын байгууллагад ажиллаж буй багш нарын 

мэргэжил, заах аргын ур чадварыг дээшлүүлэх үүрэг 

чиглэл бүхий “БАГШИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ” –ийг 

байгуулан ажиллуулахаар болсон. 

“Багшийн хөгжил” 

дэд хөтөлбөр 

боловсруулах 

ажлын хэсэгт 

Сургалтын албаны 

эрхлэгч болон 

тэнхимийн эрхлэгч 

нар 

 

 

 

 



25 
 

Хүснэгт 3.2 

Сургуулийн хэмжээнд зохион байгуулсан сургалт, семинар 

№ Сургалтын нэр 
Хамарсан 

хүрээ 
Огноо 

1 

“Эрдэнэтийн эрүүл иргэн” ТББ, “Медипас” 

эмнэлгийн хамтарсан “Элэгний вирусгүй хамт олон” 

мэндийн сургалтад хамрагдсан 

Сургуулийн 

нийт багш, 

ажилтан  

X/26 

2 

БМИҮЗ-ийн мэргэжилтэн Ж.Тунгалаг, Б.Эрдэнэбат 

нарын “Өөрийн үнэлгээний тайлан бичих аргачлал”, 

“Магадлан итгэмжлэлийн эрхзүйн зохицуулалт” 

сэдэвт хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн 

сургалтанд хамрагдлаа. 

Сургуулийн 

нийт багш, 

ажилтан 

X/28 

3 

“TOEK Монгол” төвийн захирал док. Ц. Үрэлмаагийн 

“Төрийн албан хаагчийн зарим сонгон шалгаруултад 

ТОЕК шалгалтыг хэрхэн хэрэглэж байгаа талаар” 

сэдэвт лекцэнд хамрагдсан. 
Багш нар 

XII/08 

4 

WSTEM олон улсын байгууллага, МУИС-ийн ОС, 

Орхон аймгийн ЗД-ын дэргэдэх “Эрдэмтдийн 

зөвлөл” –ийн хамтарсан “Эмэгтэйчүүд – судалгаа 

шинжилгээний ажил” ЭШ-ний хурал 

XII/15 

5 

"ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ЧИГ 

ХАНДЛАГА" сэдэвт Док, Проф, Ц.Пүрэвсүрэнгийн  

/ХУИС/ сургалтад багшлах боловсон хүчин 

хамрагдлаа.  

Багш нар  IV/27 

6 

МУИС-ийн Док,Проф Б.Туяа “Байгууллагын 

харилцаа, сэтгэлзүйн сургалт”ыг тус сургуулийн 

багш ажилтны дунд  явууллаа.  

Нийт багш, 

ажилчид 
IV/28 

 

Хүснэгт 3.3 

Дотоодод багш нарын сургалт, сургалтын үйл ажиллагаанд 

оролцсон байдал 

№ 
Сургалт болон бусад төрлийн арга 

хэмжээний нэр 
Багшийн нэр Огноо  

Гадаад хэлний тэнхим 

1 

МУБИС-Күнзийн институтаас зохион 

байгуулсан “ОУ-ын сертификатын 

уламжлалт сургалт” 

Н.Болормаа, 

Б.Нарандэлгэр, 

Б.Мөнгөнгэрэл 

2016.11.07 

2016.11.10 

 

 



26 
 

2 

МУБИС-ийн Күнзийн институтээс зохион 

байгуулсан Монголын хятад хэлний 

багш нарын анхдугаар олимпиад 

 

Б.Нарандэлгэр 

 

 

 

 

3 

Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн 

Эрдмийн зөвлөлөөр “Япон хэлний 

хүндэтгэлийн үгийг хэлний соёл 

судлалын талаас авч үзэх нь” 

хэлэлцүүлэг 

Л.Рэнчинванжил 2016.11.15  

4 
“Эмэгтэйчүүд – судалгаа шинжилгээний 

ажил” ЭШ-ний хурал 
Л.Золжаргал 2016.12.15  

Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим 

5 
Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх 

сунгах сургалт 
Д.Отгонбаатар 2016.09  

6 

:“Нэгдмэл тайлагналын зарим асуудал”, 

“Шинэ цаг үе, шинэ орчин: 

Мэргэжлийн нийцэл”, 

“Санхүүгийн тайлагналын олон улсын 

стандартын өөрчлөлт, шинэчлэлт, 

түүний хэрэглээ”  сургалт 

Л.Баасандорж, 

Д.Отгонбаатар, 

Б.Ган-Эрдэнэ, 

М.Бямбадорж, 

Т.Батдорж 

2016.10.20  

7 
Татварын Итгэмжлэгдсэн Нягтлан 

бодогчийн сургалт 
Б.Үнэнбат 2016.11.24  

Англи хэлний Заах арга зүйн тэнхим 

8  АНУ –ын англи хэлний багш нарын зохион 

байгуулсан семинар 

Тэнхимийн 

багш нар 
2016.10  

9 АНУ-ын ЭСЯ-ны Ерөнхий консулын “How 

to apply for a visa” лекц сургалт  

Тэнхимийн 

багш нар 
2016.10 

 

10 Их Британи Умард Ирландын вант улсын 

ЭСЯ-аас зохион байгуулсан Чевенингийн 

тэтгэлэгт хөтөлбөрийн талаарх лекц 

Тэнхимийн 

багш нар 2016.10 

 

11 Монголын Англи хэлний багш нарын 

холбооноос зохион байгуулсан “Creating 

opportunities Beyond our beliefs” сэдэвт 

семинар 

Тэнхимийн 

багш нар 
2016.10.14-16 

 

Англи хэлний Орчуулга судлалын тэнхим 
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12 
“Гадаад хэл заах аргазүйн” 3 өдрийн 

сургалт 

Тэнхимийн 

багш нар 

2016.10.14-                  

2016.10.16 
 

13 
“National University of Mongolia – Erdenet 

English Language Workshop 2016” 

Тэнхимийн 

багш нар 
2016.10.17  

14 “Эх хэлний цахим хөгжил” 
Д.Өлзийлхагва, 

Т.Энх-Амгалан 
2016.11.03  

15 

Монгол Эмэгтэй инженерүүд, эрдэмтэд, 

технологичид, математикчдын нэгдсэн 

байгууллагаас зохион байгуулсан 

“Эмэгтэйчүүд- судалгаа шинжилгээний 

ажил” эрдэм шинжилгээний хурал 

Ш.Сэлэнгэ, 

Ш.Солонго, 

Б.Нарантуяа 

2016.12.15  

16 

МУ-ын ерөнхийлөгч Ц. Элбэгдоржийн 

ивээл дор Төрийн ордонд зохион 

байгуулагдсан дэлхийн Монголч 

эрдэмтдийн XI их хурал 

О.Нандин-

Эрдэнэ, Т.Энх-

Амгалан 

2016.08.15-18  

17 

АНУ-ын Монгол судлалын хүрээлэнгийн 

профессор М.Саруул-Эрдэнэ багшийн 

“Хэл заах шинэ хандлага” сэдэвт сургалт 

Э.Отгон-

Эрдэнэ,  

Т.Энх-Амгалан, 

О.Нандин-

Эрдэнэ 

2016.12.02  

18 

Дээд боловсролын шинэчлэл төслийн 

хүрээнд “Үр дүнд суурилсан боловсрол” 

сургалт 

Т.Энх-Амгалан 2016.12.22-24  

19 
Монголын залуу багш нарын холбооноос 

зохион байгуулсан “Оюуны элч-2016” 

О.Нандин-

Эрдэнэ,            

Э.Отгон-

Эрдэнэ,  

Т.Энх-Амгалан 

2016.12.22  

20 

МУИС-ийн Багшийн хөгжлийн төв, БНФУ-

ын Элчин сайдын яам, МУИС-ийн ШУС-

ийн ХУС-ын Европ судлалын тэнхим 

хамтран зохион байгуулсан “Дээд 

боловсролын менежмент” сэдэв сургалт 

О.Нандин-

Эрдэнэ,                 

Т.Энх-Амгалан 

2017.02.10  

21 

“Improving research skills in social science” 

/Philosophy of research methodology, 

publishing in Impact-Factor journals, How to 

write a quality paper/ сэдэвт судалгааны 

семинар 

Э.Отгон-

Эрдэнэ 
2017.04.19  

Санхүү эдийн засгийн тэнхим 

22 
Мэргэшсэн нягтлан бодогч /хугацаагүй эрх 

авах сургалт/ 
Ж.Бат-Өлзий 2016.10  

23 Эдийн засгийн форум Л.Буяндулам 2016.12.25  
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24 
 “Эерэг хандлага, чанартай үйлчилгээ-

хүний хөгжил” сэдэвт сургалт, зөвлөгөөн 

Л.Буяндулам, 

Д.Ундармаа 
2017.05.18  

Менежментийн тэнхим 

25 

Эрдэмтэн эмэгтэйчүүдийн холбооноос 

зохион байгуулсан “Инноваци 

хөгжүүлэхийн ач холбогдол” сэдэвт 

сургалт 

Д.Сансар 

Д.Мөнхжаргал 
2016  

26 “Бизнес форум” гадаадын хөрөнгө 

оруулагчдын чуулганд оролцсон 

Д.Болоржаргал 

Д.Сансар 
2017.03.15  

27 МУИС-ийн багш нарын явуулсан “Төслийн 

удирдлагын систем” сургалт 

Н.Цэрмаа 

Д.Болоржаргал 

Д.Сансар 

Д.Мөнхжаргал 

2017.02.15  

28 ШУТИС-ийн багш Батгэрэлийн “Мэдлэгийг 

мөнгө болгох нь” сэдэвт лекц 

Д.Болоржаргал 

Д.Сансар 
2017.02.08  

Ерөнхий эрдмийн тэнхим 

29 “ Дотоод чанарын баталгаажуулал” сэдэвт 

сургалт 
А.Батдаваа 

2017.01  

30 “Англи хэлний сургалт” 
2017.03-04 

сар 
 

31 “Инновацийг идэвхжүүлэх нь”  
Тэнхимийн 

багш нар 
2017.02.08  

32 

“Төслийн бүртгэл менежментийн систем 

болон JCR –д бүртгэлтэй сэтгүүлийг олох, 

хуурамч сэтгүүлээс сэргийлэх нь” сэдэвт 

сургалт 

Тэнхимийн 

багш нар 
2017.02.15  

33 

“Их дээд сургуулийн хичээлийг 

чанаржуулах шаардлага, боломж, арга 

зам”, “Багш бэлтгэх сургалтад нэгдмэл 

арга зүй (STEAM) нэвтрүүлж, хэрэгжүүлэх 

нь” төслийн сургалт 

Тэнхимийн 

багш нар 
2017.02.17  

34 ОА-ийн ЗДТГ-т “Тогтвортой хөгжил, ногоон 

хөгжлийн үндсэн ойлголт” сэдэвтэй д-р 
Б.Уламбаяр 2017.02.09  
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(Ph.D) Б.Эрдэнэчимэгийн сургалтанд 

суусан 

35 

ОА-ийн ЗДТГ, “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК 

хамтран зохион байгуулсан Олон улсын 

Эдийн засгийн “Бизнес Форум –Эрдэнэт” 

форумд суусан 

Д.Баяржаргал, 

Г.Уранцэцэг, 

М.Нэргүй, 

П.Эрдэнэцэцэг 

2017.03.15  

36 “Орон нутагт шинжлэх ухаан, инновацийн 

тогтолцоо бий болгох нь” сэдэвт сургалт 

Тэнхимийн 

багш нар 
2017.04.19  

 

График  3.3 

Багшлах боловсон хүчний сургалтад хамрагдсан байдал 

 

Өнгөрсөн хичээлийн жилд  тус сургуулийн багшлах боловсон хүчний  67% нь 

мэргэжлийн ур чадвар сайжруулах богино хугацааны сургалт, хурал зөвлөгөө, 

сургалтад хамрагдсан бол тайлант жилд  мэргэжлийн болон мэргэжлийн бус 36 

сургалтад давхардсан тоогоор 52  багш  буюу   85.2% нь сургалтад хамрагдсан   

байгаа нь өмнөх оныхтой  харьцуулбал сургалтад хамрагдсан багш  нарын тоо 18,2% 

-р өссөн байна. 

 График 3.4 

Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, семинарт тэнхимийн багш нарын 

хамрагдсан байдал 
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Хүснэгт 3.4 

Гадаад улс оронд мэргэжил дээшлүүлсэн байдал 

№ Сургалтын нэр Багшийн нэр Огноо 

1 

ОХУ-ын Улаан-Үд хотын БУИС-ийн  

Эрдмийн зөвлөлөөр “Монгольские 

оронимы: сопоставительный аспект” 

сэдвээр диссертацийн сэдвийг 

батлуулсан. 

Орос хэлний 

багш Х.Нуржанар 
2017.11.15 

2 
47 дах удаагийн Олон улсын их хурал, 

АНУ-ын Вашингтон ДС  

Англи хэлний 

багш                      

Э.Отгон-Эрдэнэ 

 

2017.02.18-19 

3 

Төв ЕвроАзи судлалын 24 дах удаагийн 

хурал, АНУ /Indiana university, 

Bloomington/ 

2017.03.03-04 

4 

АНУ-ын Калифорни муж, Беркли хотын их 

сургуулийн зохион байгуулсан хуралд 

оролцсон. The 43rd annual meeting of the 

Berkeley Linguistics Society, Fri 3 - Sun 5 

Feb. 2017. 

2017.02.05 

5 

Нэрт сурган хүмүүжүүлэгч,  Академич, 

Александр Михайлович Новиковын (ScD) 

75 насны ойд зориулан зохиогдсон 

“Учитель учителей, Учитель учёных” 

сэдэвт ОУЭШХ-д оролцсон. 

Орос хэлний 

багш 

Б.Нарантунгалаг, 

Г.Энхбаяр 

2016.12.05-06 

өдрүүд 

 

Хэрэгжүүлэх стратеги 1: Шилдэг эрдэмтэн багшийг сонгох, ажиллуулах, ажлыг 

нь үнэлэх, хадгалах тогтолцоог нэвтрүүлэх  

“МУИС-ийн багшийн ажлын нэгдсэн үнэлгээний журам”-ын дагуу 2016-2017 оны 

хичээлийн жилийн жилд 15 багш аттестатчилалд орох ёстой байсан боловч хувийн 

өргөдөл болон тодорхой шалтгаанаас болж 11 багш орсон байна. Аттестатчлалд 

орж буй  багшийн ажлыг  дараах 3 чиглэлээр үнэлсэн болно.   

1. Сургалт, заах арга зүй 

2. Эрдэм шинжилгээний ажил 

3. Мэргэжлийн болон нийгмийн үйлчилгээ 

 

 А (90-100): Ажлын үр дүн “хангалттай сайн” гэсэн үнэлгээг  3 багш авсан байна. 

1. Т.Ууганбаяр  91 /А/ 

2. Ш.Солонго  91 /А/ 

3. О.Нандин-Эрдэнэ 90 /А/ 
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В (80-89): Эрхэлсэн ажилдаа тэнцэж байна” гэсэн  үнэлгээг дараах 7  багш авлаа.  

1. Б.Ундармаа  87 /В/ 

2. Г.Энхбаяр  86 /В/ 

3. Ж.Бат-Өлзий 85 /В/ 

4. Э.Отгон-Эрдэнэ 85 /В/ 

5. Д.Баяржаргал 84 /В/ 

6. Д.Өлзийлхагва 84 /В/ 

7. Г.Цэрэндолгор 83 /В/ 

C (70-79): Ажилдаа тэнцэж байна гэж үзэх боловч тухайн багшид бага оноо авсан 

ажлын үзүүлэлтээ сайжруулах хугацаатай даалгавар өгөх гэсэн үнэлгээг 1 багш 

авсан байна. 

1. Н.Ичинноров 75 /С/ 

Мэргэжлийн ба нийгмийн үйлчилгээний чиглэлд  багш нарын хийсэн ажил 

өмнөх хичээлийн жилийнхийг бодвол хангалттай сайн байсан боловч эрдэм 

шинжилгээ судалгааны ажилд илүү их анхаарал хандуулж мэргэжлийн түвшинд 

хянагддаг сэтгүүлүүдэд өгүүлэл хэвлүүлэх, илтгэл тавих, цахимаар сайт, блог 

тогтмол хөгжүүлэх зэрэгт анхаарал хандуулах  хэрэгтэй байгаа нь энэхүү 

аттестатчлалын үр дүнгээс харагдаж байна.  

“А” үнэлгээ авсан 3 багшийг шагнаж урамшуулах талаар тус сургуулийн 

Эрдмийн зөвлөл оруулж хэлэлцүүлэхээр тогтсон байна.  

Хэрэгжүүлэх стратеги 3: Гадаад дотоодын шилдэг эрдэмтэн багш нарыг зочин 

багшаар урьж ажиллуулах 

Сургуулийн сургалт, судалгааны орчинг сайжруулах, гадны хөрөнгө оруулалт, 

хамтын ажиллагааг  хөгжүүлэхэд тус сургууль нь анхаарал хандуулан ажиллаж  

өнгөрсөн хичээлийн жилүүдэд  Япон улсын засгийн газрын Жайка, Солонгосын 

Койка, Америкийн Энх тайвны корпус зэрэг олон улсын байгууллагуудын 

дэмжлэгтэйгээр гадаад багш нарыг жил бүр урьж ажиллуулсаар ирсэн.  

2014-2015, 2015-2016 оны хичээлийн жилүүдэд  АНУ-ын  Монгол дах 

“Энхтайвны корпус” байгууллагаас  Англи хэлний  багш  Эйдриен Матунас  2 жилийн 

хугацаанд Англи хэлний Заах аргазүйн тэнхимд гадаадын мэргэжилтэн багшаар 

ажилласан байна бол 2016-2017 оны хичээлийн жилд “Энхтайвны корпус” 

байгууллагаас Англи хэлний Заах аргазүйн тэнхимд гадаадын мэргэжилтэн  Роберт 

К.Хамфрей ажиллалаа. 

Хүснэгт 3.5 

МУИС-ийн Орхон сургуульд ажилласан гадаад багш нар 

№ Хугацаа Багш нарын нэр Ямар хичээлийн багшаар 

1 2008-2009 Чи Сэцэн (БНХАУ) Хятад хэлний багш 
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В.Хыронари (Япон) 

М.Алона (АНУ) 

Япон хэлний багш 

Англи хэлний багш 

2 2009-2010 

Ван Фан (БНХАУ) 

Чи Сэцэн (БНХАУ) 

М.Алона (АНУ) 

Хан Ён Йи (Солонгос) 

Хятад хэлний багш 

Хятад хэлний багш 

Англи хэлний багш 

Солонгос хэлний багш 

3 2010-2011 

Вао Ли Ли (БНХАУ) 

Ван Фан (БНХАУ) 

Хан Ён Ий (Солонгос) 

Хятад хэлний багш 

Хятад хэлний багш 

Солонгос хэлний багш 

4 2011-2012 
Ван Фан (БНХАУ) 

Сун Жин (БНХАУ) 

Хятад хэлний багш 

Хятад хэлний багш 

5 2012-2013 Гү Жи Хүнь(Солонгос) Солонгос хэлний багш 

6 2013-2014 Ван Вань Зиен Хятад хэлний багш 

7 2014-2015 
Эйдриен Матунас (АНУ) Англи хэлний багш 

8 2015-2016 

9. 2016-2017 Роберт К.Хамфрей Англи хэлний багш  

 

3.2  “ЭЛСЭЛТ-2016” хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

Сүүлийн жилүүдэд ЕБС төгсөгчдийн тооноос хамаарч их, дээд сургуульд 

элсэн суралцагчдын тоо цөөрсөнтэй холбоотойгоор шинээр элсэгчдийн тоог 

нэмэгдүүлэх сургуулийн нэгдсэн бодлогын хүрээнд 3 дах удаагаа зохион байгуулан 

хэрэгжүүлж буй томоохон арга хэмжээ нь “ЭЛСЭЛТ-2017” хөтөлбөр юм. 

   2015-2016 оны хичээлийн жилийн  “ЭЛСЭЛТ” хөтөлбөр нь МУИС-ийн Орхон 

сургуулийн Захирлын 2016 оны 3-р сарын 16-ны өдрийн 29 тоот тушаалаар 

батлагдсан бөгөөд “ЭЛСЭЛТ-2016” хөтөлбөрийн  хүрээнд дараах ажлууд хийгдсэн 

болно.  

I. СУРГУУЛЬ, ХӨТӨЛБӨР СУРТАЛЧИЛГААНЫ БАГ 

Багийн ахлагч НББ-ийн тэнхимийн эрхлэгч Л.Баасандорж  

1 Сургуулийн танилцуулга–брошюрын агуулга, загварыг  шинэчлэн 2000 ш. 

хэвлүүлэв (Х.Адъяацогт, Л.Баасандорж). 
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2 Хөтөлбөр сурталчилсан 3 төрлийн шторк, сургуулийн 3D пано хийв (Н.Цэрмаа, 

Д.Ядамсүрэн). 

3 Элсэлтэд зориулсан сургуулийн “Ирээдүй”сонины шинэ дугаарыг док.М.Толя 

эрхлэн гаргав. 

4 Сургуулийн сүлд дууны клипийг шинэчлэв (Л.Буяндулам, Т.Ууганбаяр). 

5 Сургуулийн ерөнхий мэдээлэл бүхий 1ш, хөтөлбөр тус бүрээр 1ш зөөврийн анонс 

бэлтгэн хэвлүүлэв (Н.Нямдаваа). 

6 Орхон аймгийн орон нутгийн телевизээр шторк цацуулж, оюутан элсүүлэх зар 

явуулав (Г.Отгонтуяа). 

II. СУРГАЛТ, УРАЛДААН ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ БАГ 

Багийн ахлагч Гадаад хэлний тэнхимийн эрхлэгч Б.Нарантунгалаг  

1 Орхон, Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Хөвсгөл аймгийн БСГ-тай хамтран ажиллаж 12-р 

анги төгсөгчдийн дунд Англи хэл, Монгол хэл, Математикийн хичээлээр ЭЕШ-ын 

сорил авах ажлыг зохион байгуулав. 

2 Булган аймгийн бүх сумын англи, орос хэлний багш нарт зориулсан сургалт 

семинар, 12 төгсөгчдийн дунд мини олимпиад зохион байгуулав.  

III.ЭЛСЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ БАГ 

Багийн ахлагч Сургалтын албаны эрхлэгч док.Б.Даваасүрэн  

1 2015-2016 оны хичээлийн жилд элссэн оюутнуудын дунд асуулга явуулав. 

2 Орхон аймаг болон бусад 7 аймгийн БСГ-тай хамтран ажиллах гэрээ боловсруулж 

байгуулсан. 

3 Орхон аймгийн ЕБС-ийн төгсөх ангийн суралцагчдын тоог сургууль бүрээр гаргаж 

ажиллав. 

4 Лицей ангийн сурталчилгаа веб хуудас ажиллуулав. 

5 Орхон аймгаас оюутан элсүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж 54 элсэгч 

бүртгэв. 

6 Шинээр элсэгчдийн бүртгэл хийн, цаашид суралцах хөтөлбөрийн тандалт хийв. 

7 Сургуулийн сонинд сургалтын албаны үйл ажиллагааг сурталчилсан мэдээ 

хэвлүүлэв. 

2016-2017 оны хичээлийн жилээс шинээр элсэлт авах 

 зөвшөөрөл авсан хөтөлбөрүүд 

Хүснэгт 3.6 
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1 011407 Багш, монгол хэл, уран 

зохиолын боловсрол 

өдөр Бүрэн 

дунд 

4 жил  

2 041201 Санхүү, банк эчнээ бакалавр 3 жил БСШУС-

ын 2016 

оны 6-15 

А/248 

дугаар 

тушаал 

3 011409 Багш, гадаад хэлний 

боловсрол 

Орой  бакалавр 2,5 жил 

4 023101 Гадаад хэлний орчуулга Орой  бакалавр 2,5 жил 

 

МУИС-ийн Орхон сургуульд 2016-2017 оны хичээлийн жилд Орхон сургуулийн 

ерөнхий суурь хөтөлбөрөөр суралцах оюутан элсүүлэх үйл ажиллагааг 2016 оны 7-

р сарын 4-нөөс 9-ний өдрүүдэд Орхон, Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Булган, Архангай, 

Өвөрхангай, Баянхонгор, Хөвсгөл зэрэг 8 аймагт 2-5 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг 

захирлын 2016 оны 6-р сарын 30-ны өдрийн 70 тоот тушаалаар томилогдсон багш 

нар ажиллалаа. 2016-2017 оны хичээлийн жилд 300 оюутан элсүүлэн суралцуулах 

квот өгсөн бөгөөд өдөр, эчнээ, оройн бакалаврын хөтөлбөрөөр нийт 133 оюутан 

суралцагч элсэн суралцлаа.  

Шинээр элсэлт авахаар зөвшөөрөл авсан өдөр, орой, эчнээ хөтөлбөрөөр элсэлтийг 

авч үзвэл: “Багш, монгол хэл, уран зохирлын боловсрол” бакалавр өдрийн 

хөтөлбөрөөр 14 оюутан суралцахаар саналаа өгч баталгаажуулсан бол “Англи 

хэлний багш” орой хөтөлбөрөөр 7 суралцагч элсэн суралцлаа. “Санхүү, банк” эчнээ 

хөтөлбөрөөр элсэгчийн тоо анги дүүргэлт хүрээгүй тул НББ эчнээ ангид суралцах 

санал тавьж суралцуулснаар НББ эчнээ ангид 15 суралцагч элсэн суралцсан байна. 

“Орос хэлний орчуулагч” орой хөтөлбөрөөр элсэн суралцах хүсэлт ирсэн ч 

төлбөрийн чадваргүйн улмаас хичээл эхэлсэнгүй. 

График 3.5 
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Хүснэгт 3.7 

№ 

Мэргэжлийн 

чиглэл/хөтөлбөр 

бүрээр / өдөр, орой, 

эчнээ хэлбэрийн 

Сургуулийн 

удирдах 

зөвлөлөөс 

тогтоосон 

элсэгчдийн 

хяналтын 

тоо 

Нийт 

элсэгч

-дийн 

тоо 

 Үүнээс 

босго 

оноонд 

хүрээгүй 

элсэгчийн 

тоо/ЕШ-ын 

оноо/ 

Хандив, 

нэмэлт 

төлбөрөөр 

элссэн 

элсэгчийн  

 тоо  

Хандив 

нэмэлт  

төлбөри

йн дүн 

/мян.төг/ 

Дагалдах 

Шалгалт 

өгөөгүй 

 

1 

Багш,гадаад 

хэлний 

боловсрол 

(Орчуулга,гадаа

д хэл)  

150  34  4 -   - 
2  

-  

2 

Бизнес ба 

удирдахуй                                                 

(НББ, Санхүү, 

банк Даатгал- 

Менежмент              

-Маркетинг) 

 125 84 
  

17 
 -  - 

 8 

 - 

3 НББ, эчнээ 25 15    -  -   - 

  Нийт  300 133 21  -  - 10 

 

График 3.6 

 

                                                                                    Хүснэгт 3.7 

Тус сургуульд шинээр элсэгчдийн ЭЕШ-ын дундаж оноог харуулбал: 

 Хэлний боловсрол 486,8 

 Бизнес ба Удирдахуй 506,8 

 Нягтлан бодох бүртгэл, эчнээ 66 тус тус байна. 
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АХЛАХ СУРГУУЛЬ, ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛЬ, СУРАЛЦАГЧДАД ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

ҮЗҮҮЛДЭГ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХООРОНДЫН ХОЛБООГ САЙЖРУУЛАХ 

 2016-2017 оны хичээлийн жилд элсэлтийн үйл ажиллагаанд онцгой анхаарч 

Орхон аймаг болон элсэлт зохион байгуулдаг Булган, Сэлэнгэ, Дархан-Уул, 

Архангай, Хөвсгөл зэрэг аймгийн БСУГ-ын дарга нар болон Орхон аймгийн ЕБС-ийн 

захирлуудтай хамтран ажиллах гэрээг шинэчлэн найруулж урт хугацааны гэрээ 

байгууллаа.  

Хүснэгт  3.8 

№ 
Хийгдсэн ажлууд 

Хариуцсан 

эзэн 
Огноо 

1 Орхон аймгийн БСГ-ын жилийн ажлын төлөвлөгөөнд 

хамтран зохион байгуулах арга хэмжээнүүд тусгуулах 

албан бичиг хүргэн хамтран ажиллах урт хугацааны 

гэрээ байгуулав. 

 

 

 

 

 

 

 

Сургалтын 

албаны 

эрхлэгч 

 

X/1-10 

2 

Хамтран ажиллах урт хугацааны гэрээг дор дурдсан 

аймгуудын БСУГ-ын дарга нартай хийлээ. Үүнд: 1. 

Дархан-Уул, Б.Батжаргал 2. Сэлэнгэ, Э.Загдгочоо 

3. Булган, Эрдэнэбаатар        4. Архангай, Ц.Батмөнх   

5.Хөвсгөл  

XII/26-

I/20 

3 Орхон сургуулийн Лицей анги хичээллүүлэхээр “Эрдэм” 

ахлах сургуулийн захирал н.Бат-Эрдэнэтэй хийж 

математикийн гүнзгий анги сонгон хичээллүүлэх бэлтгэл 

хангагдсан байсан ч БСУГ-ын дарга болон сургуулийн 

захирал солигдсоноор энэ хичээлийн жилд лицей анги 

хичээллүүлэхгүй шийдвэр гарав. 

IX/13-

X/10 

4 Орхон, Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Булган аймгийн БСУГ-ын 

дарга, арга зүйч нартай болон Орхон аймгийн ЕБ-ийн 10 

сургуулийн захирал, сургалтын менежертэй уулзан 

бакалаврын орой, Магистрын хөтөлбөрийн талаар 

мэдээлэл өгсөн. 

XII//26-

I/5 

 

Орхон аймаг болон бусад аймгийн ЕБС-ийн суралцагчдын дунд сургууль, 

хөтөлбөрүүд сурталчилах зорилгоор ЭЕШ-ын материалаар сорил-шалгалт, спортын 

тэмцээн, эссэ бичлэгийн уралдаан зэрэг олон төрлийн арга хэмжээ зохион 

байгуулдаг уламжлал тогтоод байна. 

Хүснэгт 3.9 
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№ Зохион байгуулсан арга 

хэмжээ 

Хариуцсан 

эзэн 
Хамарсан хүрээ Огноо 

 

1 
Тэнхимийн 7 хоногоор ЕБС 

7-р сургуулийн 12-р ангийн 

сурагчидтай ярилцага 

П. Эрдэнэцэцэг 

А. Батдаваа 

7-р сургуулийн 

303 тоотод 

2016-11-

22-ны 

11.00-

11.40 цагт 

 

2 

Мэргэжлээ хэрхэн сонгох 

вэ? лекц 

Док.М.Толя, 

Б.Уламбаяр 

Эрдэм ахлах 12-

р ангийн 

сурагчид 

2016.11.30 

3 АХА асуулт хариултын 

тэмцээн 

Я.Оюунцэцэг, 

Г.Отгонбаяр 

7-р сургуулийн 

12-р ангийн 

сурагчид 

2016.11.22 

4 Сагсан бөмбөг шидэлтийн 

тэмцээн 

 

5 

“Зөв төлөвшлийг бий 

болгоё” сэдэвт лекц 

АХБ4б -

Жаргалтуяа, 

Б.Уламбаяр 

Эрдэнэт 

цогцолбор 

сургуулийн 84 

анги 

2016.09.26 

17.20 цаг 

 

ЕБС-ийн төгсөх ангийн суралцагчдын ЭЕШ-д амжилттай өгөхөд туслалцаа, 

дэмжлэг үзүүлэх, суралцагчдын ЭЕШ-ын бэлтгэлийн түвшинг тодорхойлж, зөвлөгөө 

өгөх, МУИС-ийн Орхон сургуулийн үйл ажиллагааг таниулах зорилгоор Орхон, 

Булган, Дархан-Уул, Архангай, Хөвсгөл зэрэг 5 аймгийн 52 ЕБС-ийн төгсөх ангийн 

суралцагчдын дунд  2017.01.17–20-ны өдрүүдэд Монгол хэл, Англи хэл, 

Математикийн хичээлээр сорил шалгалт зохион байгууллаа. Сорил-шалгалтад 

давхардсан тоогоор нийт 3051 суралцагч хамрагдсан болно. Тус шалгалт зохион 

байгуулахад 34 багш, ажилтан оролцон 4 сая 193.0 төгрөг зарцуулжээ. 

 

 “МУИС-ийн Орхон сургууль 

Элсэлт-2017” хөтөлбөрийн хүрээнд 

МУИС-ийн Орхон сургуулийн 

нэрэмжит Ерөнхий боловсролын 

сургуулиудын ахлах ангийн 

сурагчдын дунд сагсан бөмбөгийн 

шилжин явах цомын төлөөх 

тэмцээн 2017-03-24-26ны өдрүүдэд 

амжилттай зохион байгуулагдлаа. 

 

Шилжин явах цомын эзэн “Наран цогцолбор” сургуулийн баг тамирчид 
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МУИС-ийн Орхон Сургууль ЕБС-ийн 12-р ангийн сурагчдад ирээдүйн 

мэргэжлээ зөв сонгох чиг баримжаа олгох, сурах сонирхолыг нэмэгдүүлэх, тэдний 

найруулан бичих болон илтгэх чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор “Миний сонгосон 

мэргэжил-Миний амьдралын баталгаа” сэдэвт эссэ бичлэг, илтгэлийн уралдааныг 

амжилттай зохион байгууллаа. 

Уг уралдаан нь 2 үе шаттай зохион байгуулагдсан ба эхний шатанд 3 аймгийн 58 

сурагч эссэ ирүүлснээс уралдааны комисс эссэ бичлэгт тавигдах шалгуурын дагуу 

дүгнэн шалгаруулж, Орхон болон Сэлэнгэ аймгийн 10 сурагч хоёрдугаар шатанд 

шалгарсан байна.  

Хоёрдугаар шатны шалгаруулалт 2017 оны 4 сарын 3-ны өдөр МУИС-ийн Орхон 

сургууль дээр зохион байгуулагдсан ба нэгдүгээр шатнаас шалгарсан 8 сурагч 

илтгэх чадвараараа өрсөлдлөө. Хоёрдугаар шатны оролцогчид МУИС-ийн Орхон 

Сургуулийн сургалтын үйл ажиллагаатай танилцан, 2017-2018 оны хичээлийн жилд 

элсэлт авах мэргэжил хөтөлбөрүүдийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авсан төдийгүй  

орон нутгаар танилцах аялалд хамрагдаж   “Эрдэнэт” үйлдвэрээр зочилж, Эрдэнэт 

хотоор аялан танилцлаа. 

 

 

Багш оюутны нээлттэй хэлэлцүүлэг 

2016-2017 оны хичээлийн жилийн удирдлага, багш нар, оюутныг хамарсан 

НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 2016 оны 9-р сарын 23-наас 10-р сарын 20-ны хооронд 

амжилттай явагдлаа. Энэхүү 5 дах удаагийн хэлэлцүүлгийн үеэр уламжлал ёсоор 

“Сургалт, сургалтын орчин, ёс зүй” сэдвийн хүрээний асуудлаа нээлттэй хэлэлцлээ.  

Хэлэлцүүлгийн зорилго нь сургалтын үйлчилгээ авч буй оюутан суралцагчдын санал 

хүсэлтийг сонсох, удирдлага болон багш нарын зүгээс оюутан суралцагчдад заавар 

зөвлөмж өгөх, хэлэлцүүлгийн үеэр тавьж буй асуултуудад хариулт өгөх, шийдвэрлэх 

асуудлыг зохих нэгж, удирдах албан тушаалд дамжуулж шийдвэрлүүлэх, ажлын 

алдаа дутагдлыг цаг алдалгүй нээн илрүүлж залруулах явдал юм. 

Энэ удаагийн хэлэлцүүлгийн онцлог нь хэлэлцүүлэгт оюутны төлөөлөл бус нийт 

оюутныг хамруулсан, хэлэлцүүлгийн өмнө анги бүлгүүд хамт олны хурал хийж 
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тулгамдаж буй асуудлуудаа хэлэлцэн нэгтгэж ирэн асуултаа аман хэлбэрээр тавьж 

нээлттэй хэлэлцүүлгийн мөн чанарыг гаргаж чадсан болно. 

Хэлэлцүүлэг бүр дээр 2016-2017 оны хичээлийн жилээс хэрэгжиж эхэлсэн 

ХАВСРАГА, ХОС хөтөлбөрийн талаар танилцууллаа. 

Хэлэлцүүлэгт МУИС-ийн Орхон сургуулийн удирдлагыг төлөөлж: 

Сургалтын албаны эрхлэгч док.Б.Даваасүрэн, Санхүүгийн албаны дарга 

С.Отгонсүрэн, Аж ахуй үйлчилгээний албаны дарга Ц.Нямсүрэн, Номын сан, 

мэдээллийн төвийн эрхлэгч П.Пагмадулам,  НББ-ийн тэнхмийн эрхлэгч 

Л.Баасандорж, Менежментийн тэнхмийн эрхлэгч Н.Цэрмаа, Англи хэлний заах арга 

зүйн тэнхмийн эрхлэгч Ц.Орхон, Англи хэлний орчуулга судлалын тэнхмийн эрхлэгч 

Д.Сүглэгмаа, Гадаад хэлний тэнхмийн эрхлэгч Б.Нарантунгалаг, мэргэжлийн 7 

тэнхмийн багш нар болон оюутнууд оролцлоо. 

График  3.7 

 

 

Энэ удаагийн нээлттэй хэлэлцүүлгийн онцлог болон давуу талууд: 

1. Хэлэлцүүлгийг тэнхим тус бүрээр зохион байгуулсны үр дүнд тэнхимийн 

харъяалалтай оюутнууд сайн хамрагдсан. 2. Хэлэлцүүлгийн үр өгөөжийг 

дээшлүүлэх, цаг хугацааг үр дүнтэй зарцуулах зорилгоор хэлэлцүүлгийн өмнө 

зөвлөх багш нар анги хамт олны хурлыг хийн тулгамдаж буй асуудлуудаа ярилцан 

тодорхой асуудлуудыг хөндөн тавьж шийдвэрлүүлэх чиглэл өгсөн. Энэхүү 

зөвлөмжийг хэлний 3 тэнхим, ЕЭ, СЭЗ тэнхимүүд хүлээн авч амжилттай 

хэрэгжүүлснийг тэмдэглэж байна.  

 

Хэлэлцүүлгийн үеэр хөндөгдсөн асуудлуудыг давтамжаар нь жагсаавал: 
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Анги танхимын ширээ сандлыг солих, Ном сурах бичиг гэрээр олгох, суурь 

хураамжийн зарцуулалт-зориулалт, WIFI орчин бүрдүүлэх, Програмд дүн оруулах 

цайны газрын хоолны амт чанар, 6. проекторын гаралт, 7. коридорын гэрэлтүүлэг 

8. ном сурах бичгийн хүртээмж зэрэг асуудал байлаа. 

 

3.3. СИСИ мэдээллийн системийн үйл ажиллагаа 

Сургалтын СИСИ программыг 2012-2013 оны хичээлийн жилээс эдүгээ 5 дах 

хичээлийн жилдээ амжилттай хэрэгжүүллээ. 

Хүснэгт 3.10 

ХИЧЭЭЛ БАТАЛГААЖУУЛАЛТ 

1.1 

2016-2017 оны жилийн хичээлийн 

жилийн I-р семестрийн хичээл 

сонголт, бүртгүүлэлт, 

баталгаажуулалтыг амжилттай 

явуулсан  

XIII/25- 

IX/11 

Нийт 605 

оюутнаас энэ 

хугацаанд 562  

1.2 

2016-2017 оны жилийн хичээлийн 

жилийн II-р семестрийн хичээл 

сонголт, бүртгүүлэлт, 

баталгаажуулалт явуулсан.  

I/26-II/14 
Нийт 556 

оюутнаас 535  

1.3 

2016-2017 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын 

бакалаврын багш нарын цагийн ноогдол, хичээлийн 

хуваарийг SISI системд оруулсан. Батлагдсан хувиар 

болон түүнээс гадна орохоо больсон, нэр нь 

өөрчлөгдсөн хичээлийн 252 хуваарийг тус бүр цагийн 

ноогдол, хичээлийн тодорхойлолт засч хичээлийн 

хуваарь дээр өрсөн.  

XIII/22-IX/8 

1.4 

2016-2017 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын 

бакалаврын багш нарын цагийн ноогдол, хичээлийн 

хуваарийг SISI системд оруулсан. Батлагдсан хувиар 

болон түүнээс гадна орохоо больсон, нэр нь 

өөрчлөгдсөн хичээлийн 257 хуваарийг тус бүр цагийн 

ноогдол, хичээлийн тодорхойлолт засч хичээлийн 

хуваарь дээр өрсөн.  

I/23-II/8 

1.5 
2016-2017 оны хичээлийн жилийн 

магистрын багш нарын цагийн 

ноогдол болон хичээлийн хуваарийг 

IX сард 

Нийт 13 

хичээлийн 

хуваарь оруулсан 
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системд оруулж, хичээл сонголт 

явуулахад бэлэн болгосон 

1.6 

Хичээл сонголттой холбоотой гарсан 

асуудлуудыг дор бүр нь шийдвэрлэж, 

хичээл сонголтын хэвийн үйл 

ажиллагааг хангаж ажилласан. 

XIII/25-IX/11, 

I/26-II/14 

Оюутны хичээл 

давхцал болон 

семинар, лекц 

тавьж, 

оюутнуудын 

хичээл сонгох 

боломж хангасан 

1.7 

Картнаас мөнгийг нь авсан мөртлөө 

баталгаажаагүй, эсвэл буруу хичээл 

баталгаажуулсан оюутнуудын хичээл 

цуцлалтыг хийж, зөв хичээл 

баталгаажуулалтыг нь хийж өгсөн. 

Нийтдээ 93 оюутны картнаас татсан 

мөнгийг SISI дансанд нь буцааж 

хичээлүүдийг нь баталгаажуулж 

өгсөн 

XIII/25-IX/11, 

I/26-II/14 

2016-2017оны 

хичээлийн жил 

хавар, намар 

баталгаажуулалт

ын хугацаанд 

1.8 

Жилийн чөлөөнөөс, шилжиж ирсэн 

оюутнуудын сургалтын 

төлөвлөгөөний  кредитийн зөрүүг 

шийдвэрлэж, SISI-д төлөвлөгөө 

дүйцүүлэн шилжүүлж, хичээл сонголт 

хийсэн. Нийтдээ 17 оюутны асуудал 

шийдвэрлэсэн байна. 

IX, II сард 

Хүндрэлтэй 

асуудал үндсэн 

хуваарийн цагтай 

хичээлийн 

хуваарь давхцаж 

байсан 

1.9 

II-р түвшний хөтөлбөр 

баталгаажуулалтанд болзол хангаж 

чадаагүй оюутнуудын хөтөлбөрийн 

асуудлыг сургалтын төлөвлөгөөн 

дээр шийдвэрлэж хичээл 

баталгаажуулалт хэвийн явуулсан 

IX, II  сард 

БУ, болон хэлний 

хөтөлбөрийн 

хувьд 

1.1

0 

Хичээл баталгаажуулалтаас 

хоцорсон оюутнуудын өргөдөл 

хүлээн авч, сонгох хичээлийг тандаж 

хавсарган, хичээл 

баталгаажуулалтыг сургалтын 

албаны эрхээр хийж өгсөн. Н.Мөнх-

Өлзий, Ж.Цэрэндулам нартай хамт 

X сард 

Нийт 123 

оюутнаас 89 

оюутан хичээл 

баталгаажуулалт 

хийсэн 
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1.1

1 

Хичээл баталгаажуулалтаас 

хоцорсон оюутнуудын өргөдөл 

хүлээн авч, сонгох хичээлийг тандаж 

хавсарган, хичээл 

баталгаажуулалтыг сургалтын 

албаны эрхээр хийв. Н.Мөнх-

Өлзийтэй хамтран 

V/16-19 

Нийт 83 оюутан 

хүсэлт гаргасан 

81 оюутан 

баталгаажуулсан  

 

График  3.8 

 

 

Хүснэгт 3.11 

ХӨТӨЛБӨР СОНГОЛТ, САНАЛ БАТАЛГААЖУУЛАЛТ 

2.1 

Бакалаврын түвшний оюутнуудын 

хөтөлбөр сонголтын санал 

системээр хийлгэсэн. Хөтөлбөр 

сонголтын тандалтанд нийт 

давхардсан тоогоор 190 оюутан 

хамрагдсан байна.  

IX/21-26, 

III/14-17  

I-р түвшний 

оюутнууд 

2.2 

Бакалаврын түвшний оюутнуудын 

хөтөлбөр сонголт амжилттай явсан 

бөгөөд хөтөлбөр сонголтноос 

хоцорсон 3 оюутны хөтөлбөр 

сонголтыг хийсэн 

II/6 

 журмын дагуу 

болзол хангасан 

учир асуудал 

гараагүй 

2.3 

Багш дараагийн улиралд заах 

хичээлийн санал өгөхийг амжилттай 

явуулсан 

XI/10-XI/16, 

IV/11-IV/15 

Зарим нэг орж 

ирэхгүй байсан 

хичээлийн тэнхим 

249

250

251

252

253

254

255

256

257

2016-2017 НАМАР 2016-2017 ХАВАР

252

257

2016-2017 оны хичээлийн жилийн хуваарьт орсон хичээлийн тоо
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өөрчилж хэвийн 

болгосон 

2.4 

Оюутан дараа улиралд судлах 

хичээлийн санал болон багш нарын 

санал асуулгыг хавар, намрынхыг 

системээр амжилттай явуулсан 

XI/24-XII/7, 

IV/27-V/10 

Бүх тэнхим 

оюутнууд 

2.5 

Оюутнуудын төгсөх хүсэлтийн 

саналыг SISI системээр амжилттай 

явуулсан бөгөөд намар 47 оюутан, 

174 оюутан хүсэлтээ системээр 

өгсөн байна.  

X/6- XI/9, III/9-

IV/12 

Төгсөх оюутнуудын 

хувьд 

 

Хүснэгт 3.12 

СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

3.1 

Санхүү банк /эчнээ бакалавр/ , Багш-

Англи хэлний /эчнээ, бакалавр,орой/ 

тус тус сургалтын төлөвлөгөөг 

системд шинээр үүсгэж тус тусын 

хичээлийг төлөвлөгөөнд оруулсан 

IX/20-27 

Шинээр нэмэгдсэн 

хичээлүүдийн 

нэрсийг англи 

болон монгол 

бичиг рүү 

хөрвүүлсэн 

3.2 

Эчнээ, магистр, бакалаврын ангиудын 

сургалтын төлөвлөгөө буюу нийт 18 

төлөвлөгөөний уйгаржин болон англи 

нэрсийг хөрвүүлж системд оруулсан 

мөн  өөрчлөлт орсон 

төлөвлөгөөнүүдийг өөрчлөлтүүдийг 

засаж оруулсан 

Жилийн 

турш 

Диплом 

хэвлэлтийн 

бэлтгэл 

3.3 
Шинээр батлагдаж ирсэн төлөвлөгөө 

бүрийг системд оруулж байна 

Жилийн 

турш 

Сургалтын 

төлөвлөгөө 

батлагдаж ирсэн  

3.4 

Хавсарга хэлээр суралцаж төгсөх 

хүсэлтэй байгаа оюутнуудын 

сургалтын төлөвлөгөөг системд 

оруулж, хавсарга хэлээр сурах 

боломжийг хангасан 

XI сард 

НББ ангийн 

оюутнууд ОХБ-аар 

хавсран төгсөх 

 

Хүснэгт 3.13 
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ШИНЭЭР ЭЛСЭГЧИД 

4.1 

Шинээр элсэгчидэд системд 

дэлгэрэнгүй мэдээллээ хэрхэн хийх 

системтэй хэрхэн ажиллах талаар 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл, заавар 

зөвлөгөө өгсөн 

IX сард 

Өдөр тутам 

оюутнууд 

системийн талаар 

асууж орж ирдэг  

4.2 

Онлайн бүртгэлээр баталгаажуулсан 

шинээр элсэгчдийн форумыг 

онлайнаар бөглүүлж SISI системд 

оюутнуудын эрхийг үүсгэж, ID код 

олгосон 

IX/6-IX/9 

Ганц нэг SISI ID 

зөрснөөс болж 

МУИС-руу 

холбогдож асуудал 

шийдүүлсэн 

4.3 

Шинээр элсэгчдийн эрхийг системд 

автоматаар үүсгэж, нууц үг, нэр 

олгосон 

IX сар Сургалтын алба 

4.4 

Өвлийн элсэлт магистрын ангийн 1-р 

түвшний оюутнуудын онлайн 

бүртгэлийг burtgel.num.edu.mn хаягаар 

орж, оюутан тус бүрийн эрхээр нь 

бүртгэлийг нь хийж өгсөн.  

I/25 
Ө.Пүрэвжавтай 

хамт 

4.5 

Өвлийн магистр, анги дүүргэлт 

гүйцээгүйн улмаас хичээллэхгүй 

болсонтой холбогдуулан 4 оюутны 

эрхээр орж хичээл цуцлалтыг нь хийж 

төлбөрийг SISI дансанд буцаасан 

II/14 НББ магистр 

 

Хүснэгт 3.14 

ТӨГСӨЛТ 

 

 

 

5.1 

АЯХО, ОАХБ, СЭЗ, ДЭЗ, БЭЗ, УУМ, 

БМ ангиудын нэгдсэн шалгалтын 

нарийн бичиг хийж, нэгдсэн 

шалгалтын дүн танилцуулж, нэгдсэн 

шалгалтын бэлтгэл ажил хийсэн 

XII/21-XII/23 

ГХХ, СЭЗ, 

Менежмент 

тэнхимүүд 

 

 

 

5.2 

АХБ, ОАХБ, МАС, АЯХО, УУМ, БМ, 

БЭЗНББ, НББ эчнээ, СЭЗ, БЭЗ, ДЭЗ 

ангиудын дипломын хавсралт хянаж, 

зарим нэг хөрвүүлээгүй үлдсэн шинэ 

XI сард 
Өвлийн төгсөлт 
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хичээлүүдийн англи, уйгаржин 

орчуулгуудыг системд оруулсан 

 

 

5.3 

АХБ, ОАХБ, МАС, АЯХО, УУМ, БМ, 

БЭЗНББ, НББ эчнээ, СЭЗ, БЭЗ, ДЭЗ 

ангиудын өвлийн төгсөлтийн 

оюутнуудын дипломыг Н.Мөнх-

Өлзийтэй хамтран хэвлэсэн 

I/19-20 

Нийт 80 оюутан 

төгссөн /оюутан 

давхардсан 

тоогоор англи, 

крилл, уйгаржин 

480 нүүр хэвлэсэн/ 

 

 

5.4 

АХБ, ОХБ, СЭЗ, ДЭЗ, БЭЗ, ГТЭЗ, 

УУМ, БМ, БЭЗНББ, АХО, МЯС, ОХХ 

бакалавр ангиудын, СБД, Менежмент, 

НББ магистр ангиудын диплом 

Н.Мөнх-Өлзий, Ө.Пүрэвжав нартай 

хамтран хэвлэсэн 

VI/10, 11 

Бакалаврын 171 

оюутан, 28 оюутан 

тус тус хэвлэсэн 

 

 

5.5 

Магистрын 28, хэлний салбарын 11, 

Эдийн засгийн 18 оюутан тус бүрийн 

диплом бичсэн болон магистрын 

сэдвийг уйгаржин монгол бичиг рүү 

хөрвүүлэн SISI мэдээллийн системд 

оруулсан 

V/19-VI/7 

Диплом бичсэн 

болон магистрын 

сэдэв хамгаалсан 

оюутнуудын сэдэв 

 

 

5.6 

Магистрын 28, хэлний салбарын 11, 

Эдийн засгийн 18 оюутан тус бүрийн 

диплом бичсэн болон магистрын 

сэдвийг англи руу хөрвүүлснийг  

АХЗАЗТ, АХОСТ тэнхимүүдээс аван 

SISI мэдээллийн системд оруулсан 

VI/5-6 

Диплом бичсэн 

болон магистрын 

сэдэв хамгаалсан 

оюутнуудын сэдэв 

 

5.7 

АХБ, ОХБ, СЭЗ, ДЭЗ, БЭЗ, ГТЭЗ 

ангиудын нэгдсэн шалгалтын нарийн 

бичиг хийсэн 

V/22-26  Нэгдсэн шалгалт 

 

Хүснэгт 3.15 

ДҮН БОЛОН ДҮНГИЙН ГОМДОЛ 

6.1 

Дүнгийн гомдол саналтай оюутнуудын 

дүнгийн асуудлыг цохолттой 

өргөдлийн дагуу системд шийдвэрлэж 

өгсөн. Нийт 147 өргөдлийн асуудал 

шийдвэрлэсэн байна 

IX, X, II сард 

Өмнөх оны болон 

N/A, W, NR, WR, 

буруу орсон 

дүнгийн асуудлууд 
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6.2 

Зуны сургалтаар суучихаад хичээл 

баталгаажуулалт хийгээгүй оюутнууд 

намрын улиралд хичээлээ сонгосон 

эсэхийг шүүж нягтлан Г.Дамчаад багш 

нарын нэрсийг өгсөн 

IX, X сард Санхүүгийн албанд 

6.3 

Дүнгээ дээшлүүлэх R үнэлгээ хийлгэх 

хүсэлтэй оюутнуудын тэмдэглэгээг 

цохолттой өргөдлийн дагуу системд 

хийж оюутнууд дүнгээ дээшлүүлэх 

боломжийг нь хангасан 

IX, II сард 
Нийт 19 оюутан 

хандсан 

6.4 

Улирлын шалгалт явагдсантай 

холбогдуулан багш нарын шалгалтын 

хуваарийг системд оруулж, 

сунгалтуудыг дор бүр нь хийж байсан. 

Үүнд орохоо больсон, нэр нь 

өөрчлөгдсөн хичээлүүдийн хуваарь 

орно 

XII/22-I/11 
Ө.Пүрэвжавтай 

хамтран 

6.5 

Дүнгээ хугацаандаа оруулаагүй багш 

нарын нэрсийг татаж тэнхим тус бүр 

лүү явуулж байсан 

XII/22-I/11 Тэнхимүүд 

6.6 

Магистрын болон бакалаврын 

оюутнуудын хүсэлт гаргасан дүнгийн 

гомдлын дагуу МУИС-аас эрх олгосны 

дагуу эрхээрээ орж засан зөвшөөрөл 

хийсэн 

V/16 Дүнгийн гомдол 

6.7 

АХБ, ОХБ, ОХХ, СЭЗ, БЭЗ, ДЭЗ, ГТЭЗ 

ангиудын нэгдсэн шалгалтыг 

сургалтын албаны эрхээр оноон 

баталгаажуулж улсын шалгалтын дүнг 

системд оруулсан 

V/27, 28 Нэгдсэн шалгалт 

6.8 

Багшаа буруу сонгосон оюутнуудын 

хичээлийн хуваарийг судалж байгаа 

багш руу шилжүүлсэн 36 оюутан 

жилийн турш 
Хичээлийн хуваарь 

шилжүүлэх 

 

Хүснэгт 3.16 

ЦАХИМ ЖУРНАЛ ХӨТЛӨЛТ 

Цахим журнал хөтлөлтийг өнгөрсөн хичээлийн жилд туршсан. Харин 2016-2017 оны 

хичээлийн жилд багш бүр хөтлөх шаардлага тавьж ажилласан. Тэнхимүүд 

тайландаа тусгасан байдлаас харахад, Менежментийн тэнхимийн хэмжээнд цахим 
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журнал хөтлөлт хэрэгжсэн бол Санхүү эдийн засгийн тэнхимийн 1 багш хэрэгжүүлсэн 

байна. 

№ Овог Нэр Албан тушаал 
Бүртгэх 

оролтууд 

Бүртгэсэн 

оролтууд 

1 Нямжав  Цэрмаа  
Тэнхмийн 

эрхлэгч  
162 162 

2 Дашзэвэг Болоржаргал Багш  214 214 

3 Шагдарсүрэн  Одончимэг  Багш  188 188 

4 Данзан Сансар  Ахлах багш  192 192 

5 Дорждаян Ундармаа багш Бүх оролт 
Бүх оролт 

бүртгэсэн 

3.5. Үйлдвэрлэлийн болон сурган хүмүүжүүлэх дадлага, түүнийг 

чанаржуулах 

Оюутан суралцагчдын танхимд олж авсан онолын мэдлэг, ур чадвараа практик дээр 

ашиглах боломж олгодог дадлага хичээлд мэргэжлийн тэнхимүүд ихээхэн ач 

холбогдол өгч ажилладаг. Ялангуяа дадлагын тайлан хамгаалалтыг тэнхимийн 

зүгээс тусгай комисс томилон зохион байгуулдаг нь оюутан суралцагчдын хувьд 

онолын мэдлэгээ хэрхэн ашиглаж хэрэгжүүлж буйгаа харуулдаг чухал арга хэмжээ 

болдог. 

Мэргэжлийн 6 тэнхим дээр оюутны дадлага хамгаалалт хийгдсэн байдлыг 

нэгтгэвээс: 

График 3.9 
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Хүснэгт 3.17 

Гадаад хэлний тэнхим 

№ 
Дадлагын 

хичээлийн нэр 

Дадлага  

огноо 
Анги бүлэг 

Хам 

-д орсон 

Ороод 

тэнцээгүй 

1 Үйлдв. дадлага  МЯС-4а 10 7 09.20 

2 Үйлдв.дадлага II ХХО-4а 12 10 09.21 

3 Үйлдв.дадлага  МЯС-4а 3 2 10.21 

4 СХ дадлага II ОХБ-4а 14 13 11.01 

 Бүгд  39 32  

 

Үйлдвэрлэлийн болон СХ дадлагын (II) тайлан хамгаалуулах комисст орос 

хэлний багш Б.Нарантунгалаг, Э.Айталина, хятад хэлний багш Н.Болормаа, япон 

хэлний багш Л.Рэнчинванжил нар ажилласан байна.  

Давуу тал:Оюутнууд дадлага хийх явцад тулгарсан бэрхшээл, амжилт 

ололтод үндэслэн өөрийн мэдлэг боловсролоо улам бүр нэмэгдүүлэх тал дээр 

суралцагч бүр дүгнэлт хийсэн байсан нь ихээхэн ололттой байв. Үйлдвэрлэлийн 

дадлага  хийсэн МЯС-4а ангийн оюутан Л.Золзаяа, Д.Номин-Эрдэнэ, Б.Шинэцэцэг 

нарын танхимын сургалтаар олж авсан мэдлэгээ, тухайлбал аман болон бичгийн 

орчуулгын чадвараа сайжруулсан нь харагдаж байлаа. ХХО-4а нагийн оюутан 

Г.Эрдэнэтуяа, Г.Пүрэвсүрэн, Ж.Оюунбилэг, Б.Ариунболд нар байгууллагын 

орчуулагч, ажилчдаас тусламж, зөвлөгөө авах зэрэг замаар өөрийн мэдлэгийг 

бататган шинээр нэмэлт мэдлэг олж авч  мэргэжлийн үг хэллэгийн толь хөтөлсөн нь 

орчуулгын ур чадвараа нэмэгдүүлэхэд ихээхэн үр дүнтэй дадлага болсон нь 

сайшаалтай байна. СХ дадлага II хийж гүйцэтгэсэн ОХБ-4а ангийн оюутан 

Б.Дашзэвэг, А.Далхсүрэн, Н.Айбота, Б.Анхтуяа нар үзүүлэн таниулах материалыг 

хангалттай сайн бэлтгэж хариуцлагатай хандсан байлаа. 

Сул тал:- Оюутнууд танхимын цагаар онолын хангалттай мэдлэгтэй болж 

орчуулах, мөн багшлах эв дүй, ур чадвартай болсон ч олж авсан мэдлэг, дадал, 

чадвараа баримтжуулах, хийсэн ажлаа оновчтойгоор бичгээр илэрхийлэх тал дээр 

хангалтгүй байсан тул зарим нэг оюутнуудын бичиг баримтын бүрдүүлэлт, хөтлөлт 

дутуу байсан. Тиймээс цаашид энэ тал дээр дадлага удирдаж буй багш нар 

анхааралдаа авч ажиллах болно. 

Англи хэлний заах арга зүйн тэнхим 

2016 оны 09-р сарын 02-ны өдөр тэнхимээс Сурган хүмүүжүүлэх дадлагын заах 

аргазүйн семинарыг зохион байгуулж, дараах багш нар презентаци тавьсан. 
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Дадлагын төгсгөлд нийт оюутнуудын дадлагын оюутнуудын тайланг уншиж анхаарах 

зүйл дээр нэг бүрчлэн зөвлөгөө өгсөн.   

Хүснэгт 3.18 

№ 

Дадлагын 

хичээлийн 

нэр 

Дадлага  Тайлан 

хамгаалалтын 

үнэлгээ 

огноо Анги 

бүлэг 
хийх хийсэн 

1 

Сурган 

хүмүүжүүлэх 

дадлага-2 

АХБ 4а  10 10 
Амжилт: 100% Чанар: 

90% 

2016.11.

02 АХБ 4б 11 11 
Амжилт: 100% Чанар: 

100% 

 Бүгд  21 21  

 

Хүснэгт 3.19 

Англи хэлний орчуулга судлалын тэнхим 

№ 
Дадлагын 

хичээлийн нэр 

Дадлага  Тайлан 

хамгаалалтын 

үнэлгээ 

 

огноо Анги 

бүлэг 
хийх хийсэн 

1 
Үйлдвэрлэлийн 

дадлага 
МАС4 12 12 

А-4   В-7   С-1 Амжилт 

100% Чанар 91,66% 
XI/3 

2 
Үйлдвэрлэлийн 

дадлага 2 
АХО4 8 8 

А-2  В-3     С-

3Амжилт-100%  

Чанар-62,5% 

XI/4 

 Бүгд  20 20   

 

Менежментийн тэнхим 

БМ, МКМ, УУМ хөтөлбөрийн оюутнуудын “Үйлдвэрлэлийн дадлага I”-ийн тайланг 

2016/09/26-ны өдөр болон 2016/12/20-ны өдрүүдэд, “Үйлдвэрлэлийн дадлага II”-ийн 

тайланг 2017/05/09-ний комиссоор хамгаалуулав. Оюутнуудын дадлагын тайлан 

хамгаалалтын байдалд дүн шинжилгээ хийж үзвэл: 

Хүснэгт 3.20 

Анги 
Хамрагдвал 

зохих  

Хамрагдсан 

оюутан 
А В С D F Амжилт Чанар 
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Санхүү эдийн засгийн тэнхим 

Үйлдвэрлэлийн дадлага 1,2-ын хүрээнд Хуваарилагдсан оюутнуудыг дадлага хийх 

хугацаанд тэнхимээс батлагдсан хуваарийн дагуу зөвлөгөө өгч, удирдан 

хамгаалуулсан ба давхардсан тоогоор нийт 72 оюутан дадлагын хамгаалалтанд 

орохоос 63 оюутан орж амжилт 87,70%, чанар 44,20%-тай хамгаалсан байна.  

Хүснэгт 3.21 

№ 

Дадлагын 

хичээлийн 

нэр 

Дадлага  
Тайлан хамгаалалтын 

үнэлгээ 
огноо Анги 

бүлэг 

хий

х 
хийсэн 

1 

Үйлдвэрлэл

ийн 

дадлага-II 

СЭЗ-4 26 26 

Амжилт-100%, Чанар-

55,6% 

2017.01.12

-

2017.05.06 

ДЭЗ-4 20 20 

БЭЗ-4 1 1 

БНББ-4 27 27 

 Бүгд  74 74  

 

Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим 

НББ, БЭЗНББ, СЭЗ, ДЭЗ, НББ эчнээ хөтөлбөрийн оюутнуудын “Санхүүгийн НББ I”, 

“Удирдлагын бүртгэлийн үндэс”, “Санхүү эдийн засгийн шинжилгээ” зэрэг 

хичээлүүдийн агуулгад нийцүүлэн хийж гүйцэтгэсэн “Үйлдвэрлэлийн дадлага I”-ийн 

тайланг 2016/10/10-ны өдөр болон 2016/10/24-ны өдрүүдэд комисоор хамгаалуулав. 

Оюутнуудын дадлагын тайлан хамгаалалтын байдалд дүн шинжилгээ хийж үзвэл 

Хүснэгт 3.22 

Дадлага-1 

БМ-4а 23 18 3 2 5 4 4 77.7% 27.7% 

МКМ-4а 13 9 1 1 - 3 - 100% 22.2% 

ДҮН 38 29 5 3 7 9 5 88.8% 24.5% 

Дадлага-2 

БМ-4а 23 19 5 10 4 0 0 100% 78,9% 

МКМ-4а 13 11 6 4 0 1 0 100% 90,9% 

УУМ-3 2 2 0 0 1 1 0 100% 0% 

ДҮН 38 32 11 14 5 2 0 100% 56,6% 
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3.6. Зайны сургалтыг хөгжүүлэх 

 Зайны сургалтын эхлэл болгон дараах байдлаар хичээл сургалт явууллаа. 

Зайны сургалтаар дахин судалж буй хичээлийг заах оролдлого хийж байна. 

Хүснэгт 3.23 

№ Хийгдсэн ажлууд Хариуцсан 

эзэн 

Хүрсэн үр дүн 

1 

ОХБ-3а ангийн оюутнууд ОХУ-ын 

Улаан-Үд хотын БУИС-ийн Хэл 

шинжлэл, нийтийн харилцааны 

сургуульд орос хэлний 1 сарын 

сургалтанд хамрагдах хугацаанд 

Орос хэл заах, онол аргазүйн  

семинар хичээлийг 4 долоо хоногийн 

турш онлайнаар зааж, холбогдох 

даалгавар өгч шалгасан. 

 

 

Х.Нуржанар 

Оюутны бие даан ажиллах 

чадвар дээшилж, 

хичээлийн  хоцрогдол 

үүсэхгүй, өгсөн үүрэг 

даалгаврыг цаг тухайд нь 

шалгуулах боломжтой 

байлаа. 

2 

Долоо хоногт 3 удаа 1-р түвшний 

орос, япон хэл сонгон судалж буй 

оюутнуудад зориулан онлайн 

группээр дамжуулан анхан шатны 

орос хэл, анхан шатны япон хэлний 

Л.Золжаргал 

Г.Энхбаяр 

Хичээл дээр ойлгоогүй 

сэдвийг дахин давтах, 

бататгах, бие даан шинэ үг, 

дүрэм, ярианы загвар сурч 

тогтоох, бие даан дасгал 

Анги 
Хамраг

дах 

Хамрагд

сан 
А 

-

А 
B 

-

B 
C 

-

C 
D 

-

D 
F 

Амжил

т 

Чана

р 

БЭЗНББ

4а 

28 27 0 1 2 7 5 6 6 0 1 96,43

% 

35,71

% 

НББ4а 30 28 0 2 6 8 4 7 0 1 2 93,33

% 

66,67

% 

ДЭЗ4а 20 13 0 0 1 0 4 1 0 2 1

2 

40,00

% 

5,00

% 

СЭЗ4а 28 22 0 2 5 3 5 3 0 2 8 71,43

% 

35,71

% 

НББ 

эчнээ 3а 

23 23 1 9 4 6 0 0 1 1 1 95,65

% 

86,96

% 

ДҮН 129 112 1 1

4 

1

8 

2

4 

1

8 

1

7 

7 6 2

4 

81,39

% 

44,19

% 
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дүрэм болон ярианы загваруудыг 

заав. 

ажиллахад үр дүнтэй 

байсан нь харагдаж байна. 

3 Дэлхийн шилдэг 30 компанийн 

сайтуудыг орчуулж, эдгээр 

компанийн сүүлийн хагас жилийн 

хувьцааны тоон мэдээн дээр дүн 

шинжилгээ тооцооллыг хийлгэж 

цахим хэлбэрээр хүлээн авч 

дүгнэсэн. 

Ж.Бат-Өлзий Бие даалтыг цахим 

хэлбэрээр авах нь 

оюутнуудын хувьд цаг 

хугацааг хэмнэх, цахим 

орчинтой харьцах дадал 

зуршлийг суулгах ач 

холбогдолтой.  

4 Маркетингийн үндэс хичээлийн 

мультмедиа хичээл /10 лекц/ 

Н.Цэрмаа Дахин судалж буй 

оюутнуудад зориулан 

 

3.7. Оюутны түвшин тогтоох шалгалт 

  Тус сургуульд суралцаж буй оюутнуудын сурлагын болон сургалтын 

чанарт үнэлэлт дүгнэлт өгөх, шалгалтын мөрөөр хоцрогдолтой хичээл, хичээлийн 

сэдвээр давтлага зөвлөгөө өгөх зэргээр тодорхой арга хэмжээ авах зорилгоор 2 

төрлийн түвшин тогтоох шалгалт авлаа. Үүнд: 

Бизнесийн удирдлагын чиглэлээр суралцаж буй 2-р түвшний нийт оюутнаас англи 

хэлний хичээлээр түвшин тогтоох шалгалт; 

Тус сургуулийн 3-р түвшний нийт оюутнаас мэргэжлийн болон мэргэшүүлэх 3-аас 

доошгүй хичээлийн агуулгыг багтаасан түвшин тогтоох шалгалт. 

Цаашид ийм төрлийн шалгалтыг улирал бүр авч сургалтын чанарт үнэлэлт дүгнэлт 

өгч тодорхой арга хэмжээ зохион байгуулах болно. 

Бизнесийн удирдлагын чиглэлээр 2-р түвшинд суралцаж буй оюутнуудаас Англи 

хэлний түвшин тогтоох шалгалтын дүн 

МУИС-ийн Орхон сургуульд Бизнесийн удирдлагын чиглэлээр 2-р түвшинд суралцаж 

буй оюутнуудаас Англи хэлний түвшин тогтоох шалгалт авах тухай Сургалтын 

албанаас гаргасан удирдамжийн дагуу АХОСТэнхимийн англи хэлний багш 

Д.Сүглэгмаа, Б.Нарантуяа, Э.Отгон-Эрдэнэ нар 2017 оны 5-р сарын 23-нд НББ 2а, 

СЭЗ 2а ангиудаас Англи хэлний түвшин тогтоох шалгалт авч дүнг нэгтгэлээ. 

Шалгалтанд НББ 2а ангийн 19 оюутан, СЭЗ 2а ангийн 21, нийт 40 оюутан хамрагдав. 

Шалгалтын ирц 100%. Нийт авах ёстой оноо:50 

НББ 2а ангийн 13 оюутан дунд шат /intermediate/, 6 оюутан /pre-intermediate/ 

СЭЗ 2а ангийн 12 оюутан дунд шат /intermediate/, 9 оюутан /pre-intermediate/ 

0-20 below elementary:0                     21-35 elementary:0 

36-60 pre-intermediate:26     оноо-28-42      
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61-85 intermediate:14            оноо-19-28                       86-100 upperintermediate:0 

Бизнесийн удирдлагын чиглэлээр 3-р түвшинд суралцаж буй оюутнуудаас Англи 

хэлний түвшин тогтоох шалгалтын дүн 

МУИС-ийн Орхон сургуульд Бизнесийн удирдлагын чиглэлээр 3-р түвшинд суралцаж 

буй оюутнуудаас Англи хэлний түвшин тогтоох шалгалтыг Сургалтын албанаас 

гаргасан удирдамжийн дагуу АХЗАЗ тэнхимийн англи хэлний багш Ц.Орхон, 

Ч.Баасанжаргал  нар 2017 оны 5-р сарын 24-нд НББ 3а, СБ 3а, МКМ 3а, ДЭЗ 3а  

ангийн 101 оюутнаас авлаа. Нийт авах ёстой оноо:50 

0-15 below intermediate:60   оноо- 0-15       

16-35 intermediate:38      оноо-16-30 

Preintermediate:3    оноо -39-41 

 

МУИС-ийн Орхон сургуулийн 3-р түвшний оюутнуудаас авсан түвшин тогтоох 

шалгалтын дүн 

Хүснэгт 3.24 

№ Тэнхим Хичээлийн нэр Огноо Анги 

Ою

ут-

ны 

тоо 

Дүн Амж. 
Чана

р 

A B C D F   

1 

Нягтлан 

бодох 

бүртгэл 

Татварын бүртгэл 2017,04,28 

НББ-

3аб 

34 0 0 2 7 25 26% 0 

НББ-ийн 

мэдээллийн систем 
2017,05,01 32 0 0 3 2 27 16% 0 

Санхүү эдийн 

засгийн шинжилгээ 
2017,05,02 33 0 1 3 15 14 58% 3% 

2 

Санхүү 

эдийн 

засаг 

Санхүүгийн хөрөнгө 

оруулалт, 

Санхүүгийн 

эконометиркс, ОУ 

санхүү, Санхүүгийн 

матемамик 

2017,05,01 Сан-3 21 0 0 0 3 18 14,3% 0 

Санхүүгийн хөрөнгө 

оруулалт, 

Санхүүгийн 

матеиамик,Арилжаа

ны датгал, 

Нийгмийн даатгал 

2017,05,01 
Даат-

3 
14 0 0 0 2 12 14,3% 0 

3 
Менежме

нт 

Хүний нөөцийн 

менежмент 
2017,04.28 

БМ-3 

14 4 5 3 2 0 100% 64,2 

Үйл ажиллагааны 

менежмент 
2017,04.28 14 2 5 6 0 1 92.8% 50% 
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Бүтээмжийн 

удирдлага 
2017,05,01 16 3 4 5 2 2 87.5% 

43.7

% 

Маркетингийн 

судалгаа 
2017,05,01 

МКМ-

3 

8    2 6 25% 25% 

Нэгдмэл 

маркетингийн 

харилцаа холбоо 

2017,05,02 5  2  2 1 80% 40% 

Үйлчилгээний 

маркетинг 
2017,05,03 9  5 2 2  100% 

55.5

% 

4 
Гадаад 

хэл 

Орос хэлний хэл 

зүй, дүрэм 
2017,05,01 

ОХБ-

3 

10 0 5 2 2 1 90% 50% 

Орос хэлний ярих, 

сонсох 
2017,05,01 10 0 4 2 2 2 80% 40% 

5 

Англи 

хэл заах 

арга зүй 

Англи хэлний 

сонсох, дүрэм, үг 

хэллэг, хэрэглээний 

англи хэл, 

унших дасгал, бичих 

дасгал 

2017,05,02 
АХБ-

3 
9   2  7 28.5% 0 

8 бүлгийн 229 9 31 30 43 116 58% 
26,5

% 

 

ТӨГСӨЛТ 

2016-2017 оны хичээлийн жилд өвөл, хавар 2 удаа төгсөлт хийсэн. Учир нь 

бакалаврын өдрийн хөтөлбөрөөр суралцсан оюутнуудаас 98 оюутны төгсөлт 

хойшилсон. Өвлийн төгсөлтөөр БУ чиглэлээр 38, хэлний чиглэлээр 25 оюутан нийт 

63 оюутан төгссөн бол хаврын улиралд БУ чиглэлээр 108, хэлний чиглэлээр 64 нийт 

179 оюутан төгслөө. 

 

График 3.8 
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Өвлийн төгсөлт Хаврын төгсөлт
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График 3.9 

 

 

3. 8. Бакалаврын эчнээ сургалт 

Энэ хичээлийн жилд Санхүү, банк эчнээ сургалт явуулах зөвшөөрөл авсан хэдий ч 

элсэгчдийн тоо анги дүүргэлт хүрээгүй тул зөвхөн НББ хөтөлбөрөөр 15 суралцагч 

элсүүлсэн болно. 

Хүснэгт 3.25 

 

Элсэгчдийн насны интервалын шинжилгээ: Эчнээ ангид элсэгчдийн дээд тал нь 36 

хамгийн багадаа 23 настай ба элсэгчдийн дундаж нас 29 байна. 

Хүснэгт 3.26 

Үзүүлэлт 

Элсэгчдийн нас 

18-19 20-29 30-39 40-50 
Хамгийн 

их 
Дундаж 

Хамгийн 

бага 

Эчнээ 0 8 8 0 36 29 23 

 

Эчнээ ангийн элсэлтийн ерөнхий шалгалтыг танин мэдэхүй болон IQ бодлого орсон 

18 тестүүдээр зохион байгуулж авсан. Элсэгчдийн 58% нь Орхон аймгаас элссэн нь 

5 6
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БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГААР ТӨГСӨГЧДИЙН ТОО

Өвлийн төгсөлт Хаврын төгсөлт

№ Мэргэжил Индекс 

Элсүүлсэн оюутны тоо 

Бүгд 
Үүнээс: 

эмэгтэй 

1 Эчнээ НББ D341400 15 14 
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тус сургуулийн НББ-ийн эчнээ ангийн хөтөлбөрийн хэрэгцээ шаардлага тус аймагт 

өндөр байгааг харуулж байна. 

Хүснэгт 3.27 

Ангийн 

нэр 

Шалгалт Хичээл Хугацаа 

хоногоор 
Эхэлсэн Дууссан Эхэлсэн Дууссан 

НББ 

эчнээ-1 

  9-р сарын 26 10-р сарын 

22 

24 

1-р сарын 9 1-р сарын 13 1-р сарын 14 2-р сарын 12 30 

НББ 

эчнээ-2 

09-р сарын 

26 

10-р сарын 

01 

10-р сарын 

03 

10-р сарын 

29 

30 

1-р сарын 9 1-р сарын 13 1-р сарын 16 2-р сарын 11 24 

НББ 

эчнээ-3 

09-р сарын 

26 

10-р сарын 

01 

10-р сарын 

03 

10-р сарын 

22 

24 

11-р сарын 

28 

12-р сарын 

01 

  4 

 

НББ эчнээ хөтөлбөрөөр 2016 онд 22 суралцагч төгссөн байна. 

3. 8. 1. Бакалаврын оройн сургалт 

 2016-2017 оны хичээлийн жилд Англи хэлний багшийн оройн хөтөлбөрөөр 

анхны элсэлтээ авч 7 суралцагч элсэн суралцсан ба 12 төрлийн хичээлийг 388 

цагаар судаллаа. 

Магистрын сургалт 

Тус хичээлийн жилд намрын элсэлтээр 20 магистрант элсэн суралцсан ба нийтдээ 

75 суралцагч Магистр 1, 2-р түвшний анги тус бүр 2 удаа дараах хугацаанд цугларан 

хичээллээ. 

Хүснэгт 3.28 

Түвшин 
Хичээл Хугацаа 

хоногоор Эхэлсэн Дууссан 

 магистр 1-р анги 
9-р сарын 26 10-р сарын 23 28 

1-р сарын 09 1-р сарын 20 12 

магистр 2-р анги 9-р сарын 26 10-р сарын 09 13 
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График 3.10 

 

График 3.11 

 

 

Төгсөгчдийн сурлагын дүнгийн судалгаа 

Хүснэгт 3.29 

 

Хүснэгт 3.28 
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МАГИСТРАНТЫН ТОО /75/
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Няглтан бодох бүртгэл Санхүү, банк, даатгал Менежмент

16
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2

Т Ө Г С Ө Г Ч Д И Й Н  Т О О  / 2 8 /

№ Нэр Оюутны 

тоо 

Дундаж 

голч оноо 

Дундаж 

голч дүн 

Сурлагын 

амжилт 

Сурлагын 

чанар 

1 Магистр 28 89.3 3.5 100% 89.3% 

 Бүгд 28 89.3 3.5 100% 89.3% 



58 
 

№ Төгсөлт хийсэн 

хөтөлбөрийн 

нэр 

Хөтөлбөр 

нээгдсэн 

огноо 

Хэд дэх 

удаагийн 

төгсөлт 

Өмнөх 

Төгсөгчдийн 

тоо 

Төгссөн  

оюутны 

тоо 

Төгсөлт 

хойшилсон 

оюутны 

тоо 

1 Нягтлан бодох 

бүртгэл 

2011 6 16 16 14 

2 Санхүүгийн 

менежмент 

2011 6 13 10 13 

3 Менежментийн 2015 1  2 0 

 

Зуны сургалт 

Оюутан суралцагчдын төлбөрийн чадварыг харгалзан энэ удаагийн сургалтанд 

зөвхөн төгсөлт хойшилсон оюутнуудыг хамруулсан. МУИС-ийн захирлын 2015 оны 

06 сарын 30-ны өдрийн А\203 тоот МУИС-ийн сургалтын журам шинэчлэн батлах 

тухай тушаалын хавсралт “Монгол улсын их сургуулийн сургалтын журам”-ын 4.1.3 

дах заалтыг үндэслэн Орхон сургуулийн захирлын 2017 оны 06 сарын 29-ний өдрийн 

72 тоот тушаалаар зуны сургалтыг 06-р сарын 15-наас 07-р сарын 21-ний өдрийг 

хүртэл зохион байгууллаа. Уг сургалтаар 192,5 багц цагийн 84 хичээлийг 136 оюутан 

судлахаар болов. 

 ДҮГНЭЛТ 

1. Бакалаврын өдрийн сургалт 

МУИС-ийн хөтөлбөрийн шинэчлэлийн хүрээнд шинээр элсэгчдийг эхний жилд нь 

ЕСХ-өөр суралцуулах болсон нь ялангуяа гадаад хэлний хөтөлбөрөөр суралцагчдын 

хувьд хэд хэдэн сөрөг үр дагавартай байгаагаас дурдвал: 

Гадаад хэлийг эхний жилээс бус 2 дах жилээс сурах нь тухайн хэлийг зохих хэмжээнд 

эзэмшихэд хугацаа хангалтгүй байна. Учир нь ихэнх элсэгчид аль ч хэлийг \ялангуяа 

хятад, япон\ цагаан толгойноос нь эхлэн суралцах болдог. Сургалтын төлөвлөгөөний 

тухайд оюутны судалж буй гадаад хэлний хичээлийн нэр төрөл, багц цаг нь 

хасагдсан. 

Гадаад оюутнуудын хувьд нэг улиралд 3-4 онолын хичээл монгол хэлээр судлах нь 

маш хүндрэлтэй байна. Багш нарын цагийн ноогдол эрс багасах нөхцөл бүрэлдэж 

байна. 

МУИС-ийн хөтөлбөрийн өөрчлөлтийн улмаас сургалтын төлөвлөгөөнд гарсан 

хамгийн гол өөрчлөлт нь ерөнхий суурь хичээлүүдийг 1-р түвшинд судлах болсон 

явдал юм. Энэ өөрчлөлт нь ямар ч эерэг нөлөө байхгүй харин ч дээр дурдсан сөрөг 

үр дагавруудыг бий болгож байна. Иймд ирэх хичээлийн жилийн эхнээс хуучнаараа 

буюу 1-р түвшнээс нь мэргэжлийг нь сонгуулан гадаад хэлийг нь судлуулах хэрэгтэй 
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байна. Ерөнхий суурь хичээлүүдийг 4 жилд тараан судлуулснаар сургалтын чанарт 

муугаар нөлөөлөх зүйлгүй. 

Шинээр элсэгчдийг шууд мэргэжлээр нь элсүүлэн суралцуулах  \хамт олны болон 

оюутны хүмүүжил төлөвшилд эерэг нөлөөтэй\; 

Оюутны цөөрч буйг харгалзан ЭЕШ-ын оноо нь 400-д хүрээгүй төгсөгчийг иргэнээр 

сурган дахин ЭЕШ өгч болзол хангавал 2-р түвшнээс суралцуулах боломж олгох 

СИСИ програмын хэрэгжилт 

 Сүүлийн жилүүдэд оюутны тоо цөөрсөн, төлбөрийн чадвар муу байгааг 

харгалзан оюутнуудын асуудлыг аль болох нааштай шийдвэрлэх, уян хатан хандах 

шаардлага гарч байсныг зүй ёсоор тэмдэглэх нь зүйтэй. Ийнхүү сургалтын албаны 

эрхлэгч , мэргэжилтнүүдээс үл хамаарах дараах хүндрэл бэрхшээл гарч байсныг 

МУИС-ийн СНА болон МТА-нд албан хүсэлт илгээх замаар шийдвэрлэж ирлээ. Үүнд:  

 Хичээл баталгаажуулалт хугацаандаа хийхгүй байх 

 Төлбөр төлөөгүй оюутныг хичээлд суулган дүгнэсний улмаас W үсгэн 

үнэлгээг дүнжүүлэх 

 Оюутан суралцагч сонгосон хичээлээ цуцлах хугацаандаа цуцлахгүй байх 

 Оюутан төгсөх хүсэлтээ програмаар өгөхгүй байх  

 Оюутны дүнгийн гомдлыг улирлын эхний сард шийдвэрлэхгүй байх. 

Түвшин тогтоох шалгалт 

БУ чиглэлээр суралцаж буй 2,3-р түвшний оюутнуудаас англи хэлний түвшин 

тогтоох шалгалт анх удаа авлаа.  

3-р түвшний 5 хөтөлбөрөөр суралцагчдаас мэргэжлийн болон мэргэшлийн 

хичээлүүдээр түвшин тогтоох шалгалт авах нь сурлагын чанарыг дээшлүүлэхэд ач 

холбогдолтой. 

Бакалаврын эчнээ, оройн сургалт 

 Элсэгчдийн тоо цөөрч буйтай холбоотой орой, эчнээ хөтөлбөрүүдийн 

элсэлтийг жилд 2 удаа зарлан зохион байгуулахаас гадна хичээллэх хугацаан дээр 

уян хатан хандах \Бид энэ саналаа СНА-д илгээсэн ч журамд тусгагдаагүй байгаа 

болно\ хэрэгтэй байна. 

Сургалтын хөтөлбөр боловсруулалт 

 Салбар сургуулиуд нь мэргэжлийн тэнхимийн хөтөлбөрийн дэд хороогүй 

бөгөөд ижил төстэй бүх хөтөлбөрийг МУИС-ийн холбогдох сургуулийн багш нарын 

боловсруулснаар авч сургалтад ашигладаг. Гадаад хэлний багш, орчуулагчийн 

хөтөлбөрийн тухайд Орхон сургууль 1992 оноос сургалт явуулсан арвин 

туршлагатай.  

 2016-2017 оны хичээлийн жилд манай хамт олон сургалт явуулж буй үндсэн 6 

хөтөлбөрийн өөрийн үнэлгээний тайлан бичсэн болно. 



60 
 

Сургалтын хөтөлбөр боловсруулахад салбар сургуулийн мэргэжлийн багш нарыг 

оролцуулах; 

Сургалтын хөтөлбөр хэрэгжилтэд хяналт тавьж улам бүр боловсронгуй болгоход 

магадлан итгэмжлэл чухал нөлөөтэй. Салбар сургуулиуд магадлан итгэмжлэгдсэн 

хөтөлбөрүүдийг авч сургалтад ашигладаг. Дараа дараагийн боловсруулалтад бид 

хувь нэмэр болох санал өгөх боломж хомс байна. Иймд ирэх хичээлийн эхний 

улиралд холбогдох сургуулиудын төлөөлөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт, чанарт хяналт 

шалгалт хийж үнэлгээ дүгнэлт өгөх; 

Хавсрага хөтөлбөр 

БУ чиглэлийн хөтөлбөрүүд бүгд хавсрагаар суралцах боломжтой болж батлагдсан. 

Эдгээр нь хөрвөх чадвартай тул оюутан суралцахгүй байна гэж дүгнэж болохоор 

байна. Харин БУ хөтөлбөрөөр суралцагч гадаад хэлээр хавсрагаар суралцах 

сонирхолтой байгаа боловч голч оноог хэт өндөр тавьсан болон сургалт явагдаж буй 

гол хэл болох англи хэлийг орхигдуулсан нь хавсрага хөтөлбөрөөр суралцагчдын 

тоо бага байхад шууд нөлөөлж байна гэж үзэж байна.  

Бидний бүрдүүлсэн Англи хэлний орчуулагчийн хавсрага хөтөлбөрийн 

материалыг МУИС-ийн ХЕХ-ны 2017-2018 оны хичээлийн жилийн эхний 

хуралдаанаар оруулах боломж олгох; 

БУ ЕСХ-өөр суралцагчид 1-р түвшинд судалсан гадаад хэлээ шууд 

үргэлжлүүлэн судлах сонирхолтой байдгийг харгалзан хавсрага хөтөлбөр сонголтыг 

2-р түвшнээс болгож өөрчлөх \3-р түвшнээс хавсрага хөтөлбөрөөр сурах нь хугацаа 

бага тул амьдралд хэрэгжихгүй байна, тухайлбал, 4-р түвшний оюутнууд дадлагад 

удаан хугацаагаар гардаг тул танхимд хичээлэх хугацаа харьцангуй бага байна. 
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БҮЛЭГ 4. ОЮУТНЫ ХӨГЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

 

4.1. Оюутан суралцагчдын тоо 

Тайлант жилд тус сургуульд хичээлийн жилийн 1-р улиралд  585 оюутан, 2-

улиралд 537 оюутан  суралцсан байна. Нийт суралцагч оюутны   72% буюу 424 нь 

эмэгтэй оюутан бол  28% нь буюу 161 нь эрэгтэй оюутан байна. Оюутнуудыг 

харьяалалаар нь  ангилан үзвэл нийт суралцагч нарын 49% нь буюу 287 Орхон 

аймгийн харьяат, 51%  нь буюу 245 нь бусад хөдөө орон нутгаас ирсэн байна. Англи 

хэлний багшийн хөтөлбөрөөр 1-3-р түвшинд 5 оюутан Турк улсаас суралцсан байна. 

График 4.1 

 

Суралцагч оюутны нийт тоог  өнгөрсөн оныхтой харьцуулбал 20 хувиар буурсан 

үзүүлэлттэй байна. Энэ нь элсэгчдийн тоо буурсантай шууд холбоотой байна.  

График 4.2 

Тэнхимд харъяалагдах суралцагч оюутны тоо 

 

График 4.3 

Хэлний салбарт суралцагчийн тоо /хөтөлбөрөөр/ 

Бакалавр; 734

Магистр; 99

Бакалавр; 585

Магистр; 75

Бакалавр

Магистр

Суралцагч оюутны тоо
2016-2017 2015-2016
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ЕЭТ АХЗАЗТ НББ ГХТ АХОСТ СЭЗТ МТ
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График 4.4 

Бизнесийн удирдлагын салбарт суралцагчийн тоо /хөтөлбөрөөр/ 

 

График 4.5 

Суралцагч нарын орон нутгийн харьяалалаар харуулбал 

 

График 4.6 

Суралцагч нарыг харъяалалаар нь ангилан үзвэл 
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4.2. Оюутан суралцагчдын оролцсон олимпиад, тэмцээн уралдаан 

 

Мэргэжлийн багш нар оюутнуудыг дотоод, гадаадад суралцах эрх авах болон 

түвшин тогтоох шалгалт, олимпиад, уралдаан тэмцээнд  бэлтгэн оролцууллаа.  

Хүснэгт 4.1 

Гадаад хэлний тэнхим 

№ Багшийн нэр 

Шалгалт, 

уралдаан 

тэмцээний 

нэр төрөл 

Оюутны оролцоо, амжилт 

1 

Япон хэлний 

багш 

Л.Золжаргал 

Нийгата 

мужийн 

нэрэмжит 

“Япон хэлний 

уран илтгэлийн 

тэмцээн” 

2016-09-16нд Улаанбаатар хотод Япон 

улсаас Монгол улсад суугаа Элчин 

сайдын яам, Япон Хэлний Багш нарын 

Холбоо, Монгол-Японы хүний нөөцийн 

хөгжлийн төв, Япон Сангаас хамтран 

зохион явуулсан япон хэлийг судалж буй 

их дээд сургуулийн оюутан залуусыг 

дэмжих, тэдэнд Нийгата мужийг 

танилцуулах зорилгоор Нийгата мужийн 

нэрэмжит “Япон хэлний уран илтгэлийн 

тэмцээн”-нд МЯС-4а ангийн оюутан 

Э.Амарзаяа амжилттай оролцож сүүлийн 

шатанд илтгэлээ хэлэлцүүлсэн. 

Орхон аймгаас; 
287

Бусад хөдөө, 
орон нутгаас; 245

гадаадын улсаас; 
5
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2 

Орос хэлний 

багш 

Б.Нарантунгалаг 

ОХУ-ын БУИС-

ийн Гадаад 

оюутны 

хоорондох 

А.С.Пушкины 

зохиолоос 

сэдэвлэн “Что 

за прелесть 

эти сказки” 

уралдаан 

12-р сарын 01 нд ОХУ-ын БУИС-ийн Хэл 

шинжлжлэл ба нийтийн харилцааны 

сургуулиас гадаад оюутнуудын дунд 

зохион явуулсан тус уралдаанд нийт 6 

орны багаас ОХБ-3а ангийн 6 оюутан 

сургуулиа төлөөлөн оролцож 2-р байрыг 

эзэлсэн. 

3 

Япон хэлний 

багш 

Л.Рэнчинванжил 

“Сургууль 

хоорондын 

япон хэлний 

уран илтгэлийн 

22 дахь 

удаагийн 

тэмцээн” 

11 сарын 12-нд Япон улсаас Монгол 

улсад суугаа Элчин сайдын яам, Япон 

Хэлний Багш нарын Холбоо, Монгол-

Японы хүний нөөцийн хөгжлийн төв, 

Япон Сангаас хамтран зохион явуулсан 

“Сургууль хоорондын япон хэлний уран 

илтгэлийн 22 дахь удаагийн тэмцээн”-нд 

МЯС-4а ангийн оюутан Д.Номин-эрдэнэ 

амжилттай оролцож сүүлийн шат болох 

бичгийн болон ярилцлагын шатанд 

шалгарсан. 

4 

Япон хэлний 

багш 

Л.Золжаргал, 

Л.Рэнчинванжил 

Япон хэлний 

түвшин тогтоох 

шалгалт (JLPT) 

2016-12-04нд Улаанбаатар хотод япон 

хэлний түвшин тогтоох шалгалт (JLPT) 

буюу ханз, үгийн сан, уншлага, сонсголын 

түвшин (N3) тогтоолгох шалгалтад МЯС-

4а ангийн оюутан Э.Амарзаяа, Д.Номин-

Эрдэнэ, О.Ууганзул, А.Хонгорзул, 

Б.Шинэцэцэг нарыг хамруулсан. 

(шалгалтын дүн 3-р сард гарна.) 

5 
Хятад хэлний 

багш Н.Болормаа 

Тэтгэлэгт 

шалгалт 

Суралцагчдын хувь хүний хөгжил 

мэргэжил боловсролоо хөгжүүлэхэд 

дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор ХХО-4а 

ангийн 4 оюутанг тэтгэлэгт шалгалтад 

бэлтгэж байна. 

Ерөнхий эрдмийн тэнхим 

6  Гар бөмбөгийн секц Гар бөмбөгийн секц 
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Я.Оюунцэцэг 
Сагсан бөмбөг Сагсан бөмбөг 

7 

П. Эрдэнэцэцэг 

Математикийн АСТ, 

олимпиадад бэлтгэх 

давтлага 

1-р дамжааны 3,4,5,6 бүлгийн 

оюутнууд 

Англи хэлний заах арга зүйн тэнхим 

8 Ч.Баасанжаргал, 

Х.Роб  

АХБ 2 ангиас ярих чадварын гарааны 

тест авсан. 

15 оюутан  

9 Н.Амаржаргал Англи хэл заах онол аргазүй хичээлээр 

АХБ3 ангиас сурах хэрэгцээний 

үнэлгээ хийсэн  

11 оюутан  

10 Н.Амаржаргал  АХБ 3 анийн оюутан Н.Нарангуа, 2016 

оны төгсөгч оюутан Б.Даваахүү нарын 

тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдах 

тодорхойлолтыг бичиж өгсөн.  

2 оюутны 

тодорхойлолт 

бичиж өгсөн.  

11 Г.Цэрэндолгор  АХБ 4А ангийн оюутан АХБ 3 ангийн 

оюутан Б.Нарангуа, АХБ4А ангийн 

оюутан Л.Азнэмэхийн тэтгэлэгт 

хөтөлбөрт хамрагдах тодорхойлолтыг 

бичиж өгсөн. 

2 оюутны 

тодорхойлолт 

бичиж өгсөн. 

Англи хэлний Орчуулга судлалын тэнхим 

12 Э.Отгон-Эрдэнэ 

МУИС-ХУС-ШУС-ийн Их 

Британи, Америк судлалын 

тэнхимд гуравхоног “Оюутан 

солилцооны хөтөлбөр”-т 

хамруулсан. 

МАС4 ангийн оюутнууд 

13 Б.Нарантуяа 

БУ-1 ангийн оюутан  

Б.Цэцэгдэлгэр амжилттай 

оролцож 1,2,3-р шатнаас 

шалгарч оноогоор жагсахад 

сургуульд  4 –р байрт 

шалгарсан бол Орхон аймгийн 

их дээд сургуулиудын дунд 

уламжлалт болон зохиогддог  

англи хэлний уралдаанд БУ-1 

1-р түвшний ангийн 

оюутнуудын дунд  

уламжлал болон 

зохиогддог  англи 

хэлний 3 үе шаттай 

уралдаанд БУ-1 ангийн 

оюутнуудыг  хамруулж 

оролцуулсан 
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ангийн оюутан Б. Цэцэгдэлгэр 

амжилттай оролцсон. 

14 “Алтан хонх “тэмцээнд 

БУ -1 ангийн оюутан Б. 

Цэцэгдэлгэр 3-р байр 

эзэлсэн. 

15 Д.Өлзийлхагва 
“Тунгаамал” уралдааныг 

зохион байгуулсан 

“Оюун ухаан” баг 1-р 

байрт шалгарч Монгол 

бичиг хичээлийн 

оноогоор шагнуулсан 

16 Ш.Солонго 

МУИС-ийн Их Британи Америк 

судлалын тэнхимээс зохион 

байгуулдаг Англи хэлний 

мэргэжлийн ангийн оюутны VIII 

олимпиад 

АХО 4а ангийн оюутан 

Ц.Эрдэнэбаяр, Б. Хулан 

нарыг оролцуулж  25, 28 

дугаар байр эзэлсэн. 

17 Ш.Сэлэнгэ 
“Үг таах” тэмцээнийг Англи 

хэлний Оройн дээд курс 

1-р байрыг ‘’ Star’’ баг, 2-

р байрыг  ‘’Future’’ 3-р 

байрыг ‘’Smile’’ баг тус 

тус эзэллээ 

Менежментийн тэнхим  

18 
.Д.Болоржаргал, 

Ш.Одончимэг 

Байгууллагын зан төлөв 

хичээлийн хүрээнд  олимпиад з 

ЭЗ-ийн салбарын 3,4-р 

түвшний оюутнууд 

19 Д.Болоржаргал 

Менежментийн үндэс 

хичээлийн хүрээнд 

“Менежмент” ханын үзүүлэн  

Экологи ба тогтвортой хөгжил” 

зурган үзүүлэн 

ЭЗ-ийн 2-р түвшний 

оюутнууд 

БМ-3а ангийн оюутнууд 

20 Н.Цэрмаа 

Маркетингийн менежмент 

хичээлийн хүрээнд “Миний 

мэдэх маркетинг” ханын 

үзүүлэн  

ЭЗ-ийн 2-р түвшний 

оюутнууд 

21 

Н.Цэрмаа 

Д.Болоржаргал, 

Д.Сансар 

Д.Мөнхжаргал 

 Хүний нөөцийн менежмент, 

Маркетингийн судалгаа 

хичээлийн хүрээнд АСТ зохион 

байгуулав 

БМ-3а, МКМ-3а ангийн 32 

оюутан 

 

Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим 
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22 
Д.Отгонцэцэг, 

Б.Бямбадорж 

Хаан банкнаас жил бүр 

уламжлал болгон мэргэжлийн 

3,4-р курсын оюутнуудын дунд 

зохин байгуулдаг банкны 

олимпиад 

3,4-р түвшний 

оюутнууд амжилттай 

оролцсон 

23 

Д.Отгонбаатар 

М.Бямбадорж  

Э.Вандандулам 

Нягтлан бодох бүртгэлийн орон 

нутгийн болон улсын 

олимпиадад бэлтгэж буй 

оюутнууд 

1-4 түвшний оюутнууд 

 

Санхүү эдийн засгийн тэнхим 

24 Д.Оюу-Эрдэнэ 

Хаан банкны 

нэрэмжит улсын 

олимпиад 

Нийт 20 багийн 100 оюутан 

ганцаарчилсан төрөлд оролцсноос 

манай багийн гишүүд 9, 13, 14, 18, 19-р 

байруудыг эзэлж өмнөх жилийн 

амжилтаа харьцангуй өсгөж чадлаа. 

25 Т.Элдэв-Очир 

Бизнесийн 

статистикийн 

улсын олимпиад 

Мандах бүртгэл Дээд сургууль дээр 

зохион байгуулсан “Бизнесийн 

статистик”-ийн олимпиаданд нийт 6 

цагийн 18 оюутан оролцож нийт 100 

гаруй оюутан оролцсоноос 40-р байр 

эзэлсэн. 

26 
Д.Ундармаа, 

Н.Дэлгэрмөрөн 

СБ-3, Даатгал-3 

түвшин тогтоох 

шалгалт 

Амжилт-14,3% 

 

Тайлант жилд тус сургуулийн төгсөх ангийн оюутнуудад сурган хүмүүжүүлэх, 

багшлах эв дүй,  ур чадварыг эзэмшүүлэх, хамтран ажиллаж, харилцан суралцах 

уриан дор “ОЮУТАН - БАГШ” хөтөлбөрийг харъяалах тэнхимүүд  амжилттай  

хэрэгжүүлсэн байна.  

Хүснэгт 4.2  

“ОЮУТАН-БАГШ” ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 

№ 
Ажил зохион 

байгуулагч 
Хийх ажил 

Чиглүүлэх 

багш 

Хамрагдаг

сад 
Огноо 

1 
Ө.Мөнхжаргал 

Ч.Цэвэлмаа 

Худалдааны зах 

зээлийн орчны 

судалгаа 

Д.Болоржарга

л 

ММ-3а, БМ-

3а 

2016/11/1

8 
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2 
Ц.Наранзул 

О.Наранзул  

Худалдаа, 

үйлчилгээний 

маркетингийн 

менежмент 

ММ-3а, БМ-

3а 

2016/12/1

5 

3 С.Гүнжлам 
Нийгмийн салбарын 

менежмент 
БМ-4а 

2017/04/1

8 

4 Оюутан багш  

 1-6 анги Цолмон 

Хичээлийн агуулгаа 

илүү ойлгосон 

оюутнуудаар бусдад 

нь туслуулав 

Ганцаарчлан болон 

хэсгээр давтлага 

өгөв 

П.Эрдэнэцэцэ

г 

1-6 

ХБ 1-2 

ХБ 1-р 

курсын 

оюутнууд 

2016.09.3

0 

 

2016.10.2

9,30 

 

2016.12 

5 
Номин-Эрдэнэ   

МЯС-4 

“Монгол орон-хүн 

төрөлхтөний өлгий 

нутаг болох нь” 

сэдвийг хувааж, 20 

минутын хичээл 

заах 

Оюутны 

эрдэм 

шинжилгээний 

дугуйлан 

1-р 

түвшний 

оюутнууд 

2016.12.1

2 

6 
Шинэцэцэг   

МЯС-4 

“Монгол орон-хүн 

төрөлхтөний өлгий 

нутаг болох нь” 

сэдвийг хувааж, 20 

минутын хичээл 

заах 

Оюутны 

эрдэм 

шинжилгээний 

дугуйлан,   

 

1-р 

түвшний 

оюутнууд 

2016.12.1

2 

7 
Золзаяа   МЯС-

4 

“Дэлхий дахины 

түүхэнд 

монголчуудын 

гүйцэтгэсэн үүрэг, 

эзлэх байр суурь” 

сэдвийг хувааж, 20 

минутын хичээл 

заах 

  

Оюутны 

эрдэм 

шинжилгээний 

дугуйлан,  

 

МЯС-4 
2016.11.2

3 

8 
Ууганзул   МЯС-

4   

“Дэлхий дахины 

түүхэнд 

монголчуудын 

гүйцэтгэсэн үүрэг, 

эзлэх байр суурь” 

сэдвийг хувааж, 20 

Оюутны 

эрдэм 

шинжилгээний 

дугуйлан.  

МЯС-4 
2016.11.2

3 
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минутын хичээл 

заах   

9 Цогтбаяр 

“Парафилософи ба 

натурфилофи” 

сэдвээр оюутнуудад 

10 минутын 

мэдээлэл хийсэн 

Оюутны 

эрдэм 

шинжилгээний 

дугуйлан. 

I\1-6 анги 

МЯС-4 

2017.02.1

3 

10 Нямхорол 

“УТШУ-ны судлах 

зүйл” сэдвээр 

оюутнуудад 10 

минутын мэдээлэл 

хийсэн  

Оюутны 

эрдэм 

шинжилгээний 

дугуйлан  

I\1, 2-р анги  
2017.02.0

8 

11 Энхзаяа ХБ1-5 “М.Веберийн 

философийн үзэл” 

Оюутны 

эрдэм 

шинжилгээний 

дугуйлан.  

1-р 

түвшний 

оюутнууд 

2017.03.1

8 

12 
. Мягмарсүрэн 

БУ1-4 
Рационализмын 

тухай 

Оюутны 

эрдэм 

шинжилгээний 

дугуйлан 

1-р 

түвшний 

оюутнууд 

2017.03.1

8 

13 
Дашдулам БУ1-

4 Эпистемологи 

Оюутны 

эрдэм 

шинжилгээний 

дугуйлан. 

1-р 

түвшний 

оюутнууд 

2017.03.2

5 

14 

МЯС-4а ангийн 

оюутан Э. 

Амарзаяа 

“Комикоор сурах 

япон хэл, соёл” 8 

цаг 

Л. Золжаргал 

МЯС-4а 

ангийн 10 

оюутан 

 

15 

ОХБ-3а ангийн 

оюутан Б. 

Болор-Эрдэнэ 

2 цагийн “Глаголы, 

обозначающие 

непроизвольное 

действие” сэдэвт 

хичээл 

Н. Ичинноров 
ОХБ-3а 

ангийн 9 

оюутан 

 

16 Ц. Аваансэдүн 

ОХБ-3а ангийн 

оюутан 2 цагийн 

“Городские 

транспорты 

 

ОХБ-3а 

ангийн 9  

оюутан 

 

17 

ОХБ-3а ангийн 

оюутан Б. 

Дашзэвэг 
“Глаголы движения”  

ОХБ-3а 

ангийн 9 

оюутан 

 

18 
ОХБ-3а ангийн 

оюутан О. 

Биндэръяа, 

“Глаголы движения 

с приставками” 
 

ОХБ-3а 

ангийн 8 

оюутан  
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ОХБ-3а ангийн 

оюутан Б. 

Болор-Эрдэнэ 

 

19 

ОХБ-3а ангийн 

оюутан Ц. 

Бямбаа 

Московские 

вокзалы” 
 

ОХБ-3а 

ангийн 9  

оюутан 

 

20 

ОХБ-3а ангийн 

оюутан Б. 

Дашзэвэг 

“Москва – тэто не 

город, а целый мир 
 

ОХБ-3а 

ангийн 9 

оюутан 

 

 

Хүснэгт 4.3 

СУРГАЛТЫН АРГА ЗҮЙН ӨӨРЧЛӨЛТ ШИНЭЧЛЭЛ 

№ Багшийн нэр Хийсэн ажлын хэрэгжилт, үр дүн 

1 

Д.Отгонбаатар 

“Удирдлагын нягтлан бодох бүртгэл”  хичээлийн хүрээнд 

оюутны бүтээлч сэтгэхүйг хөгжүүлэх, багаар ажиллах 

чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор НББ-ийн 3 ангийн “Мастер 

төсөв боловсруулалт” сэдвийн хүрээнд Баг болгон хувааж 

практик судалгааг хийлгэн төсөв төлөвлөгөө 

боловсруулуулж хамгаалуулсан.  

2 

“Нягтлан бодох бүртгэлийн програм” хичээлийн хүрээнд 

“Санхүүгийн тайланг гаргах арга зүй” сэдвийн хүрээнд 

цахим татварын тайлагнал, НӨАТУС-ын хэрэглээг 

сургалтын програмын тусламжтайгаар дадлага сургалтыг 

хийсэн 

3 

“Нягтлан бодох бүртгэлийн програм” хичээлийн хүрээнд 

хичээлийн бус цагаар цогц бодлогыг MS Excel програмын 

ашиглалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор бодуулж загварчлалд 

оруулуулсан 

4 

Э.Вандандулам ЗНББ хичээлийн лекцийг урьдчилан бичүүлж, лекцийн эхэнд 

юу мэдэж байна, юу мэдэх ёстойг хэлэлцэж, төгсөлд юу 

мэдсэн талаар дүгнэлт хийж явуулсан.  

 

Тайлант хугацаанд “Нягтлан бодох бүтгэл”-ийн тэнхимийн сургалтын 

хэрэглэгдэхүүний хувьд шинэчлэгдэж, сургалт, эрдэм шинжилгээ судалгаандаа 

ашиглаж ирсэн байна.   
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Хүснэгт 4.4 

№ Багшийн нэр Хийсэн ажлын хэрэгжилт, үр дүн 

1 Л.Баасандорж 

www.baskal88.blogmn.net хаяг бүхий блогт орж буй 

хичээлүүдийн лекц, хөтөлбөр, бие даалт, шалгалтын 

асуултуудыг байрлуулж оюутнуудттай цахимаар 

харилцсан. МУИС-ийн Орхон сургуулийн вэб сайтад 

холбуулсан. 

2 М.Бямбадорж 

www.muisos-nbb.blogspot.com блог ажлуулж байгаа бөгөөд 

тус блогтоо СЭЗШ, СТА, Аудитын хөгжил стандартчлал 

хичээл, уг хичээлүүдтэй холбоотой гарын авлага, бусад 

материалууд, бие даалтын удирдамж, календарчилсан 

төлөвлөгөө зэргийг байршуулсан,  

3 Б. Ган-Эрдэнэ 

www.Gn_0819.miniih.com хаяг бүхий блогт орж буй 

хичээлүүдийн лекц, хөтөлбөр, бие даалт, шалгалтын 

асуултуудыг байрлуулж оюутнуудттай цахимаар 

харилцсан. МУИС-ийн Орхон сургуулийн вэб сайтад 

холбуулсан. 

4 Э. Вандандулам 

www.accountant1013.blogspot.com хаяг бүхий блогт 

Санхүүгийн бүртгэл 1 хичээлийн лекц, орж буй 

хичээлүүдийн хөтөлбөр, бие даалт, шалгалтын 

асуултуудыг байрлуулж оюутнуудттай цахимаар 

харилцсан. Хандалтын тоо 5817 орчимд хүрсэн. 

5 Б. Үнэнбат 

www.uugii_4411miniih.com  хаяг бүхий блогт орж буй 

хичээлүүдийн лекц, хөтөлбөр, бие даалт, шалгалтын 

асуултуудыг байрлуулж оюутнуудттай цахимаар 

харилцсан. МУИС-ийн Орхон сургуулийн вэб сайтад 

холбуулсан. 

7 Т.Батдорж 

www.nbb-baagii.blogspot.com блогт заасан татварын 

бүртгэл, удирдлагын бүртгэлийн үндэс, санхүүгийн 

бүртгэл, бүртгэлийн стандарт мэргэжлийн ёс зүй, 

танхимийн дадлага хичээлүүдийн календарчилсан 

төлөвлөгөө, явцын шалгалт, бие даалтын удирдамж, 

хуваарь, шаардлагатай нэмэлт гарын авлагыг өөрийн 

блогт бүрэн байршуулсан. 

8 Д.Отгонбаатар 

Санхүү эдийн засгийн шинжилгээ, Удирдлагын нягтлан 

бодох бүртгэл хичээлийн лекцээр presentation бэлдсэн. 

www.Baataraa99.blogspot.com хаяг бүхий блогт орж буй 

хичээлүүдийн хөтөлбөр, бие даалт, шалгалтын 

http://www.baskal88.blogmn.net/
http://www.muisos-nbb.blogspot.com/
http://www.gn_0819.miniih.com/
http://www.accountant1013.blogspot.com/
http://uugii_4411miniih.com/
http://www.nbb-baagii.blogspot.com/
http://www.baataraa99.blogspot.com/
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асуултуудыг байрлуулж оюутнуудттай цахимаар 

харилцсан.  

Хандалтын тоо: 10501 

Slideshare.net хаягт Удирдлагын нягтлан бодох бүртгэл 

хичээлийн presentation байрлуулсанаар оюутнууд лекцийг 

хичээл орохоос өмнө бичих нөхцөл бүрдсэн.  

9 З.Баттуяа 

www.account-science.blogspot.com хаяг бүхий блогт орж 

буй хичээлүүдийн хөтөлбөр, бие даалт, шалгалтын 

асуултуудыг байрлуулж оюутнуудттай цахимаар 

харилцсан.  

 

2016-2017 оны хичээлийн жилд оюутнуудын сурлагын чанарыг сайжруулах, 

хичээлийн хоцрогдлыг арилгах, үзсэн сэдвийн мэдлэгийг бататгах, ярих, сонсох, 

бичих, унших, орчуулах ур чадварыг  ур чадварыг нмэгдүүлэх, нэмэлт мэдлэг  олгох 

зорилгоор багш бүр өөрийн ур чадвар болон сургалтын шинэлэг арга ашиглан 

суралцагчдын бие даан суралцах, өөрийгөө хөгжүүлэхэд багш нар дэмжлэг үзүүлж 

ажилласан байна. 

Хүснэгт 4.5 

 

Сургалтын шинэлэг арга ашиглан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу суралцагчдын бие 

даан суралцах, өөрийгөө хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлсэн байдал 

 

№ Хийгдсэн ажлууд Хариуцсан эзэн Хүрсэн үр дүн 

1 Шинэ оюутны сургалт Б.Уламбаяр, М.Толя         Т.Ононтуул IX/21 

2 Сурах арга барилын лекц Б.Уламбаяр,док.М.Толя 2016.11.30 

3 Оюутан-багш 

П.Эрдэнэцэцэг 

ХБ 1-2 Цолмонд зөвлөгөө 

өгч, 9 сарын 30-нд ХБ 1-2 

ангид оюутан багшаар 

ажиллуулав 

4 

Оюутан-багш 

ХБ -1 Энхзаяа, Номин-Эрдэнэ, 

Цолмон 

Багаар ажиллах, 

удирдах, илтгэх чадвар 

сайжирна 

5 1. Хичээлийн эхний хэсгийн бие 

халаалтын дасгалыг оюутнаар 
Я.Оюунцэцэг Өөрийн бие бялдрыг 

хөгжүүлэх дасгал 

http://www.account-science.blogspot.com/
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удирдуулан хийлгэж идэвхийн 

оноо өгч байна. 

2. Биеийн тамирын дасгал, 

эрүүл  мэнд, зөв хооллолт 

сэдвийн хүрээнд хичээлийн 

эхний хэсэгт илтгэл тавиулж 

хичээлийн оноогоор урамшуулж 

байна. 

3. Хөнгөн атлетик, гар 

бөмбөгийн хичээлийн онолын 

мэдлэгийг баг болгон хувааж 

асуултанд хариулах. 

хөдөлгөөний анхны 

мэдэгдэхүүнтэй 

болох,багаар ажиллах 

чадварт сургах,илтгэх 

урлагт суралцах 

6 

1. Илтгэл тавиулж ярих 

чадварыг хөгжүүлэх, 

2.”Орон орны хоолоны  онцлог-

ийг танин мэдэх тэдгээрийн 

хоолох урлагаас суралцах 

”үүднээс  баг болгон хувааж  

илтгэл тавиулж байна. 

Ярих чадварыг хөгжүүлэх 

7 

Хичээлийн явцад багшийн 

асуултанд оновчтой хариулсан 

болон хичээлийн бус цагаар 

хөтөлбөрт орсон сэдвүүдээс 

өөрийн санаачилгаар судалж, 

багшид ярьж өгсөн оюутанд 

нэмэх оноо тооцдог 

М. Толя 

Оюутны сурах идэвх 

өрнөж, сурлагын чанарт 

ахиц гарсан 

 

Гадаад хэлний тэнхим 

8 

ОХБ-4а ангийн Оросын орон 

судлал хичээл дээр багаар болон 

мэтгэлцээний аргаар сургалтыг 

явуулсан. 

Э.Айталина 

Оюутнуудын ярианы чадвар 

нэмэгдэж, бие биеэ 

хүндэтгэх, харилцан 

суралцсан. 

9 

Хятад хэлний хэлзүйн хичээлийн 

бие даалтын даалгаварт хятад, 

монгол хэлний үгсийн аймгаар 

зэрэгцүүлсэн судалгаа сэдвээр 

реферат бичүүлэх, хятад хэлний 

ярих сонсох хичээлээр мэргэжлийн 

үг хэллэгийн толь болон хятад 

 

 

Н.Болормаа 

Оюутнуудын илтгэх чадвар  

дээшлүүлж, судалгааны 

ажил бичих суурьтай болох 

мөн олж авсан мэдлэгийг 

харилцан солилцох, үгийн 

сангийн баяжуулсан. 
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хэлний олон улсын HSK шалгалтын 

6 дэсийн 5000 үг хэллэгийн толь 

бичиг бэлдүүлэх, орчуулгын хичээл 

дээр baidu.com, bishun.shufaji.com, 

dict.youdao.com зэрэг сайтуудаас 

үгийн утгын хэрэглээг хайлгах, 

орчуулах олон улсын 

байгууллагуудын эмблэм бүхий 

товч танилцуулгыг орчуулах 

даалгавар хийлгэн даалгаврыг 

хянаж оюутны гарын авлага 

бэлдүүлэх зэргээр бие даалтын 

хийлгэсэн. 

10 

Хятад хэлний орон судлал 

хичээлийн бие даалтын 

даалгавраар хоёр орны түүх, соёл, 

ахуй амьдралыг харьцуулан 

реферат хийлгэж, илтгэл тавиулсан 

ба ярих сонсох дадал хичээлийг 

жүжиглэсэн тоглолт аргаар явуулж 

байсан. 

Б.Нарандэлгэр 

Танин мэдэхүйн өргөн 

хүрээний мэдлэгтэй болоод 

зогсохгүй дүгнэлт хийх 

чадвартай, ярианы болон 

дуудлагын аялгуу тод, 

хөгийг зөв дуудаж сурсан 

11 

14 хоногт нэг удаа интерактив 

сургалтын мастер-класс аргыг 

нэвтрүүлэн ажилласан 

Х.Нуржанар 

Оюутнууд жижиг бүлэг 

болж, бүлэг тус бүр үзсэн 

хичээлийн сэдвийн хүрээнд 

презентаци бэлдэн ирж 

хоорондоо судалж буй 

тухайн хэл дээр туршлага, 

санал бодлоо солилцох 

боломж олгосноор бүх 

оюутнууд хичээлд идэвхтэй 

оролцох нөхцөл бүрдэж, 

бие биенээсээ суралцах үйл 

явц нь мэдлэгээс илүү 

чухал үнэ цэнэтэй байлаа. 

12 

Өөрийн заадаг хичээл тус бүрт 

тохиорсон холбогдох сайтууд дээр 

оюутнуудыг ажиллуулж сургалтын 

үйл ажиллагааг явуулсан. 

Тухайлбал: Орос хэлний үндэс 

хичээл дээр https//www.busuu.com, 

Орос - монгол орчуулга хичээл 

дээр news.mongolnow.com, 

http://mongolnow.com/, 

http://www.mogolianews.ru/, 

http://asialive.info/novosti_mongolia_

 

Ц.Нямхүү 

Оюутнууд бие даан хэрэгтэй 

чухал мэдээллийг түвэггүй 

олох, компьютер техниктэй 

зөв харьцах,  цахим 

хэрэглэгдэхүүнийг 

сургалтанд хэрэглэж 

сурсан. 

http://mongolnow.com/
http://www.mogolianews.ru/
http://asialive.info/novosti_mongolia_segodnya.html
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segodnya.html, 

http://www.novoteka.ru/r/World/Asia?

Mongolia сайтууд дээр оюутнууд 

бие даан ажиллаж байлаа. 

13 

Сургалтын интерактив аргыг 

ашиглахаас гадна унших, бичих, 

сонсох, ярих чадварыг 

хөгжүүлэхийн тулд 

http://wwwlinguarus.com, 

www.googlr.ru, www.yandex.ru 

сайтуудыг хичээл дээр өргөн 

хэрэглэсэн. 

 

Г.Энхбаяр 

Сургалтын интерактив 

болон цахим аргуудыг 

ашигласнаар оюутнууд 

өөрийн чадвар, амжилттай 

байдлыг мэдрэх, өөрийгөө 

хөгжүүлэх зэрэгт анхааран 

суралцах нөхцөлийг 

бүрдүүлж өгсөн. 

14 

Багш нар өөрийн зааж буй 

хичээлүүдээр энгийн тест, тараах 

материал Power Point болон бусад 

үзүүлэн материал техник хэрэгсэл 

болон ТВ, интернет хичээлийг 

тогтмол ашиглаж байгаа болно. 

 

ГХТ-ийн багш нар 

Хичээлийн цаг хэмнэх, 

хичээлийн сэдэв, материал 

оюутнуудад хүртээмжтэй, 

сонирхолтой, үр дүнтэй 

байх зэрэг сайн талтай 

байлаа. 

Англи хэлний заах арга зүйн тэнхим 

№ Хийгдсэн ажлууд Хариуцсан эзэн Хүрсэн үр дүн 

15 

Багш Б.Болормаа сайн дурын 

ажилтан Х.Робтой хамтран “video 

lesson activities” сэдвээр АХБ 3 

ангийнханд хичээл заасан. 

Х.Роб 

Б.Болормаа 

Speaking activities “circle 

talk” “describing pictures” 

16 

Багш Ч.Баасанжаргал сайн дурын 

ажилтан Х.Робтой хамтран АХБ 2 

ангид Америк кино сэдвийн хүрээнд 

кино үзүүлж, агуулгыг яриулсан. 

Х.Роб 

Ч.Баасанжаргал 

Оюутнууд киноны санааны 

30%-ийг ойлгож байсан. 

17 

Англи хэл заах онол аргазүй 

хичээлийн хүрээнд оюутнуудаар 

“үгийн баялагаа нэмэгдүүлэх нь” 

сэдвээр зөвлөгөө, лекц бэлдүүлэн 

хэлнй бус ангийн оюутнууд болон 

оройн курсын суралцагчдад өгүүлж 

багш хичээл заадаг багш нараар 

үнэлүүлэв. 

Н.Амаржаргал 

Суралцагч , суралцагчдаа 

өөрийн олж авсан 

мэдлэгийг дамжуулах 

дүгнэх оновчтой арга 

болсон. 

Менежментийн тэнхим 

 

18 
Проектор ашиглан лекц, семинарын 

хичээлийг орох 
Н.Цэрмаа 

Хичээлийн агуулга оюутанд бшрт 

хүрэх боломжтой 

http://asialive.info/novosti_mongolia_segodnya.html
http://www.novoteka.ru/r/World/Asia?Mongolia
http://www.novoteka.ru/r/World/Asia?Mongolia
http://wwwlinguarus.com/
http://www.googlr.ru/
http://www.yandex.ru/
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Хүснэгт 4.6 

19 

Хичээлийн сэдэвтэй холбоотой 

мультмедиа хичээлүүдийг видео 

хэлбэрээр хүргэж оюутнуудаар 

харьцуулалт хийлгэх 

Оюутнуудын сэтгэх чадвар хөгжих 

20 

Медиа сургалтын арга ашиглан БДА, 

семинарын даалгавар явуулах, 

шалгах 

Бие даан хийх ур чадвар олгох 

21 

Практик сургалтын аргыг ашиглан 

оюутнууд Орхон аймагт 

худалдаалагдаж буй брендийн 

судалгаа хийж үнэлгээ өгөв 

Судалгаа шинжилгээ хийн түүндээ 

анализ хийж сурах 

23 

Интернэт маркетинг хичээлийн 

семинарын ажлын хүрээнд оюутнууд 

интернэт сурталчилгааны хөтөлбөр 

боловсруулж сошиал медиад 

байршуулан багш болон 

оюутнуудаар үнэлүүлэв. 

Маркетинг менежмент хөтөлбөр IV 

түвшин 

Интернэт маркетинг хичээл 

24 

Медиа сургалтын арга /майл хаяг, 

facebook хуудас/ ашиглан БДА, 

семинарын даалгавар явуулах, 

шалгах, мөн сошиал медиа 

хэрэгслүүдээр сурталчилгаа хийн 

бараа борлуулах бодит сургалтын 

ажил хийж гүйцэтгэсэн 

Маркетинг менежмент хөтөлбөр IV 

түвшин 

Интернэт маркетинг, Бренд 

менежмент, Идэвхжүүлэлтийн 

(семинарын даалгаварыг facebook 

групп, e-mail хаяг  ашиглан 

гүйцэтгэлийг шалгав) 

25 

Хичээлийн сэдэвтэй холбоотой 

мультмедиа хичээлүүдийг видео 

хэлбэрээр хүргэж оюутнуудаар 

харьцуулалт хийлгэсэн 

Ерөнхий суурь хөтөлбөр II түвшин 

Маркетингийн үндэс 

(20 цагийн семинарын хичээл тус 

бүр дээр 7-22 минут) 

26 

Бодит байгууллагуудын мэдээллийн 

систем, захиалга, борлуулалтын 

системтэй танилцах видео хичээл 

Маркетинг-III,  Байгууллагын 

маркетинг 

27 

Монгол болон Орос, Хятад, 

Солонгос хэрэглэгчийн худалдан 

авах зан төлвийн ялгааг харуулсан 

видео хичээл 

Маркетинг-III,  Хэрэглэгчийн зан 

төлөв 

28 

Семинарын хичээл дээр сэдэвтэй 

холбоотой видео үзүүлж дүгнэлт 

гаргуулдаг. 

Д.Болор-

жаргал 

Видео хэлбэрийн мэдээллээс 

оюутнууд мэдээллийг илүү гүн 

ойлгож авдаг бөгөөд  бодит 
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Сургалтын үйл ажиллагаанд шинэ техник, технологи нэвтрүүлж, 

сургалтын үр дүнг дээшлүүлэх 

№ 
Хариуцсан 

эзэн 
Хийгдсэн ажлууд Хүрсэн үр дүн 

1 П.Эрдэнэцэцэг Математик 101А хичээлийн 

лекцийг тулгуур дохионы 

аргаар проектор ашиглан 

оров 

Хэлний мэргэжлээр суралцаж 

байгаа оюутнуудад лекц орж 

байна 

Математик 101А зарим 

хичээлийг тоглоомын  аргаар 

оров 

Хэлний мэргэжилээр 

суралцаж байгаа оюутнуудын 

байдалд дүн шинжилгээ хийж 

тайлбар өгдөг. 

29 

Өгөгдсөн сэдвийн хүрээнд илтгэл 

бэлдэж анги хамт олны өмнө илтгэх, 

сэдэвтэй холбоотой кейс ажиллах 

Илтгэх чадварыг дээшлүүлэх, 

судалгаа шинжилгээний аргад 

сургах, төсөөлөн сэтгэх чадварыг 

хөгжүүлдэг. 

30 Сэдвийн хүрээнд дүрт хэлэлцүүлэг 

Дүрд хувирах, ингэснээр оюутнууд 

тухайн сэдвийн ач холбогдолыг 

сайн ойлгох давуу талтай. 

31 

Оюутнуудтай харилцах, бие даалт 

шалгах зэрэгт орчин үеийн 

мэдээллийн хурдыг ашиглах үүднээс 

Facebook хэрэглэнэ. 

Оюутнуудтай харилцах, бие даалт 

шалгах зэрэгт орчин үеийн 

мэдээллийн хурдыг ашиглах 

үүднээс Facebook хэрэглэнэ. 

32 
Проектор ашиглан лекц, семинарын 

хичээлийг орох 

Хичээлийн агуулга оюутанд бшрт 

хүрэх боломжтой 

33 
Сургалтанд проектор, компъютер 

ашиглан хичээл заана. 

Ш.Одон-

чимэг 

Хичээлийн хүртээмж, бүтээмж, 

өгөөж нэмэгдэнэ. 

34 

Хичээлд бичлэг үзүүлэх, семинарын 

хичээлд судалгааны дүгнэлт 

бичүүлэх г.м байдлаар интернэт 

ашиглана. 

Хичээлийн практик ач холбогдол 

нэмэгдэнэ. 

35 

Оюутнуудтай харилцах, бие даалт 

шалгах зэрэгт орчин үеийн 

мэдээллийн хурдыг ашиглах үүднээс 

Facebook хэрэглэнэ. 

Мэдээллийн хурд сайжирч, эдийн 

засгийн хэмнэлт бий болно. 

36 Сургалтанд ухаалаг самбар ашиглах 

Хичээлийн үйл явц сонирхолтой, 

үр дүнтэй явагдах боломжтой 

болно 
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сэтгэхүйг хөгжүүлэх зарим 

математик арга хэрэглэв 

2 

Я.Оюунцэцэг 

 

“Эрүүл- зөв хоололт” 

хичээлийг  проектор ашиглан 

явуулж байна. 

Мэдээллийг богино хугацаанд 

авах, техник хэрэгсэлтэй 

харьцаж сурах 

Гадаад хэлний тэнхим 

№ 
Хийгдсэн ажлууд 

Хариуцсан 

эзэн 
Хүрсэн үр дүн 

1 

МУИС-ийн сургалтын 

нэгдсэн sisi.num.edu.mn 

программ дахь цахим 

журналыг сургалтанд 

хэрэглэж ирц бүртгэл, 

даалгавар бие даалтыг 

цахим байдлаар шалгасан. 

Тэнхимийн 

багш нар 

Бүтээлч сэтгэлгээ, 

компьютерийн мэдлэгийг 

дээшлүүлэх, цаг хугацаа 

хэмнэх, нээлттэй үнэлгээ, 

өөрийгөө хянах боломж 

бүрдүүлсэн. 

2 

Сургалттай холбоотой 

мэдээ мэдээллийг фейсбүүк 

бүлгэмээр дамжуулан цаг 

тухайд нь мэдээлж 

ажилласан. 

Тэнхимийн 

багш нар 

Цахим хаягыг сургалтанд 

ашигласнаар өгөдсөн 

даалгавар, мэдээллийг 

оюутнууд цаг тухайд нь авч 

биелүүлэх боломжтой. 

3 

Сургалтанд проектор, 

хөгжим, компьютер зэрэг 

техник хэрэгсэл ашигласан. 

Тэнхимийн 

багш нар 

Хичээлийг үр дүнтэй 

сонирхолтой болгож оюутны 

идэвх оролцоог нэмэглүүлсэн. 

4 

Хятад хэлний ярих сонсох 

хичээлийн даалгаварт 

богино хэмжээний 

хүүхэлдэйн кино орчуулах 

даалгавар өгч ажиллуулав. 

Н.Болормаа Ярих сонсох дадал хичээлд 

богино хэмжээний хүүхэлдэй 

киног орчуулснаар сонсох 

чадвар сайжирсан. 

5 

Орос хэлний ярих сонсох 

дадал 3 хичээлийн сэдвийн 

хүрээнд оюутнууд өөрийн 

сонрхсон дурын аудио-дүрст 

бичлэг сонгон авч ажиллах 

арга технологи 

Х.Нуржанар Богино хэмжээний аудио-дүрст 

бичлэгийг өөрийн хүсэл 

сонирхлын дагуу сонгон үзэж 

анализ хийснээр тухайн оюутны 

ярих болон сонсох чадвар 

хөгжиж, өөрт ойлгомжтой үг 

хэллэгтэй бичлэгүүдийг сонгон 
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гол агуулгыг ярихад дөхөмтэй 

байсан. 

6 Ichinnorov.simplesite.com 

блогт танхимын сургалтын 

хөтөлбөрийн дагуу нэмэлт 

болон бие даалтын 

даалгаврыг байршуулсан 

 

Н.Ичинноров 

Оюутны бие даан ажиллах 

чадварыг дээшлүүлж аливаа 

ажилд хариуцлагатай, 

бүтээлчээр хандах сэтгэлгээг 

хөгжүүлсэн. 

Англи хэлний заах арга зүйн тэнхим 

№ Хийгдсэн ажлууд Хариуцсан 

эзэн 

Хүрсэн үр дүн 

1 

Англи хэлний сургалт аргазүй 

мэдээллийн технологи хичээл нь 

лабораторит хичээллэж байна.  

Ц.Орхон  

Англи хэлний сургалтанд 

цахим орчин, өндөр 

хурдтай техник хэрэгслийг 

ашиглан хэрхэн сургалт 

явуулах талаар оюутанд 

мэдлэг олгож байна. Бие 

даалтын ажил, явцын 

шалгалт бүгд цахим 

хэлбэрээр явагддаг.  

2 

Тэнхиминй нийт багш 318 тоот 

лабораторит өндөр хурдны 

интернэт болон өндөр хурдны иж 

бүрэн компьютер, DVD зэргийг 

ашиглан хичээл зааж байна.  

Тэнхимийн 

нийт багш 

нар  

Сонсох хичээлийг оюутан 

бүр чихэвчээр сонсох, бүх 

төрлийн хичээлд нэмэлт 

материалыг шууд татан 

ашиглах болон бусад олон 

давуу талууд оюутан, 

багшид олгогддог. 

Англи хэлний орчуулга судлалын тэнхим 

№ Хийгдсэн ажлууд Хариуцсан 

эзэн 

Хүрсэн үр дүн 

1 Цахим хичээл заасан. Ш.Солонго Суралцагчдын дэвхи 

оролцоо нэмэгдсэн. 

 

Хүснэгт 4.7 

Суралцагчдаас авах шалгалтын хэлбэрийг 

боловсронгуй болгох 
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Явцын шалгалт авсан 

хэлбэр 

 

Явцын 

шалгалтын 

тоо 

амаар Бичгээр\тест 
Ам, 

бичгээр 

Техник 

үзүүлэлтээр 
Бодлого 

Ерөнхий эрдмийн тэнхим  

23 0 19 1 3  

Гадаад хэлний тэнхим  

58 5 27 26 -  

Санхүү эдийн засгийн тэнхим  

28 8 20 - -  

Англи хэлний заах арга зүйн тэнхим  

      

Англи хэлний орчуулга судлалын тэнхим  

66 32 34 - -  

Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим  

      

Менежментийн тэнхим  

54 24 17\9 - - 4 

229 69 117\9 27 3 4 
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УЛИРЛЫН ШАЛГАЛТ 

2016-2017 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд БУ 64, Хэлний чиглэлийн 65 

шалгалт авагдсан байна. Сургалтын албанаас оюутны эзэмшсэн мэдлэг, чадварыг 

үнэлэх хэлбэрт анхааран ажиллаж байна. Учир нь сүүлийн жилүүдэд оюутны мэдлэг, 

чадварыг зөвхөн бичгээр\тестээр үнэлэх явдал зонхилох болсон нь оюутныг бодитой 

үнэлж чадахгүйд хүргэхээс гадна ялангуяа ярианы чадвар, өөрийгөө илэрхийлэх 

чадвар нь орхигдох олон талын сөрөг үр дагавартайг бид санал асуулга, судалгааны 

дүнгээс олж тогтоосон.  

Доор өгөгдсөн хүснэгтэд мэргэжлийн 7 тэнхимийн хамт олон улирлын шалгалтаа 

ямар хэлбэрээр авсныг харууллаа. 

Хүснэгт 4.8 

Улирлын шалгалт        

                                                   

авсан хэлбэр 

Улирлын  

шалгалтын  

тоо 

амаар Бичгээр\тест 
Ам, 

бичгээр 
 

Гадаад хэлний тэнхим 

31 1 16 14  

Санхүү эдийн засгийн тэнхим 

14 14 - -  

Ерөнхий эрдмийн тэнхим 

10 2 6 1 1 

Англи хэлний заах арга зүйн тэнхим 

21 16 5 - - 

Англи хэлний орчуулга судлалын тэнхим 
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23 4 16 3 - 

Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим 

     

Менежментийн тэнхим 

22 14 4\3   

 

Хүснэгт 4.9 

ОЮУТНЫ БИЕ ДААЛТ, ШАЛГАХ ХЭЛБЭР 

Бие даалт 

хэлбэр 

Бие даалт 

тоо 

аман бичиг 
Аман, 

бичиг 

Бодлог

о 

бодох 

Эссэ 
Илтгэ

л 

Суда

лгаа 

Бүтээл

ч 

даалга

вар 

Виде

о 

бичлэ

г 

Шин

жил-

гээ 

Ерөнхий эрдмийн тэнхим    

20 5 1 18 4       

Санхүү эдийн засгийн тэнхим    

28 - - 28 -       

Гадаад хэлний тэнхим    

62 12 9 41        

Англи хэлний заах арга зүйн тэнхим    

           

Англи хэлний орчуулга судлалын тэнхим    

61 42 11 8 - - - - - - - 
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Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим    

           

Менежментийн тэнхим    

35    4 1 9 8 9 1 3 

  

Мэргэжлийн тэнхимүүд оюутны бие даалтын ажлыг тогтсон хуваарийн  дагуу  

(улирал бүрийн 7, 14-р долоо хоногуудад ) шалгаж хэвшсэн ба бие даалтын ажлыг 

чанаржуулах, оюутныг бүтээлч сэтгэлгээ болон  бие даан ажиллах чадварыг 

нэмэгдүүдэх, харилцан суралцах  тал дээр анхааран ажилласан. Хэлэхүйн 4 

чадварыг хөгжүүлэх үүднээс бие даалтын ажлыг ихэвчлэн аман болон бичгийн 

хэлбэрээр шалгасан. Тухайлбал, товчлол хөтлөх, реферат бичих, дүрмийн дасгал,  

тест ажиллах, өгөдсөн сэдвийн дагуу презентаци бэлтгэх, толь бичиг хөтлөх, хоёр 

хэлний зэрэгцүүлсэн судалгаа хийх, байгууллагуудын товч танилцуулгыг орчуулж 

гарын авлага болгон хэвлүүлэх, мэдээллийн үндсэн санааг ойлгож аман болон 

бичгийн хэлбэрээр илэрхийлэх, сонин хэвлэл болон телевизийн мэдээлэл орчуулж 

мэдээ тайлбарлаж сурах, дүрс бичлэг үзэж тэмдэглэл хийж агуулгыг ярих зэрэг 

даалгаврыг оюутнууд гүйцэтгэсэн болно. 

 Хүснэгт 4.10 

Сурлагын чанарыг дээшлүүлэх зорилгоор нэмэлт хичээл заах, давтлага өгөх 

 

ГХТ-ийн багш нар оюутан суралцагчдын сурлагын хоцрогдолыг арилгах 

зорилгоор жил бүр нэмэлт хичээл, давтлагыг хичээлийн бус цагаар өгдөг  ба энэ жил 

уламжлал ёсоор багш бүр өөрийн ажлын төлөвлөгөөнд тусган хуваарь гаргаж 

тэнхимийн эрхлэгчээр батлуулан ОХБ-3а,4а, ХХО-3а,4а, МЯС-4а, 1-р түвшний орос, 

япон хэл сонгон судалж буй оюутнууд болон “Гадаад хэлний орчуулга (орос хэл)” 

хавсарга хөтөлбөрөөр суралцаж буй оюутнуудад 84 цагийн буюу 2.7 кредитийн 

нэмэлт хичээлийг заасан. 

№ 
Багшийн нэр 

Хийсэн ажлууд Хамрагдсан 

оюутнууд 
Огноо 

Ерөнхий эрдмийн тэнхим 

1 
А.Батдаваа 

Анги дотроо Математик, 

Микро эдийн засгийн 
1-1 

Улирлын 

турш 
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онол хичээлээр тогтмол 

давтлага явуулж байна 

2 
П. Эрдэнэцэцэг 

Математикийн хичээлийн 

нэмэлт давтлага хичээл 

Хичээл зааж буй 

оюутнуудад 

2016-11-12 

Бямба гариг 

3 Б.Уламбаяр Сэтгэл судлал, Сурган 

хүмүүжүүлэх зүй 

хичээлийн тойм лекц 

АХБ, ОАХБ ангийн 

намрын төгсөлт  

2016.12.07 

4 М. Толя Монголын түүх 1-р түвшний 

оюутнууд 

2016.12.18 

 

Гадаад хэлний тэнхим 

№ Багшийн нэр Хичээлийн нэр, 

цаг 

Хамрагдсан анги бүлэг, оюутны тоо 

1 Н.Болормаа 

Хятад хэлний 

хэлзүй хичээлээр 6 

цагийн нэмэлт 

хичээл 

ХХО-3а ангийн нийт оюутнуудад дүрмийн 

мэдлэгийг бататгах, хичээл дээр үзсэн 

сэдвийг гүнзгийрүүлэн судлах зорилгоор 

дасгал ажил ажиллуулан онолын 

мэдлэгийг бататгасан. 

2 Л.Золжаргал 

Орчин цагийн япон 

хэл хичээлээр 6 

цагийн нэмэлт 

хичээл 

МЯС-4а ангийн нийт оюутнуудыг 

хичээлийн хоцрогдолгүй хамт олон 

болгох, N3 түвшний дасгал ажиллуулсан.  

3 Н.Ичинноров 

Орос хэлний яриа 

бичгийн дадлага 

хичээлээр 10 

цагийн нэмэлт 

хичээл 

ОХБ-3а ангийн оюутнуудад “Активные и 

пассивные конструкции”, “Эм хүйсийн 

ганц ба олон тооны нэр үгийг тийн 

ялгалаар хувилгаж өгүүлбэрт хэрэглэх”, 

“Явцын шалгалтын алдааны дагуу дасгал 

ажиллах”, “Зохион бичлэгийн алдаан дээр 

ажиллах” зэрэг сэдвээр нэмэлт хичээлийг 

заасан. 

4 Б.Мөнгөнгэрэл 

Дунд шатны унших 

бичих хичээлээр 

20 цагийн нэмэлт 

хичээл 

ХХО-3а ангийн оюутнуудад унших бичих 

чадварыг сайжруулан, хичээл дээр үзсэн 

сэдвийг бататгах  зорилгоор нэмэлт 

хичээлийг зааснаар алдаагүй уншиж 

бичиж, уншсан зүйлээ өөрийн үгийн нөөц 
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баялагт тулгуурлан утга санааг зөв, эмх 

цэгцтэй бичиж сурсан. 

5 Б.Нарандэлгэр 

Хятад хэлний ярих 

сонсох дадал 

хичээлээр 4 цагийн 

нэмэлт хичээл 

Хичээлийн хоцрогдолыг арилгах 

зорилгоор дүрмийн болон ярианы 

сэдвээр, ХХО-3а ангийн 15 оюутанд 

хичээл дээр ойлгоогүй сэдвээр 

жүжигчилсэн тоглолт хийлгэснээр аялгуу 

тод, хөгийг зөв хэлж чадах чадварыг 

эзэмшүүлсэн. 

6 Х.Нуржанар 

- Орос хэл 

хичээлээр 12 цаг,  

- Орос хэлний ярих 

сонсох     

   дадал 3 

хичээлээр 6  

   цагийн нэмэлт 

хичээл 

1-р түвшний орос хэл сонгон судалж буй 

21 оюутан хамрагдсан. Хичээлийн 

хоцрогдолыг арилгах зорилгоор хичээл 

дээр ойлгоогүй сэдвийг давтах,  шинэ үг 

хэллэгийг чээжлэх, ярианы загварыг 

тогтоох, бие даан дасга ажилласнаар 

мэдлэгийг бататгасан. 

7 Ц.Нямхүү 

Орос хэлний үндэс 

хичээлээр 10 

цагийн нэмэлт 

хичээл 

ОХБ-3а ангийн 10 оюутанд орос хэлний 

дүрмийн мэдлэгийг бататгах, ойлгоогүй 

сэдвийг тайлбарлах, түүнтэй холбоотой 

дасгал ажиллуулан хичээлийн 

хоцрогдолыг багасгасан. 

8 Л.Рэнчинванжил 

Япон хэлний яриа 

сонсгол хичээлээр 

4 цагийн нэмэлт 

хичээл 

МЯС-4а ангийн нийт оюутнуудад ярих 

сонсох чадварыг сайжруулах зорилгоор 

нэмэлт хичээлийг заасан. 

9 Г.Энхбаяр 

Орос хэлний 

унших бичих 

дадал 3 хичээлээр 

6 цагийн нэмэлт 

хичээл 

Орос хэлний унших бичих хичээл дээр 

үзсэн сэдвийг бататгах, хичээлийн 

агуулгыг гүнзгийрүүлэн судалж, уншаад 

ойлгох чадварыг нэмэгдүүлэх, зөв унших 

арга техникийг эзэмшүүлэх, дүрмийн 

мэдлэгийг бататган ойлгосон зүйлээ 

алдаагүй зөв бичиж сургах зорилгоор 

нэмэлт хичээлийг заасан. Нэмэлт 

хичээлээр үгийн нөөц баялагийг 

нэмэгдүүлэх, нэмэлт уншлагын 

материалыг тараан өгч уншуулан дасгал 

ажиллуулсан. 
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ИЛҮҮ ЦАГААР ЗААСАН НЭМЭЛТ /ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ/ СУРГАЛТ 

Хөтөлбөрийн нэгжийн зүгээс 2016-2017 оны хичээлийн жилд хөтөлбөрийн багш 

нараар оюутнуудад нэмэлт хичээл оруулахаар төлөвлөн орсон. Үүнд:  

Хүснэгт 4.12 

№ 
Хичээлийн нэр, 

сэдэв 
Анги Илүү оролт 

Улирал, 

огноо 
Багш 

1 НББ-ийн үндэс БУ-2-1 16 цаг семинар намар 

З.Баттуяа 
2 

Санхүүгийн 

бүртгэл-1 
НББ-2а 16 цаг семинар хавар 

3 
Санхүүгийн 

бүртгэл-1 
СЭЗ-2а 16 цаг семинар хавар 

4 

“Бараа 

материалын 

бүртгэл” 

НББ-3аб 4 цагийн лекц 2016/12/22 Д.Отгонцэцэг 

5 Удирдлагын НББ НББ-3аб 32 цаг семинар 
1-р улирлын 

турш 
Д.Отгонбаатар 

6 

Хөрөнгө 

оруулалтын 

бүртгэл 

НББ3а,б 4 цаг семинар 2016/12/24 М.Мөнхнаран 

Хоцрогдол  арилгах  сургалтуудын  үйл  ажиллагаа, хамрагдсан  оюутаны  тоо  

Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулж явуулдаг НББ-ийн хичээлээр хоцрогдол 

арилгах 20 цагийн сургалтыг энэ хичээлийн жилд багш нар дараах байдалтай зохион 

байгуулан явууллаа.  

№ 
Багшийн 

нэр  
Огноо Анги Хичээл Сэдэв Цаг 

1 

З.Баттуяа 

11 сарын 

28,30 

БУ-2-

1 

НББ-ийн 

үндэс 

НББ-лд тусгагдах зүйлс, 

данс давхар бичилт, 

НББ-ийн баланс 

8  

2 5 сарын 24 

НББ-

2а, 

СЭЗ-

2а 

Санхүүгийн 

бүртгэл-1 

Мөнгөн хөрөнгийн 

бүртгэл, авлагын 

бүртгэл, бараа 

материалын бүртгэл, 

хувьцаат капитал 

4  
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3 Б.Үнэнбат 2017/03/24 
НББ-

3аб 

Зардлын 

бүртгэл 

Өртөг тооцолтын систем, 

технологийн үе шатны 

арга, ажлын захиалгын 

арга 

8 

 Нийт     20 

  

 

Гүйцэтгэлийн түлхүүр үзүүлэлт 

Эрдмийн зэрэгтэй багшийн тоо нийт үндсэн багшийн 12,6% байна. 

Гадаад багшийн тоо нийт үндсэн багшийн 1,5%  

Хэрэгжүүлэх стратеги 7 Оюутны солилцоог гадаадын их сургуультай хийх 

2016 оны 11-р сарын 13-наас 12-р сарын 10 хүртэл ОХУ-ын БУИС дээр ОХБ-3а 

ангийн 6 оюутан сургууль хоорондын хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу хэлний 

дадлага хийж 72 цагийн хичээл судалсан. Танхимийн сургалтаас гадна түүх, соёлын 

мэдлэгийг олгох зорилгоор Буриад улсын “Уран зургийн музей”, “Угсаатны зүй 

музей”-тэй танилцах хичээлээр орос орны соёл, урлаг, зан заншилттай танилцсан 

байна. 

№ Хөтөлбөрийн нэр 

Хамарагдсан 

анги бүлэг, 

оюутны нэр 

Судалсан хичээлийн нэрс 

1 

“Багш, гадаад 

хэлний боловсрол 

(орос хэл)” 

ОХБ-3а анги, 6 

оюутан 

- Унших дадал (7хоногт 4 цаг) – 16 цаг 

- Ярих дадал (7хоногт 4 цаг) – 16 цаг 

- Бичих дадал (7хоногт 2 цаг) – 8 цаг 

- Орос хэлний үндэс (7хоногт 6 цаг)  24    

- Орон судлал (7хоногт 2 цаг) – 8 цаг 

2 

Гадаад хэлний 

орчуулга (орос хэл) 

Нягтлан бодох 

бүртгэл, 

Санхүү эдийн 

засаг -5 оюутан 

Орос хэлний хэлзүй, Анхан шатны орос 

хэлний унших бичих дадал, Анхан шатны 

орос хэлний ярих сонсох дадал, 

Орчуулгын дадал 
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№ Хийгдсэн ажлууд Хариуцсан 

эзэн 

Тайлбар, тодруулга 

1 “Оюутан солилцоо” урт хугацааны 

хөтөлбөр боловсруулан МУИС-

ийн сургалт, оюутан хариуцсан 

дэд захиралд хүргүүлсэн. 

Сургалтын 

албаны 

эрхлэгч 

МУИС-ийн Оюутны албатай 

хамтран хэрэгжүүлэхээр 

тусгасан. 

 

4.3. Суралцагчдын чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх, өөрийгөө хөгжүүлэхэд 

чиглэгдсэн нийгэм-соёлын орчин бүрдэлт 

 

Хэрэгжүүлэх стратеги 8. Суралцагчдад төлөвших, хөгжих, авьяасаа илрүүлэх, ажил 

амьдралын дадал, чадвар эзэмших боломжийг олгох, нэмэлт үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх \оюутны клуб, спорт ба урлагийн арга хэмжээ, нийгмийн 

үйлчилгээ зэрэг\ 

Энэ хичээлийн жилд сургуулийн хэмжээнд: Эрдэм шинжилгээний дугуйлан -1, 

Гадаад хэлний дугуйлан- 1, Клуб – 10 үйл ажиллагаа явуулж давхардсан тоогоор 

нийт оюутны 86% нь хамрагдлаа. Ихэнх клуб нь чөлөөт гишүүнчлэлтэй. 

 

Оюутны клуб, дугуйлан, төвийн тоо 

 
 

Эрдэм шинжилгээний дугуйлан 

1 
Оюутны илтгэх ур чадварын 

тэмцээн     XI/11 
М. Толя 

Оюутны эрдэм шинжилгээний 

дугуйланд суралцагчид 

2 
Оюутны эрдэм 

шинжилгээний хурал     XI/21 
М. Толя 

Эдийн засгийн салбарын оюутны 

дунд 

10

12

1 1
0 00

1

2016-2017 2015-2016

клуб

дугуйлан

секц

төв
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3 
Оюутны эрдэм 

шинжилгээний хурал     XI/21 
М. Толя Хэлний салбарын оюутны дунд 

4 
Оюутны илтгэх ур чадварын 

тэмцээн    XI/21 
М. Толя 

Сургуулийн хэмжээнд / Эдгээр 

уралдаан, тэмцээнүүдийн шагнал 

болох өргөмжлөлийн үнэ 17500 

төгрөг, үнэ бүхий зүйл болох 

110.000 төгрөгийн үнэ бүхий ном, 

сурах бичгийг хувиасаа ивээн 

тэтгэсэн./ 

 

Гадаад хэл тус бүрээр хичээлийн бус цагаар дугуйлан, клуб ажиллуулсан нь оюутан 

суралцагчдын хэл сурах идэвх сонирхлыг нэмэгдүүлж, нийгмийн идэвх санаачилгыг 

нэмэгдүүлсэн, чөлөөт цагийг зөв боловсон үр бүтээлтэй  өнгөрөөх, мэргэжлийн 

салбарын мэдээ мэдээллээр хангах, ярих чадварыг ахиулсан ихээхэн ач 

холбогдолтой ажил болсон.  

№ Клубын нэр 
Клубын 

тэргүүн 
Зөвлөх багш 

Гишүү

д- тоо 
Хийсэн ажил 

Хамрагдагс

ад 

1 ТҮҮКЕН 
БЭЗНББ-4 

Бүрэнцэцэг  
Б.Ган-Эрдэнэ 7 

“Алтан хонх” 

тэмцээн 

Нийт 

оюутан 

2 

Movie Fun 

English кино 

клуб 

Б.Шинэбаяр Ш.Солонго 25 

Кино хичээлийг 

Энх Тайвны 

корпусын багш 

Роб Хамфри  

Лхагва гариг  

АХОСТ-ийн 

оюутнууд 

3 Speaking club  Х.Роб  
Ч.Баасанжаргал 

Г.Цэрэндолгор 
       3 

Тодорхой 

сэдвээр 

оюутантай 

ярилцан англиар 

чөлөөтэй ярих 

чадварыг 

дээшлүүлэх 

 

4 
Creative writing 

club 
 

Г.Цэрэндолгор 

Х.Роб 
      2  

Шүлэг бичихэд 

тэмдэг нэрийг 

ашиглах нь 

сэдвээр бичих 

арга барилд 

сургасан.  
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5 Movie club  
Г.Эрдэнэзу

л 

Г.Эрдэнэзул  

Х.Роб 

Ш.Солонго  

     3 

09-р сард Up 

киног үзүүлж 

дасгал 

ажиллуулсан  

 

6 

20-р зууны 

багш оюутан 

клуб  

 
Н.Амаржаргал 

Б.Болормаа 
      2 

Хүүхдиийн 

байгууллагад 

сайн дурын 

хүмүүнлэгийн 

хөдөлгөөн зохион 

байгуулах аян  

 

7 Оюутан-Багш 
М.Жаргалм

аа 
Л.Буяндулам 42 Талархлын өдөр 

Нийт 

оюутан 

8 
Орос хэлний 

ярианы клуб 

ОХБ 4а 

оюутан 

Б.Дашзэвэг, 

О.Биндэрья

а 

  

“Ералаш”  

24 
телесэтгүүлийн 

кинон дээр дуу 

оруулж ярих 

мини-тэмцээн 

уран илтгэгч 

шалгаруулах 

тэмцээн 

15 

Мы научились 

русскому языку 
24 

9 

 

“Үржих хүрд 

үгийн сан” 

дугуйлан 

Хятад 

хэлний 

багш нар 

Б.Мөнгөнгэрэл 20 

“БНХАУ-ын 

хөгжлийн чиг 

хандлага” 

15 

Б.Нарандэлгэр 20 

“Хятадын ханз 

үсгийн гарал 

үүсэл” 

15 

10 

 

Япон хэлний 

ярианы клуб 

МЯС-4а 

Д.Номин-

Эрдэнэ 

Л.Золжаргал, 

Л.РэнчинважилМ

акита Наоки 

18 16 цагийн яриа 10 

18 
10 цагийн ярианы 

хичээл 
12 

18 

“Өвлийн өнгө 

сайхан”  “Миний 

чөлөөт цаг” 

чөлөөт ярилцлага  

16 

 

11 

“Сэтгэл-ийн 

илч” 

М.Содгэрэл Б.Уламбаяр 

50 

клубын 

гишүүдийн 

уулзалт 

Клубын 

гишүүд 

дэмжигчид 

 нээлт 
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12 
СЭШ “Бид” 

клуб 

 Д.Баяржаргал 

57 

ЭЗО олимпиад 1-2-р 

түвшний 

оюутнууд 

 

ОЮУТНЫ ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН АРГА ХЭМЖЭЭНЭЭС 

№ Хийгдсэн ажлууд Хариуцсан 

эзэн 

Хамрагдагсад  Огноо  

1 

Орхон аймгийн Цагдаагийн 

хэлтсээс зохион байгуулсан гэмт 

хэрэгтэй тэмцэх тасгаас зохион 

байгуулсан сургалт 

Сургалтын 

алба 

СЭЗ-4, СБ-3, 

ДЭЗ-4, 

Даатгал-3 

2016.11.03 

2 

Аймгийн эрүүл мэндийн газраас 

зохион байгуулсан ДОХ-той 

тэмцэх өдрийг тохиолдуулан 

оюутнуудад зориулсан лекц 

Сургалтын 

алба 

СЭЗ-4, СБ-3 

анги 
2016.12.01 

3 

Нийгмийн даатгалын хэлтэсээс 

зохион байгуулсан “Нийгмийн 

даатгалд бидний амьдрал”-д 

лекц 

СЭЗТ 

СЭЗ-4, СБ-3, 

ДЭЗ-4, 

Даатгал-3, 

БУ-2 

2012.11.30 

4 
Амжилттай ажлын байртай 

болох нь сэдэвт лекц 

Сургалтын 

алба 
Даатгал-3 2016.12 

5 

Монгол банкнаас зохион 

байгуулсан “ЭССЭ” бичлэгийн 

уралдаан 

Монгол банк, 

СЭЗТ 

СЭЗ-4, СБ-3, 

ДЭЗ-4, 

Даатгал-3 

2016.12 

6 “Eye wisdom-5” Д.Живаа 
АХОС 

оюутнууд 
2015.11.18 

7 Алтан хонх Ш.Солонго 
АХОС 

оюутнууд 

2016-11- 

09 

8 АХА Б.Нарантуяа БУ1-2 2016.11.15 
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9 
Худалдааны зах зээлийн орчны 

судалгаа 
Д.Болоржаргал ММ-3а, БМ-3а 2016/11/18 

10 
Худалдаа, үйлчилгээний 

маркетингийн менежмент 
 ММ-3а, БМ-3а 2016/12/15 

 

ОЮУТНЫ ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН СПОРТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ 

№ Зохион байгуулсан 

арга хэмжээ 

Хугацаа 

1 

2016-2017 оны 

хичээлийн жилийн 

МУИС-ийн ОС-ийн 1-р 

курсын оюутны аварга 

шалгаруулах сагсан 

бөмбөг, гар бөмбөгийн 

тэмцээн  

10-р сарын 29-30-ны 

өдрүүдэд нийт 10 

багийн нийт 60 гаруй 

тамирчид хурд хүч 

авхаалж самбаагаа 

сорин оролцсоноос :    

 Гар бөмбөгийн төрөлд: Эмэгтэйчүүдээс 1-байранд 

С.Цолмон ахлагчтай хэлний12 анги. 2-р байранд 

Л.Пүрэвмаа ахлагчтай БУ-13 анги 3-р байранд 

М.Дагиймаа ахлагчтай БУ-14  анги Эрэгтэйчүүдээс: 1-

байранд  Б.Хадбаатар БУ-1 курсын баг тамирчид эзлэж 

өргөмжлөл алт, мөнгө,хүрэл медалын эзэд 

боллоо.Шилдэг тоглогчоор С.Цолмон шалгарлаа.    

Сагсан бөмбөгийн төрөлд Эмэгтэйчүүдээс: 1-байранд Л. 

Нямжаргал ахлагчтай Бу-12 анги. 2-р байранд Ж.Халиун 

ахлагчтай БУ-13 анги 3-р байранд А.Баярзул  ахлагчтай 

БУ-11  анги Эрэгтэйчүүдээс: 1-байранд А.Сайнзаяа 

ахлагчтай БУ-1 курсын баг тамирчид 2-р байранд Г.Бат-

Оргил ахлагчтай БУ-1 ангийн оюутнууд эзлэж өргөмжлөл 

алт, мөнгө,хүрэл медалын эзэд боллоо. Шилдэг 

тоглогчоор С.Цолмон, н.Одмагнай нар шалгарлаа.        
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2 

МУИС-ийн Орхон 

сургуулийн оюутны 

аварга шалгаруулах 5 

төрөлт тэмцээн  

11-р сарын 8,9,12,13-

ны өдрүүдэд 

явагдлаа.  

 

2016 оны Ерөнхий 

эрдмийн тэнхимийн 

тэнхим сурталчилах 7 

хоногийн аяны 

хүрээнд Спорт танин 

мэдэхүйн “АХА” 

тэмцээн, Сагсан 

бөмбөгийн шидэлтийн 

тэмцээнийг 12 жилийн 

сургалттай 7-р 

сургуулийн 11-12-р 

ангийн сурагчдын 

дунд 11-р сарын 23 нд 

зохион байгууллаа. 

Тус тэмцээнд 4 ангийн 

70 гаруй сурагчид ой 

ухаан хурд хүч 

чадалаа сорин 

оролцсоноос:  

Гар бөмбөгийн төрөлд эрэгтэй багуудаас 1-р байранд Ө. 

Анхбаяр ахлагчтай менежмент-3 курс, 2-р байранд Б. 

Цэрэнсүлд ахлагчтай СЭЗ-3 курс, 3-р байранд А. 

Хадбаатар ахлагчтай БУ-1 курс, Эмэгтэй багуудаас 1-р 

байранд С. Цолмон ахлагчтай БУ-1 курс, 2-р байранд М. 

Хонгорзул ахлагчтай НББ-3 курс, 3-р байранд Н. Айбота 

ахлагчтай ГХТ-4 курсын баг шалгарлаа. Тэмцээний 

эрэгтэй “шилдэг довтлогч”-оор Б. Сэр-Од,  эмэгтэй 

“шилдэг довтлогч”-оор Н. Айбота, эмэгтэй “шилдэг 

хамгаалагчаар” С. Цолмон, эрэгтэй ”шилдэг 

хамгаалагчаар” Б.Цэрэнсүлд  нар шалгарлаа. Багийн 

нийлбэр дүнгээр Б.Уламбаяр эрхлэгчтэй ЕЭТ-ийн баг 

бамирчид шилжин явах цомын эзэн багаар шалгарлаа.  

Сагсан бөмбөгийн төрөлд эрэгтэй багуудаас 1-р байранд 

У. Даваасүрэн  ахлагчтай СЭЗ-4 курс, 2-р байранд 

О.Одмагнай  ахлагчтай ЕЭТ-1 курс, 3-р байранд 

Э.Дамдиндорж ахлагчтай Менеж-3 курс, эмэгтэй 

багуудаас Э.Оюунтуяа ахлагчтай СЭЗ-3 курс, 2-р 

байранд Н.Оюундарь ахлагчтай НББ-3 курс, 3-р байранд 

М.Рэгзэдмаа ахлагчтай МАС-4  курсын багууд эзлэж алт, 

мөнгө хүрэл медалын эзэд боллоо. Багуудын нийлбэр 

дүнгээр Т.Ууганбаяр ахлагчтай СЭЗТ-н баг тамирчид 

эзлэж шилжин явах цомын эзэн багаар шалгарлаа. 

Тэмцээний” “шилдэг довтлогч”оор БУ-1-р курсын оюутан 

О.Одмагнай, эмэгтэй “шилдэг довтлогч”-оор СЭЗ-3  

курсын оюутан Э.Оюунтуяа, эрэгтэй” шилдэг холбогч”-

оор СЭЗ-4 курсын оюутан Б.Сугар, эмэгтэй “шилдэг 

холбогчоор” МЯС-4 курсын оюутан Б.Энхсайхан нар 

шалгарлаа.  

100 буудалт даамны төрөлд эрэгтэй 1-р байранд 

Г.Сангилэг БМ-4 курс, 2-р байранд Б.Анар СЭЗ-4 курс, 3-

р байранд Н. Золбаяр НББ-4 курс эмэгтэй 1-р байранд 

М.Дагиймаа БУ-14 курс, 2-р байранд Б. Сарантуяа БУ-22 

курс, 3-р байранд Н.Түвшинжаргал СЭЗ-4 курс оюутнууд 

шалгарлаа. 

Шатрын төрөлд: эрэгтэй 1-р байранд Г.Сангилэг БМ-4 

курс, 2-р байранд Д.Доржсүрэн БУ-22 курс, 3-р байранд 

Muhammed Efe Apaydin  АХБ-4 курс, эмэгтэй  1-р 

байранд С.Энхжин БМ-3 курс, 2-р байранд 
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М.Тайванжаргал ОХБ-4 курс, 3-р байранд Г.Гантуяа 

НББ-4а курс нар тус тус шалгарлаа.  

Теннисний төрөл эрэгтэй 1-р байранд  Muhammed Efe 

Apaydin  АХБ-4 курс, 2-р байранд Б. Цэрэндондов НББ-2 

курс, 3-р байранд  Г.Сангилэг БМ-4 курс, эмэгтэй 1-р 

байранд М.Дагиймаа БУ-14 курс, 2-р байранд н.Ганчимэг 

СЭЗ-4 курс, 3-р байранд Э.Оюунтуяа СЭЗ-3 курсын 

оюутнууд эзэлллээ. 

Cпорт танин мэдэхүйн “АХА” тэмцээнд 1-р байранд 12а 

ангийн сурагч Б.Тэмүүлэн, 2-р байранд 11а ангийн 

сурагч А.Бат-Ундрах нар шалгарсан бол сагсан 

бөмбөгийн шидэлтийн тэмцээнд 1-р байранд багийн 

нийлбэр дүнгээр Б.Нэргүй багштай 12 б анги, 2-р 

байранд 11б анги шалгарч өргөмжлөл мөнгөн шагналын 

эзэд боллоо.   

 

МУИС-ийн Орхон Сургуулийн ОЮУТНЫ “Урлагийн бага наадам 2016” боллоо. 

Нийт 17 анги тус бүр оролцсоноос: Шилдэг гоцлол – Бизнес менежмент 4 ангийн 

оюутан Б.Мөнхзаяа  Шилдэг язгуур урлаг - Бизнес менежмент 4 ангийн оюутан 

М.Риза Шилдэг хамтлаг дуу – Бизнес удирдлага 2-2 анги Шилдэг хамтлаг бүжиг – 

Санхүү эдийн засаг 4 анги Шилдэг жүжигчилсэн тоглолт – Нягтлан бодох бүртгэл 3а 

анги шалгарсан бол анги хамт олны Нийлбэр дүнгээр:тэргүүн байрт – Нягтлан бодох 

бүртгэл 3а анги 
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МАРТАГДАШГҮЙ НАМАР” РЕАЛИТИ ШОУ 

Орхон аймгийн “Номин”, ETV хамтран зохион байгуулсан телевизийн “Мартагдашгүй 

намар” реалити шоунд ОЗ-ийн тэргүүн Б.Намдаг , ОЗ-ийн нарийн бичиг 

Н.Энхжавхлан , Клуб сектор Д.Ган-эрдэнэ НББ-3а ангийн оюутан Н.Оюундарь, БУ1-

3 ангийн оюутан  С.Даваасамбуу нар оролцлоо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЭВЖЭЭ ТЭМЦЭЭНД ТЭРГҮҮН БАЙР ЭЗЛЭВ 

 Орхон аймгийн засаг даргын дэргэд эх 

эрүүл мэндийн газраас зарласан “Үе 

тэнгийн сургагч бэлтгэх” сургалт, 

МУИС-ОАСС, ТИС, МАРГАД Дээд 

Сургууль, ХААИС МСҮТ, Орхон МСҮТ 

сургуулиудын дунд зохион байгуулсан 

БЗДХ,ХДХВ/ДОХ-оос урьдчилан 

сэргийлэх зорилгоор оюутан 

залуучуудын дунд “Дэвжээ” тэмцээнд 

оролцож ТЭРГҮҮН байрыг эзэлж Мари 

Стопс ОУБ-ын нэрэмжит шагнал 

/250000төгрөг/ 

Гүйцэтгэлийн түлхүүр үзүүлэлт 

Гадаад оюутны тоо нийт оюутны 0,9% 

Ахисан түвшний оюутны тоо нийт оюутны 12,2% 

Суралцагчдын сэтгэл ханамж 56% 

Төгсөгчдийн ажил эрхлэлт 67% 

Зорилт 2.3. Сургалтын хөтөлбөрүүдийг дэлхийн тэргүүлэх түвшинд хүргэж, оюутанд 

өргөн сонголтыг бий болгох  
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Хэрэгжүүлэх стратеги 1 Сургалтын бүх хөтөлбөрийг үндэсний хэмжээнд 

болон олон улсад магадлан итгэмжлүүлэх 

МУИС-ийн Орхон сургууль нь байгууллагын магадлан итгэмжлэлд 2 удаа 

орсон бөгөөд сургуулийн статус 2010 оны ЗГ-ын 105 тоот тогтоолоор салбар 

сургууль болсонтой холбоотой байгууллагын болон хөтөлбөрийн магадлан 

итгэмжлэлийн асуудлаар МУИС-ийн Орхон сургуулийн захирлын 2016 оны 11-р 

сарын 17-ны 113 тоот албан бичгийг МУИС-ийн захиргаанд хүргүүлсэн. Тус албан 

бичгийн хариу МУИС-ийн сургалт эрхэлсэн дэд захирал Г.Баярмагнайн гарын үсэг 

бүхий 2675 албан тоотыг 2016 оны 11-р сарын 21-нд хүлээн авсан болно. Уг албан 

бичигт зааснаар Орхон сургууль нь бие дааж байгууллагын магадлан итгэмжлэлд 

орохгүйгээс гадна МУИС-ийн хэмжээний хөтөлбөрүүдээр сургалт явуулдаг тул 

МУИС-ийн аль нэг сургуульд магадлан итгэмжлэл хийлгэсэн хөтөлбөрийг дахин 

магадлан итгэмжлэл хийлгэх шаардлагагүй болсон. Иймд бид МУИС-ийн ХЕХ-оор 

батлагдсан дор дурдсан 6 хөтөлбөрийн өөрийн үнэлгээний тайлан бичиж хөтөлбөр 

сайжруулах үйл ажиллагаанд зориулан саналаа боловсруулаад байна. 
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1 011409 Багш, 

гадаад 

хэлний 

боловсрол 

\англи\ 

өдөр Бүрэн 

дунд 

4 

жил 

120 бака

лавр 

БШУС-

ын 2014 

оны 3-р 

сарын 

13-ны  

2 011409 Багш, 

гадаад 

хэлний 

боловсрол 

\орос\ 

өдөр Бүрэн 

дунд 

4 

жил 

120 бака

лавр 
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3 023101 Гадаад 

хэлний 

орчуулга 

\англи\ 

өдөр Бүрэн 

дунд 

4 

жил 

120 бака

лавр 

3 041101 Нягтлан 

бодох 

бүртгэл 

өдөр Бүрэн 

дунд 

4 

жил 

120  бака

лавр 

4 041201 Санхүү, банк өдөр Бүрэн 

дунд 

4 

жил 

120 бака

лавр 

өдрийн 

А/78 

дугаар 

тушаал 6 041302 Менежмент өдөр Бүрэн 

дунд 

4 

жил 

120 бака

лавр 

 

Хэрэгжүүлэх стратеги 4 Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг бүрэн дэмжихүйц 

сургалтын орчин бүрдүүлэх 

Мэргэжлийн 6 тэнхимийн дэргэд мэргэжлийн программ суулгасан интэрнэтэд 

холбогдсон лаборатори ажилладаг. Тодорхой хуваариар хичээл орохоос гадна 

оюутнууд хичээлийн бус цагаар төлбөргүй интернэт ашиглах боломжтой.  

2016-2017 оны хичээлийн жил 1-р улирлын байдлаар 

№ Тэнхим 
Лаб. 

№ 

Компьютерийн 

тоо, хүчин 

чадал, бусад 

техник хэрэгсэл 

Хариуцсан 

туслах 

ажилтан 

Хамрагдсан 

оюутны тоо 

 

Нийт 

I II  

1 

Англи 

хэлний 

заах арга 

зүй  

318 

20 ш оюутны 

компьютер 

DUAL CORE I 3 

М.Батчимэг     

2 

Англи 

хэлний 

орчуулга 

судлал 

224 

20 ш оюутны 

компьютер 

DUAL CORE I 3 

Э.Баярцэнгэл    
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3 Гадаад хэл 

Гад 

311 15 ш компьютер  

( DELL,  ACER  

), ELKO 50 

инчийн зурагт, 

чихэвч 15, гар, 

хулгана 15 

Э.Айталина 

Н.Ичинноров 

Г.Энхбаяр 

Х.Нуржанар 

   

4 314 Grundig маркийн 

зурагт 

   

5 Менежмент 220 1.  Компъютер 

тоо 24 

2.  проектр 

3.  Word – 2013, 

Excel -2013, 

Power point -

2013, Access -

2013 програм 

Д.Болоржаргал    

6 НББ 211 24ш компьютер Б.Отгонтөгс 545 774 1319 

7 Санхүү 

эдийн 

засаг 

316 SPSS, Gretl, 

Gujirat book, 

Eviews-925 

компьютер, 1 

свич, 25 чихэвч, 

1 проектор, 1 

самбар, 1 

дэлгэц 

Н.Дэлгэрмөрөн    

        

 

221 лабораторийн ашиглалтын тоо өссөн үзүүлэлттэй байгаа нь ЕЭТ-ийн 1-р 

түвшний оюутнууд түлхүү ашигласантай холбоотой.  

Хэрэгжүүлэх стратеги 7 Хос болон хавсарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 
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№ 

Хийгдсэн ажлууд Хариуцсан 

эзэн  

Огноо  Тайлбар тодруулга  

1 Хавсрага ба хос 

хөтөлбөрийн талаар 

танилцуулга хийв. 

Док. 

Б.Даваасүрэн 

 

 

IX/23-

X/20 

АХОС, ГХ, НББ, Мен. БУ 

2-р түвшин, АХЗАЗ 

тэнхимийн оюутнуудын 

нээлттэй хэлэлцүүлгийн 

үеэр 

2 Хавсрага хөтөлбөрийн 

жагсаалт гарган 

захиргааны зөвлөлийн 

хурлаар хэлэлцүүлэн БУ 

хөтөлбөрөөр төгсөгчид 

хөрвөх чадвартай тул 

хавсрага хөтөлбөрөөр 

суралцуулах 

шаардлагагүй.  

Гадаад хэлний 

хөтөлбөрээр БУ, хэлний 

чиглэлийн оюутнууд 

суралцуулах шийдвэр 

гарав. 

Сургалтын 

албаны 

эрхлэгч 

Тэнхимийн 

эрхлэгч нар 

IX/21-30 Тэнхимийн багш нарын 

хурлаар хэлэлцүүлэн 

оюутнаас санал авсан. 

3 Сургалт явуулах 

боломжтой хавсрага 

хөтөлбөрүүдийн 

жагсаалтыг Орхон 

сургуулийн ХДХ-оор 

батлуулав. 

ХДХ-ны 

нарийн бичиг 

X/1-10 Англи, орос, хятад, япон 

хэлний багш, орчуулгын 

хөтөлбөр 

4 Хавсрага хөтөлбөрийн 

жагсаалтын дагуу 

сургалтын  төлөвлөгөө 

боловсруулав. 

Д.Сүглэгмаа 

Ц.Орхон 

IX/20-

XI/1 

“Англи хэлний багш” 

хавсрага хөтөлбөрийг 

МУИС-ийн мэргэжлийн 

тэнхим дахин судлах 

санал гаргав. АХО-ын 

хавсрага хөтөлбөрийг 

дэмжив. 

5 Орос хэлний орчуулгын 

хавсрага хөтөлбөрөөр 

НББ-ийн 3-р түвшний 5 

Б.Нарантунгал

аг 

Гадаад хэлний  

жилдээ Улаан-Үд хотын 

Буриадын их сургууль 

дээр 14 хоног хэлний 

дадлага хийсэн. 
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оюутан суралцаж 

төгсөв. 

тэнхим 

6 Англи хэлний орчуулгын 

ОРОЙ хөтөлбөр ХЕХ-

оор батлуулахаар 

материал бэлтгэн 

хүргүүлсэн 

Сургалтын 

албаны 

эрхлэгч 

XII/26 ШУС-ын ХХ-оор ХИС-ийн 

Их Британи, Америк 

судлалын тэнхим 

оруулсан боловч 

дэмжигдсэнгүй. 

Энэ хичээлийн жилд хос хөтөлбөрөөр суралцах хүсэлт ирсэнгүй. Харин 

хавсрага хөтөлбөрийн хувьд олон оюутан хүсэлт ирүүлсэн ч голч дүн нь хүрээгүй 

шалтгаанаар хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүй байлаа. Мөн 1-р түвшний оюутнууд 

тухайн гадаад хэлээ үргэлжлүүлэн хавсрага хөтөлбөрөөр суралцах хүсэлт ирүүлсэн 

боловч Сургалтын журамд зааснаар зөвхөн 2-р түвшний оюутанд эрх нээгдэж байгаа 

тул хүсэлтийг нь програмаар авах боломжгүй учир цаасаар маягт бөглүүлэн авсан. 

Иймд хавсрага хөтөлбөр хэрэгжүүлэх журамд тодорхой өөрчлөлт оруулах 

шаардлагатай байна. Голч дүн нь хэт өндөр байгааг эргэж харах нь зүйтэй. 

Хэрэгжүүлэх стратеги 9 Олон улсын бакалаврын 2+2 хөтөлбөр, 

магистрын хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх    

   2017-2018 оны хичээлийн жилээс 

ОХУ-ын Кемеровагийн их сургуультай 

Орос хэлний багшийн 2+2 хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэхээр тохиролцоод байна. 

Эрдэнэт ШУТП, аймгийн эрдэмтдийн 

зөвлөлөөс эрхлэн МУИС-ийн Орхон 

сургууль, ОХУ-ын Кемерова хотын 

УИС-ийн хооронд Телемост-цахим 

уулзалтыг зохион байгууллаа.  

 “САНХҮҮ, БАНК” ХӨТӨЛБӨРИЙН СУРТАЛЧИЛГАА 

МУИС-ийн Орхон сургуулийн Санхүү эдийн засгийн тэнхимийн Санхүү, банк 

хөтөлбөр сурталчлах аян 2016 оны 11-р сарын 28-наас 12-р сарын 2-ны хооронд 

болж аяны хүрээнд Өнөөдрийн сонголт маргаашийн баталгаа сэдэвт хэлэлцүүлэг, 

Бидний мэргэжил-Бидний бахархал АСТ болон спортын уралдаан тэмцээнийг 

амжилттай зохион байгуулагдлаа.  

“Өнөөдрийн сонголт - Маргаашийн баталгаа” хэлэлцүүллэг 

Мэргэжил сурталчилах 7 хоногийн аяны хүрээнд “Өнөөдрийн сонголт - Маргаашийн 

баталгаа”  хэлэлцүүлгийг үе үеийн төгсөгчид болон  I-IV түвшний суралцагчдын дунд 

амжилттай зохион байгууллаа.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1480547241988782&set=pcb.1480548071988699&type=3
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Хэлэлцүүлэгийн зорилго нь хувь хүний төлөвшил, харилцааны ёс зүй, мэргэжлийн 

онцлог болон ажил олгогчдын зүгээс оюутан залууст тавигдах шаардлага, тэдний 

эзэмшвэл зохих дадал чадварын талаар ажил олгогч, төгсөгчдийн төлөөлөл оюутан 

залуустай санал солилцон, практик мэдлэг мэдээлэл олгоход оршино. 

Хэлэлцүүлэгт оролцогчид: МУИС-ийн Орхон сургуулийн Санхүү эдийн засгийн III-IV 

түвшний суралцагчид болон БУ-ийн I-II түвшний суралцагчид, МУИС-ийн Орхон 

сургуулийн Санхүү эдийн засгийн тэнхимийн үе үеийн  төгсөгчид. Үүнд: 

№ Овог нэр 
Төгссөн 

он 
Төгссөн мэргэжил 

Ажиллаж буй 

байгууллага 
Албан тушаал 

1 Б.Батнайрамдал 2008 
Санхүү эдийн 

засаг 

Орхон аймгийн 

цагдаагийн газар 

Санхүүгийн 

албаны дарга 

2 З.Ундрах-Эрдэнэ 2009 
Банкны эдийн 

засаг 
Төрийн банк 

Харилааны 

менежер 

3 Л.Эрдэнэсувд 2009 
Санхүү эдийн 

засаг 
Нийгмийн даатгал 

Улсын 

байцаагч 

4 Г.Бат-Эрдэнэ 2010 
Санхүү эдийн 

засаг 
Төрийн банк Эдийн засагч 

5 Ц.Оргилболд 2011 
Санхүү эдийн 

засаг 

Гэр бүл, хүүхэд 

залуучуудын хөгжлийн 

газар 

Менежер 

6 Б.Батбаяр 2010 
Санхүү эдийн 

засаг 
Оюу толгой 

Төслийн 

шинжээч 

7 А.Нямдаваа 2016 
Банкны нягтлан 

бодох бүртгэл 

Худалдаа хөгжлийн 

банк 

Банкны 

мэргэжилтэн 

8 Х.Батчимэг 2010 
Даатгалын эдийн 

засаг 
Монгол даатгал 

Даатгалын 

мэргэжилтэн 

 

Хэлэлцүүлэгт урилгаар оролцсон төгсөгчид 

 

 

 

 

 

Спортын 5 төрөлт тэмцээн 
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МУИС-ийн Орхон сургуулийн Санхүү Эдийн засгийн тэнхим нь Санхүүчдийн баярыг 

угтан спортын арга хэмжээг 2016 оны 11 сарын 19-нд зохион байгуулсан. Тэмцээн 

нь дараах төрлөөр явагдсан. Үүнд: 

Сагс Волейбол Шатар Даам Буухай төрлөөр зохион байгуулагдсан.  

Шилдэг анги шалгаруулах журмын дагуу 78 оноогоор Санхүү, Эдийн засаг-4 анги 

шалгарч шилжин явах цомыг хадгалуулсан. 

 

байранд тус тус шалгарсан болно. 

”НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ” ХӨТӨЛБӨРИЙН СУРТАЛЧИЛГАА 

Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим нь “Нягтлан бодох бүртгэл” хөтөлбөрийг 

сурталчилах аяныг 2016 оны 11-р сарын 13-19-ны хооронд амжилттай зохион 

байгууллаа. Уг үйл ажиллагааны хүрээнд дараах ажлуудыг тэнхимийн багш, оюутан, 

клуб хамтран явуулсан.  
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№ Зохион байгуулсан 

арга хэмжээ 

Хариуцсан эзэн Хамарсан 

хүрээ 

Төсөвт 

өртөг 

Огноо  

1 
“Бид чадна” спортын 

тэмцээн 

Т.Батдорж,  

Б.Ган-Эрдэнэ, 

М.Бямбадорж, 

Д.Отгонбаатар, 

Л.Баасандорж 

НББ3аб, 

4а, 

БЭЗНББ4а, 

БУ II-1,2 

489,200₮ 2016/11/13 

2 Шилдэг сурталчилгаа 

Л.Баасандорж, 

Анги удирдсан 

багш нар 

НББ3аб, 

4а, 

БЭЗНББ4а 

43,000₮ 2016/11/13 

3 

Орхон аймгийн 

Нягтлан бодох 

бүртгэлийн VIII 

олимпиад 

МУИС-ийн 

Орхон 

сургуулийн 

НББ-ийн 

тэнхим, 

Л.Баасандорж, 

Д.Отгонбаатар, 

ММНБИ-ийн 

Орхон салбар 

НББ3аб, 

4а, 

БЭЗНББ4а 

233,000₮ 2016/11/14 

4 
“АХА” цэнгээнт танин 

мэдэхүйн тэмцээн 

Э.Вандандулам, 

Б.Үнэнбат 
БУ I-1-6 34,500₮ 2016/11/14 

5 

Багш, оюутны бүтээл, 

нягтлан бодогч нарын 

ажлын өдөр тутмын 

хэрэглэгдэхүүн,  

мэргэжлийн ном 

сурах бичгийн 

үзэсгэлэн 

М.Мөнхнаран, 

Б.Ган-Эрдэнэ 

НББ 

тэнхим 
10,000₮ 2016/11/14 

6 

“Та хөтөлбөр 

сонголтонд бэлэн 

үү?” хөтөлбөр 

таниулах 

сургалт,сурталчилгаа 

М.Мөнхнаран, 

Д.Отгонбаатар 
БУII-1.2 - 2016/11/15 

7 

“Нягтлан бодох 

бүртгэлийн үүсэл 

хөгжил” сэдэвт 100 

онооны уналт 

М.Мөнхнаран, 

М.Бямбадорж 
БУII-1.2 4,500₮ 2016/11/15 
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мэргэжил, танин 

мэдэхүйн тэмцээн 

8 

“Бид практикт хэрхэн 

бэлтгэгдэх 

шаардлагатай вэ?” 

практик хэлэлцүүлэг 

Т.Батдорж, 

Б.Ган-Эрдэнэ, 

Э.Вандандулам 

НББ3аб, 

4а, 

БЭЗНББ4а, 

БУ II-1,2 

105,000₮ 2016/11/15 

9 

“Манай салбарын 

нягтлан бодох 

бүртгэлийн онцлог” 

сэдэвт богино 

хэмжээний 

жүжигчилсэн 

тоглолт/шилдэг 

дүрийн тэмцээн 

Т.Батдорж, 

З.Баттуяа 
НББ3аб 4,500₮ 2016/11/16 

10 

“Эдийн засагт 

Нягтлан бодох 

бүртгэлийн эзлэх 

байр суурь” сэдэвт 

Оюутны Эрдэм 

шинжилгээний бага 

хурал 

Д.Отгонцэцэг 

НББ3аб, 

4а, 

БЭЗНББ4а 

64,500₮ 2016/11/16 

11 

“Аудит-бидний 

нүдээр” мэргэжил, 

танин мэдэхүйн 

тэмцээн 

Б.Ган-Эрдэнэ, 

Д.Отгонбаатар 

НББ4а, 

БЭЗНББ4а 
4,500₮ 2016/11/17 

12 

“1,000₮+ . . . 

+1,000₮=132,000₮” 

цэнгээнт тэмцээн 

Б.Отгонтөгс, 

Д.Отгонцэцэг 

Багш 

ажиллагсад 
51,500₮ 2016/11/18 

13 

“Бидний мэргэжил-

Бидний бахархал” 

АСТ 

С.Отгонсүрэн, 

Э.Вандандулам, 

Б.Үнэнбат, 

Б.Ган-Эрдэнэ 

НББ3аб, 

4а, 

БЭЗНББ4а 

339,500₮ 2016/11/18 

 НИЙТ   1,383,700₮  

  

2016/11/13-нд Тэнхимийн хөтөлбөр сурталчилах 7 хоногийн хүрээнд зохион 

байгуулсан спортын 4 төрөлт “БИД ЧАДНА” тэмцээнийг Л.Баасандорж, 
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М.Бямбадорж, Т.Батдорж, Б.Ган-Эрдэнэ, Д.Отгонбаатар нар хамтран зохион 

байгуулсан бөгөөд нийт  9 баг оролцсоноос дараах амжилт гаргасан. 

 

Үүнд:    Гар бөмбөг     Сагсан бөмбөг  

1-р байр  НББ-3а анги    НББ-3б анги   

2-р байр  БУ-2-2 анги    БУ-2-2 анги 

3-р байр  НББ-4а анги    Эчнээ-2 анги 

    Ширээний теннис       

   Эр     Эм   

1-р байр  БУ-2-2 анги Н.Ууганбаяр  НББ-3б анги Х.Гэрэлтуяа  

2-р байр  Эчнээ-3 анги Н.Ариунболд БЭЗНББ-4а анги Б.Цэрэнбадам  

3-р байр  НББ-3а анги М.Даваадалай  Эчнээ-1 анги Б.Халиунаа 

Шатар 

Эр      Эм 

1-р байр  БУ-2-2 анги Х.Доржсүрэн  НББ-4а анги Г.Гантуяа 

2-р байр  НББ-3а анги Ц.Насанбат  БУ-2-1 анги Г.Буянжаргал 

3-р байр  НББ-4а анги Н.Золбаяр  Эчнээ-3 анги н.Гантуяа 

Нийлбэр дүнгээр БУ-ийн II-5 анги шилжин явах цомын эзэн болсон.   

 

“Шилдэг сурталчилгаа” уралдаан. НББ-ийн мэргэжлийн ангиудын дунд. Зохион 

байгуулагч: Л.Баасандорж, Анги удирдсан багш нар.  

Уг арга хэмжээ нь аяны 7 хоногийн турш үргэлжилэн явагдсан бөгөөд шилдэг 

ханын сонингоор БЭЗНББ-4 анги шалгарсан.  
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ОРОС ХЭЛНИЙ БАГШ, ХЯТАД, ЯПОН ХЭЛНИЙ ОРЧУУЛАГЧ 

ХӨТӨЛБӨРИЙН СУРТАЛЧИЛГАА 

№ Зохион байгуулсан арга 

хэмжээ 

Хариуцсан эзэн Хамарсан хүрээ Огноо  

1 

Хэл-1, Бизнесийн 

удирдлага-1 ангийн 

оюутнуудад сургалт, 

сургалтын орчны талаар 

“Чиглүүлэх сургалт” зохион 

байгуулсан 

Л.Золжаргал 

Ц.Нямхүү 

Х.Нуржанар 

Г.Энхбаяр 

Хэл-1, 

Бизнесийн 

удирдлага-1 

ангийн оюутнууд 

 

09.13, 14 

2 

Хөтөлбөрийн магадлан 

итгэмжлэлийн өөрийн 

үнэлгээний орцын тайланг 

Багш, гадаад хэлний 

боловсрол (орос хэл) 

бичиж боловсруулсан. 

Тэнхимийн багш 

нар 

Тэнхимийн багш 

нар 

 

11 сар 

3 

Орос, хятад, япон хэл 

сонгон, хавсарга 

мэргэжлээр суралцаж буй 

болон төгсөгчдөд 

зориулсан Facebook 

бүлгэмийг идэвхтэй 

ажиллуулж байна. 

Тэнхимийн багш 

нар 

ОХБ-3а,4а, ХХО-

3а,4а, МЯС-4а, 

НББ-3а  1-р 

түвшний 

оюутнууд 

 

Улирлын 

турш 

 

ЕРӨНХИЙ ЭРДМИЙН ТЭНХИМИЙН ЕРӨНХИЙ СУУРЬ ХӨТӨЛБӨРИЙН 

СУРТАЛЧИЛГАА 
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№ Зохион байгуулсан арга 

хэмжээ 

Хариуцсан эзэн Хамарсан хүрээ Огноо 

1 Монголын түүх хичээлийн 

олимпиад 

Док.М.Толя 1-р түвшний 

оюутнууд 

2016.11.21 

2 Мэргэжлээ хэрхэн сонгох вэ? 

лекц 

Док.М.Толя, 

Б.Уламбаяр 

Эрдэм ахлах 

сургуулийн 12-р 

ангийн сурагчид 

2016.11.30 

3 ЕБС 7-р сургуулийн 12-р 

ангийн сурагчидтай ярилцага 

 

 

А.Батдаваа, 

П.Эрдэнэцэцэг 

7-р сургуулийн 

12-р ангийн 

сурагчид 

 

 

 

2016.11.22 

4 Математикийн хичээлийн 

олимпиад 

 

 

1-р түвшний 

оюутнууд 

5 Математикийн хичээлийн АСТ 

6 МОУА-ын Орхон аймаг дах 

салбарын сурагчдын 

"Сэтгэхүйн гайхамшиг " оюун 

ухааны үзүүлэх тоглолт 

7 Эдийн засгийн онол хичээлээр 

ханын сонинг байрлуулах 

 

 

Д.Баяржаргал 

 

 

1-р түвшний 

оюутнууд 

 

 

2016.11.23 
8 Микроэкономикс хичээлээр 

АХА 

9 Эдийн засгийн онолын 

олимпиадын нэгийн даваа 

10 Мэдээллийн технологийн 

олимпиад 

Т.Ононтуул 1,2-р түвшний 

оюутнууд 

2016.11.24 

11 АХА асуулт хариултын 

тэмцээн 

Я.Оюунцэцэг, 

Г.Отгонбаяр 

7-р сургуулийн 

12-р ангийн 

сурагчид 

2016.11.22 

12 Сагсан бөмбөг шидэлтийн 

тэмцээн 

 

АНГЛИ ХЭЛНИЙ ОРЧУУЛГА СУДЛАЛЫН ТЭНХИМ 

№ Зохион байгуулсан арга хэмжээ Хариуцсан 

эзэн 

Хамарсан хүрээ Огноо  
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1 “Гадаад хэлний орчуулга, Англи 

хэл” хавсрага хөтөлбөрийг 

сурталчилсан. 

Тэнхимийн 

багш нар 

НББ, СЭЗ, Ерөнхий 

эрдэм болон 

Менежментийн 

тэнхимийн 8 анги 

 

2016.10 

сард 

2 “Элсэлт-2017” аяны хүрээнд 

Орхон аймгийн боловсролын 

болон бусад албан байгууллага  

дээр очиж Англи хэлний багшийн 

оройн анги, магистр болон оройн 

курст оюутан элсүүлэх 

сурталчилгаа хийсэн. 

 

 

 

 

Тэнхимийн 

багш нар 

Медипас эмнэлэг, 

Цэргийн 186р анги, 

Онцгой байдлын 

алба, ХААТМС, 

МСҮТ, БУГС-тай 14, 

Орхон, Эрдэнэт, 

Эрдэм ахлах, 

Лаборатори 8 

 

 

2016.09 

сард 

 

Гүйцэтгэлийн түлхүүр үзүүлэлт 

Сургалтын 6 хөтөлбөрийн өөрийн үнэлгээ тайлан бичсэн, байгууллагын 

шаардлагатай мэдээлэл хүргүүлсэн \Салбар тул бие даан магадлан 

итгэмжлүүлэхгүй\. 

Оюутан, нийт багшийн тооны харьцаа 10:1 

Анги танхимын ээлж ашиглалтын коэффициент 1,5 
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БҮЛЭГ 5. ГАДААД, ДОТООД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА 

 

2016-2017 оны хичээлийн  жилд МУИС-ийн Орхон сургуулийн 2015-2020 оны 

Хөгжлийн стратеги төлөвлөгөөний “Хамтын ажиллагаа” стратеги чиглэлийн дагуу 

гадаад болон дотоодын  байгууллагуудтай  хамтын ажиллагаагаа үр дүнтэй, 

тасралтгүй  явуулсаар ирсэн. Тухайлбал тайлант хугацаанд  МУИС-ОС, ОХУ-БУИС-

ийн хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу  тус сургуулийн Нягтлан бодох бүртгэлийн 

ангийн оюутнууд,  Орос хэлний багшийн ангийн оюутнууд, Монгол-Япон судлалын 

ангийн оюутнууд ОХУ болон Япон улсад тус тус оюутан солилцоогоор явж тодорхой 

хугацаанд сургалтад хамрагдан суралцсан байна. Оюутан солилцоог хүснэгтээр 

харуулбал:  

Хүснэгт 5.1 

Оюутан солилцоо 

№ Оюутны нэр 

Бүрэлдэхүүн 

сургууль, алба 

нэгж / Төвшин 

Суралцах 

чиглэл 

Хөтөлбөр 

ийн нэр 

Явсан 

улсын 

нэр 

1 

1.Ц.Аваансэдүн 

2. Б.Бат-Эрдэнэ 

3. Б.Болор-Эрдэнэ 

4. Ц.Бямбаа 

5. Г.Өлзийбүрэн 

6. М.Эрдэнэцэцэг 

МУИС-ОС ГХТ-ийн 

ОХБ-ангийн 3-р 

түвшний оюутнууд 

БУИС-ийн 

Хэл, олон 

нийтийн 

харилцааны 

сургуулийн 

Орос хэлний 

тэнхим 

ОХУ-ын 

Улаан-Үд 

хотын 

БУИС-д 

оюутан 

солилцоо 

хөтөлбөр 

 

 

ОХУ 

2 

1.Анударь 

2. Өлзийтэгш 

3. Жаргалмаа 

4. Дулмаа 

НББ-3 ангийн 

оюутнууд ( “орос 

хэлний орчуулга” 

хавсрага хөтөлбөр) 

3 МЯС 4а ангийн 10 

оюутан 

МУИС-ОС ГХТ-ийн 

МЯС 4а ангийн 10 

оюутан 

Нийгата 

мужийн 

нэрэмжит 

“Япон 

хэлний уран 

илтгэлийн” 

тэмцээн 

Японы 

Нийгата 

муж, 

японы зан 

заншил, 

түүх 

соёлтой 

танилцах 

зорилгоор 

Япон 

улс 

 

 

5.1. Гадаад  томилолт, айлчлал 

 

Тайлант жилд тус сургууль нь ОХУ-ын Улан-Үдэ хотын Буриад Улсын Их 

Сургуультай гадаад  харилцаа хамтын ажиллагаагаанд ихээхэн анхаарал хандуулан 
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ажилласан бөгөөд энэхүү үйл ажиллагаанд тус сургуулийн  Гадаад хэлний тэнхим  

идэвх санаачлагатай   ажилласан байна. Тус тэнхимийн эрхлэгч Б.Нарантунгалаг 

МУИС-ийн Орхон сургууль болон ОХУ-ын БУИС-ийн хамтын ажиллагааны гэрээний 

хугацааг сунгаж Оюутан солилцооны хөтөлбөр хэрэгжүүлэн холбогдох үйл 

ажиллагааг амжилттай зохион байгуулж  багш, оюутныг идэвхтэй хамруулсан байна. 

Тэдгээрийг товч дурьдвал:  

2016 оны 10 дугаар сарын 10ны өдрөөс  16-ны өдрүүдэд ОХУ-ын Улан-Үдэ хотын 

БУИС дээр Гадаад  хэлний  тэнхимий эрхлэгч Б. Нарантунгалаг, Ахлах багш 

Ц.Нямхүү, Ахлах багш Г.Энхбаяр  нар Олон улсын Оюутны 7 хоног арга хэмжээнд 

амжилттай оролцоод ирлээ. Уг арга хэмжээнд  Монгол, Латви, Япон, АНУ, БНСУ, 

БНХАУ зэрэг орны 180 гаруй багш, оюутнууд оролцсон ба 2016 оны 10 дугаар  сарын 

11-нд болсон “Олон улсын харилцаа” сэдэвт салбар хуралдаан дээр тус сургуулийн 

Орос хэлний Багшийн 4а ангийн  оюутан О.Отгонбаяр “Дни монгол-российской 

дружбы и сотрудничества” сэдвээр, 10  дугаар сарын 12-нд болсон “Орос хэл 

сурахад гарах бэрхшээл” сэдэвт салбар хуралдаанд Орос хэлний Багшийн 3а ангийн 

оюутан С.Нямцэрэн, Ц.Бямбаа нар “Как мы учим русский язык” сэдвээр тус тус 

илтгэл хэлэлцүүлсэн байна. 

Мөнтүүнчлэн 2016 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс  12 дугаар сарын 10-ны 

өдрүүдэд  БУИС-ийн ХЭЛ, ОЛОН НИЙТИЙН ХАРИЛЦААНЫ СУРГУУЛИЙН Орос 

хэлний тэнхимээс зохион байгуулсан  сургалтад  Орос хэлний Багшийн 3а ангийн 

оюутнууд Ахлах багш Х.Нуржанарын удирдлага дор  амжилттай хамрагдаад ирлээ.  

 

Хүснэгт 5.2 

Тайлант жилд МУИС-ийн Орхон сургуульд айлчилсан  

гадны зочид, төлөөлөгчид 

 

№ 

Аль улсын аль 

сургуулийн 

төлөөлөгч 

(тоо) 

 

Айлчилсан 

огноо 

 

Зорилго 

 

Үр дүн 

1 

ОХУ-ын Улан-

Үдэ хотын 

БУИС-ийн 

Дорно дахины 

дээд 

сургуулийн 

Аялал 

жуулчлалын 

тэнхимийн 

эрхлэгч 

2017/II/06-

2017/III/24 

БУИС-ийн 

Дорно дахины 

дээд 

сургуулийн 5 

оюутан 

сургалтад 

хамрагдах 

Аялал жуулчлалын ангийн 

5 оюутан монгол орон 

судлал 48 цаг, монгол 

хэлний яриа бичгийн 

дадлага 96 цаг, монгол 

хэлний хэлзүй 32 цаг, 

монгол бичиг 24 цагийн 

хичээл заалгав. Дадлагын 

хугацаанд оюутнуудыг 

монгол ахуй, соёл, ёс 

заншил, уламжлалтай 

танилцуулах ажлыг зохион 

байгуулав. 

2 
ОХУ-ын Улан-

Үдэ хотын 
2017/V/7-10 

БУИС-ийн 

Дорно дахины 

Дадлагын хугацаанд 

оюутнууд 20 цагийн 
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БУИС-ийн 

Дорно дахины 

дээд 

сургуулийн 

монгол хэлний 

багш 

Бальжинимаева 

Б.Д 

дээд 

сургуулийн 

Монгол-хятад 

судлалын 

ангийн 9 

оюутан 

сургалтад 

хамрагдах 

монгол хэлний хичээлд 

хамрагдаж, Эрдэнэт хотын 

дурсгалт газруудтай 

танилцав. 

3 

Япон улсын 

Brain 

компанийн 

захирал, 

менежер Сакаи 

Шидеказу, 

Сакаи 

Шидэказу 

2017/V/16 

Япон хэл 

судалж буй 

оюутнуудад 

ажил олгох 

хөтөлбөр 

таницуулах 

МЯС-4а ангийн 10 

оюутанд ажил олгох 

хөтөлбөр танилцуулж, 

Оюутан Э. Амарзаяа Япон 

улсад ажиллахаар болов. 

 

 

5.2. Хамтын ажиллагаа 

 

Тайлант хугацаанд аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай шинээр нийт 10 гэрээ 

байгуулан ажилласнаас Нийгмийн үйлчилгээний албаны үйл ажиллагаан хүрээнд,  

Сургалтын албанаас хэрэгжүүлж буй “ЭЛСЭЛТ” хөтөлбөрийн  хүрээнд, мөн 

сургуулийн  нийгмийн хариуцлагын хүрээнд  хамтран ажиллах гэрээг тус тус 

байгуулан ажиллалаа. Мөн түүнчлэн орон нутагт байрлах ХААН банктай хамтран 

ажиллах гэрээг шинэчлэн байгуулж тус сургуулийн багш ажиллагчдад зориулан 

цалингийн болон орон сууцны зээлийн нөхцөлд тодорхой хөнгөлөлтүүдийг 

үзүүлэхээр тусгасан нь ажиллагчдын талархлыг хүлээсэн явдал байлаа.  

Хүснэгт 5.3 

Боловсролын байгууллага болон аж ахуйн нэгж  

байгууллагуудтай байгуулсан гэрээ 

 

№ Гэрээ 

Хүчин 

төгөлдөр 

байгаа 

гэрээний 

тоо  

Шинээр 

байгуулсан 

гэрээний 

тоо 

Өмнөх 

хичээлийн 

жилд 

шинээр 

байгуулсан 

гэрээний 

тоо 

Сунгасан 

гэрээний 

тоо 

Өмнөх 

хичээлийн 

жилд 

сунгасан 

гэрээний 

тоо 

1 Дотоод 15 10 19 4 4 
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2 Гадаад - - - -  

 

5.3 Гадаад, дотоодын профессор багш, мэргэжилтэн, зочид төлөөлөгч  

Сургалт, судалгааны орчинг сайжруулах, гадны хөрөнгө оруулалт, хамтын 

ажиллагааг  хөгжүүлэхэд тус сургууль нь анхаарал хандуулан ажиллаж  өнгөрсөн 

хичээлийн жилүүдэд Япон улсын засгийн газрын Жайка, Солонгосын Койка, 

Америкийн Энх тайвны корпус зэрэг олон улсын байгууллагуудын дэмжлэгтэйгээр 

гадаад багш нарыг жил бүр урьж ажиллуулсаар ирсэн. 

Хүснэгт 5.4 

МУИС-ийн Орхон сургуульд ажилласан гадаад багш нар  

№ Хугацаа Багш нарын нэр Багшлах чиглэл 

1 2008-2009 

Чи Сэцэн (БНХАУ) 

В.Хыронари (Япон) 

М.Алона (АНУ) 

Хятад хэлний багш 

Япон хэлний багш 

Англи хэлний багш 

2 2009-2010 

Ван Фан (БНХАУ) 

Чи Сэцэн (БНХАУ) 

М.Алона (АНУ) 

Хан Ён Йи (Солонгос) 

Хятад хэлний багш 

Хятад хэлний багш 

Англи хэлний багш 

Солонгос хэлний багш 

3 2010-2011 

Вао Ли Ли (БНХАУ) 

Ван Фан (БНХАУ) 

Хан Ён Ий (Солонгос) 

Хятад хэлний багш 

Хятад хэлний багш 

Солонгос хэлний багш 

4 2011-2012 
Ван Фан (БНХАУ) 

Сун Жин (БНХАУ) 

Хятад хэлний багш 

Хятад хэлний багш 

5 2012-2013 Гү Жи Хүнь(Солонгос) Солонгос хэлний багш 

6 2013-2014 Ван Вань Зиен Хятад хэлний багш 

7 2014-2015 
М.Эйдриен (АНУ) Англи хэлний багш 

8 2015-2016 

9 2016-2017 Роберт К.Хамфрей Англи хэлний багш 
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Тус сургуультай хамтын ажиллагаатай  их дээд сургуулийн эрдэмтэн багш нар 

уригдан оюутан суралцагчид, төгсөгчидөд  зориулан жил бүр  уулзалт, сургалт 

зохион байгуулдаг.  

Хүснэгт 5.5 

 

Гадаад, дотоодын байгууллага, их сургуулиудтай хамтран зохион 

байгуулсан арга хэмжээний хураангуй 

 

 

№ 

 

Огноо 

 

Арга хэмжээний сэдэв 

 

Уригдсан 

лектор, хүндэт 

зочны нэр 

1 2016.10.28 
“Дээд боловсролын магадлан     

итгэмжлэл” сургалт 

МУИС-ийн багш 

нар 

2 2016.10.26 
“Элэгний вирусгүй хамт олон” эрүүл 

мэндийн сургалт, үзлэг оношлогоо 

Эрдэнэтийн 

эрүүл иргэн” 

ТББ, Медипас 

эмнэлэг 

 

3 

 

2016.12.08 

“Төрийн албан хаагчийн зарим сонгон 

шалгаруулалтад ТОЕК шалгалтыг 

хэрэглэж байгаа талаар” сэдэвт лекц 

“ТОЕК Монгол” 

төвийн захирал 

Доктор 

Ц.Үрэлмаа 

 

4 

 

2016.12.15 

WSTEM олон улсын байгууллага, МУИС-

ийн ОС, Орхон аймгийн ЗД-ын дэргэдэх 

“Эрдэмтдийн зөвлөл” –ийн хамтарсан 

“Эмэгтэйчүүд – судалгаа шинжилгээний 

ажил” ЭШ-ний хурал 

“Эрдэмтдийн     

зөвлөл” –ийн 

эрдэмтэд 

5 2017.02.08 

“Мэдлэгийг мөнгө болгох” шинжлэх 

ухааны үндэслэл сэдэвт бүтээмж, 

инновацийн лекц 

Судлаач, доктор 

М.Батгэрэл 

 

6 

 

2017.02.15 

МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээ 

Инновацийн Хэлтсээс зохион 

байгуулсан “Төслийн бүртгэл 

менежментийн систем болон Journal 

Citation Reports-д бүртгэлтэй сэтгүүлийг 

 

МУИС-ийн 

багш нар 
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олох, хуурамч сэтгүүлээс сэргийлэх нь”  

сэдэвт сургалт 

 

7 
2017.02.17 

“Багш бэлтгэх сургалтад нэгдмэл арга 

зүй STEAM нэвтрүүлж хэрэгжүүлэх нь” 

төслийн хүрээнд МУБИС-иас их, дээд 

сургуулийн багш нарт зориулсан 

семинарт хамрагдаж “Финляндын багш 

бэлтгэх сургалтын шинэчлэл”, “Тонгоруу 

сургалт” зэрэг 5 цагийн лекц семинар 

 

 

МУБИС-ийн 

багш  нар 

8 2017.04.19 

МУИС-ийн док (Ph.D) Б.Туяа  

байгууллагын нийт ажиллагчдад 

зориулсан "Харилцаа, багаар ажиллах 

сэтгэл зүй ба сэдэлжүүлэлт, 

идэвхжүүлэлт, бүтээлч сэтгэхүй, 

байгууллагын сэтгэл ханамж, ажилдаа 

хандах хандлага гэх мэт агуулгыг 

багтаасан кейст суурилсан лекц, 

ярилцлага. 

 

МУИС-ийн 

Док.Проф. 

(Ph.D) Б.Туяа 

9 2017.04.18 
“Дээд боловсролын сургалтын чиг 

хандлага” лекц семинар 

Монгол Улсын 

Эрдмийн Их 

Сургуулийн 

профессор 

Ц.Пүрэвсүрэн 
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БҮЛЭГ 6. САНХҮҮ, БҮРТГЭЛ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖИЛ 

 

Тайлант хугацаанд төсвийн тухай хууль, нягтлан бодох бүртгэл, аудитын 

тухай хууль, бусад санхүүгийн болон байгууллагын дүрэм, журмыг  мөрдлөг болгон 

“МУИС-ийн 2016-2024 оны стратегийн төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан зорилго, 

зорилтуудыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг бүрэн санхүүжүүлэх санхүүгийн эх 

үүсвэрүүдийг бүрдүүлэх, санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах, нөөцийг зөв 

хуваарилах, санхүүгийн эрсдлийг удирдаж, төлөвлөгөөт ажлуудыг бүрэн 

санхүүжүүлж ажиллалаа.  

Санхүүгийн алба нь батлагдсан бүтэц орон тоогоор 2016-2017 оны хичээлийн жилд 

ахлах нягтлан бодогч-1, тооцооны нягтлан бодогч-2, аж ахуйн нярав-1 ажилласан  

байна.  

Тайлант онд санхүү, бүртгэлийн ажилтнууд нягтлан бодох бүртгэл, төсөв, 

татвар, нийгмийн даатгалын тухай хуулийн болон Засгийн газрын худалдан авах 

ажиллагааг зохион байгуулах чиглэлийн сургалт, Улсын секторын НББ-ийн 

стандартын сургалт, мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох болон тасралтгүй 

боловсролын сургалтуудад хамрагдлаа. 

 2017 оны төсвийг Төсвийн тухай хууль, МУИС-ийн дүрэм, холбогдох дүрэм, 

журмуудад нийцүүлэн МУИС-ийн Орхон сургуулийн стратегийн төлөвлөгөөний дунд 

хугацааны бодлого, зорилтыг хэрэгжүүлэх, хичээлийн жилийн үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөнд тусгагдаж батлагдсан хөтөлбөр арга хэмжээнүүдийг санхүүжүүлэх 

зарчмыг баримтлан төлөвлөж батлуулан, хэрэгжүүллээ.  

МУИС-ийн 2016-2017 оны хичээлийн жилийн эрдэм шинжилгээ, сургалт, аж 

ахуйн үйл ажиллагааны санхүүгийн тайланг нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт, 

батлагдсан журмын дагуу тайлагнаж байна. 

Төсвийн тухай хуулийн 8.9.1, Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар 

зүйлийн 15.1.1-д заасан Үндэсний аудитын газрын бүрэн эрхийн хүрээнд 2016 оны 

12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон МУИС-ийн хэмжээнд нэгтгэгдсэн 

жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудитыг “Акпар-Аудит” компанийн ахлах 

аудитор Ж.Амаржаргалаар удирдуулсан аудитын баг хийж хэрэгжүүллээ.  

Аудитаас “МУИС-ийн 2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх санхүүгийн 

байдал, санхүүгийн үр дүн, мөнгөн гүйлгээ, өмчийн өөрчлөлтийн  болон тодруулгад 

тайлагнасан үлдэгдэл, ажил гүйлгээнүүд  Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай хууль, Улсын Секторын Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Олон Улсын 

Стандартад нийцүүлж, Сангийн сайдын баталсан бодлого, аргачлал, журмын дагуу 

материаллаг зүйлсийн хувьд үнэн зөв, бодитой илэрхийлсэн байна” гэсэн зөрчилгүй 

санал дүгнэлт ирүүлсэн. 

Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хууль, Шилэн дансны тухай 

хуулийг хэрэгжүүлж, шилэн дансны нэгдсэн /www.shilendans.gov.mn/ цахим хуудсанд 

2016 оны, 2017 оны гүйцэтгэл гарсан саруудаар тус сургуулийн мэдээлийг журамд 
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заасны дагуу оруулсан. Шилэн дансны мэдээллийг Санхүү, төсвийн ил тод байдлын 

самбарт цаасаар мэдээлж байна. 

2016 оны эхнээс шилэн дансны нэгдсэн /www.shilendans.gov.mn/ цахим хуудас 

шинэчлэгдсэнтэй холбоотой тусгай хандах эрхтэйгээр журамд заасан мэдээллийг 

хуулийн хугацаанд /7 хоног, сар, улирал, хагас жил, бүтэн жил/ оруулж мэдээлж 

байна.  

 “Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай” хууль, хуулийг хэрэгжүүлэхтэй 

холбоотой Засгийн газрын 348 тоот тогтоол, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын 

А/102 тоот “Хуулийн хэрэгжилтийг хангах тухай” тушаалын дагуу алба, нэгжүүдийн 

нийт багш, ажилтан нарт мэдээллийг хүргэж, сурталчилж ажилласан ба хуулийн 

хугацаанд 29 багш, ажилтан 133 сарын 772.6 мян.төгрөгийн нийгмийн даатгалын 

шимтгэлийн нөхөн төлөлт хийлгэсэн байна.  

 2016-2017 оны хичээлийн жилд судалгаа, эрдэм шинжилгээний бүтээлийг 

дэмжих хөрөнгө санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх, зардлыг санхүүжүүлэх, мэдээллийн 

технологийн орчныг сайжруулах, номын сангийн программ шинэчлэлийг 

хэрэгжүүлэх, багш ажилтны нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлуудыг хэрэгжүүлж 

ажиллалаа. 

 Тайлант хугацаанд төсөвт зардлыг хэтрүүлэхгүй зарцуулах, төсөвт 

тусгагдаагүй зардлыг санхүүжүүлэхгүй байх, шаардлагагүй зардлыг хязгаарлах, 

тэвчих, сар бүрийн мөнгөний урсгалыг хянан дээд шатны байгууллагад цаг тухайд 

нь тайлагнаж  ажилласанаар багш, ажилтны цалин, цагийн хөлс, илүү цагийн хөлс, 

сургалтын болон бусад төлөвлөгдсөн зардлуудыг цаг хугацаанд нь санхүүжүүлж 

ирсэн.  

 Тус сургууль 2016-2017 оны хичээлийн жилд  1,404.82 сая төгрөгийн орлого 

төвлөрүүлж, 1,622.64 сая төгрөгийг сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил, аж 

ахуйн үйл ажиллагааны зардлыг санхүүжүүлэхэд зарцуулсан байна. Тайлант 

хугацааны нийт орлого өмнөх тайлангийн хугацааны орлогоос  162.77 сая төгрөгөөр  

буюу  10.38 хувиар буурсан байна. Үүнд хэдийгээр улсын төсвийн санхүүжилт 

сүүлийн 2 жилийн санхүүжилт 116.62 сая төгрөг тухайн хичээлийн жилд орж ирсэн 

нь төсвийн орлогод эерэгээр нөлөөлж байгаа ч туслах үйл ажиллагааны орлого 

60.51 сая төгрөг буюу 35.13 хувиар, сургалтын төлбөрийн орлого 218.88 сая төгрөг 

буюу 15.68 хувиар тус тус буурсан үзүүлэлтээр нөлөөлжээ.  

Тайлант хугацааны орлогод эзлэх зардлын гүйцэтгэл 115.5 хувьтай байгаа нь 

тайлант хугацааны зардал орлогоос давсан, түүнийг санхүүжүүлэх эх үүсвэрийг 

өмнөх оноос шилжин ирсэн үлдэгдлээр нөхөж байгааг илэрхийлж байна. Энэ нь 

оюутны тоо буурсан, багц цагийн төлбөр нэмэгдээгүй зэрэгтэй шууд холбоотой юм.  

Хүснэгт 6.1 

Төсвийн орлогын гүйцэтгэл 

/сая.төгрөгөөр/ 
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Орлогын үзүүлэлт 

2015-2016 

Гүйцэтгэл 

2016-2017 

гүйцэтгэл 

өөрчлөлт өмнөх 

оноос 

Дүн Хувь Дүн хувь Дүн Хувь 

Улсын төсвийн 

санхүүжилт 
0 0 116.62 8.3 116.62 100.0 

Сургалтын төлбөр 1,395.34 89.01 1,176.46 83.75 (218,88) (15.68) 

Үндсэн бус үйл 

ажиллагааны орлого 
172.24 10.99 111.73 7.95 (60.51) (35.13) 

ДҮН 1,567.58 100.0 1,404.81 100.0 162.77 (10.38) 

 

Улсын төсвөөс байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардалд авсан 

санхүүжилт 2016-2017 оны хичээлийн 2015, 2016 оны санхүүгийн жилийн 

хуримтлагдсан авлага 115,49 сая төгрөг, замын зардлын буцаан олголтын 

санхүүжилтээр 1,13 сая төгрөгийн олголт төлөгдсөн байна.  

6.1 Сургалтын төлбөр, орлого 

Удирдах зөвлөлийн 2016 оны 06 дугаар сарын 13-ний өдрийн хурлаар тус 

сургуулийн 2015-2016 оны хичээлийн жилд мөрдөх сургалтын төлбөр, оюутны 

байрны төлбөрийн хэмжээг өмнөх хичээлийн жилийн тогтоосон дүнгээр мөрдөх 

болсон ба I,II түвшний оюутан 53300 төгрөг, III болон IV түвшний оюутнууд 46000 

төгрөгөөр тооцож нэг багц цагийн төлбөрийг төлсөн байна.  

Сургалтын төлбөрийн хэмжээг нийт оюутанд үзүүлдэг үйлчилгээний зардлыг 

илэрхийлсэн суурь төлбөр/Хичээлийн жилийн 1 улиралд 112,000 төгрөг/, сургууль, 

хөтөлбөрийн түвшинд ялгаатай тогтоосон судлах хичээлийн багц цагийн төлбөрийн 

хэмжээгээр илэрхийлсэн.  

Сургалтын төлбөрийг цаашид шинэчлэн тогтоохдоо төсвийн орлогын 

дийлэнхи хэсгийг сургалтын төлбөрөөр бүрдүүлж байгаа, сургалтын чанарын 

баталгаа, хөтөлбөрийн шинэчлэлтэй холбоотой өөрчлөлтүүд, хөтөлбөрийн үр ашиг, 

инфляцийн түвшин зэргийг тооцон тодорхойлох нь зүйтэй. Энэ хичээлийн жилд 

сургалтын төлбөрөөс орсон орлогыг сургалтын түвшингөөр нь харуулбал дараах 

байдалтай байна. 

Хүснэгт 6.2 

Сургалтын төлбөрийн орлогын гүйцэтгэл 

(сая төгрөг) 

Д.

д 

Орлогын 

үзүүлэлт 

2015-2016 оны 

хичээлийн 

жилийн  

гүйцэтгэл  

2016-2017 оны 

хичээлийн 

жилийн 

гүйцэтгэл  

Өөрчлөлт /өмнөх 

оноос/ 

Дүн Хувь Дүн Хувь Дүн Хувь 

1 Бакалавр 1,310.54 93.9 1,090.1 92.7 (220.44) (16.8) 
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2 Магистр 84,80 6.1 86.36 7.3 1.56 1.84 

 ДҮН 1,395.34 100.0 1,176.46 100.0 (218.88) (15.69) 

Тайлангийн хугацаанд сургалтын төлбөрийн орлого нийт 1,176.46 сая 

төгрөгийн  орлого цугларсан нь өмнөх оноос 218.88 сая төгрөгөөр буюу 15.69 хувиар 

буурсан үзүүлэлттэй байна. Сургалтын төлбөрийн нийт орлогын  92.7 хувийг 

бакалаврын сургалтын төлбөрийн орлогоор, 7.3 хувийг магистрын түвшний 

сургалтын орлогоор бүрдүүлсэн байна. 

 Сургалтын төлбөрийн орлогын бууралтыг сургалтын түвшин бүрээр өмнөх 

онтой харьцуулан үзэхэд бакалаврын сургалтын төлбөрийн орлого 16.8 хувиар 

буурч, магистрантын сургалтын төлбөрийн орлого 1.84 хувиар өссөн байна. 

Магистрын түвшний сургалтын төлбөр бага хэмжээгээр өссөн хэдий ч бакалаврын 

сургалтын төлбөрийн орлого буюу сургалтын төлбөрийн орлогын дийлэнх хэсгийг 

бүрдүүлдэг орлогын бууралтаар нийт сургалтын төлбөрийн орлого суурь оноос 

буурсан үзүүлэлттэй гарчээ. 

Хүснэгт 6.3 

Сургалтын төлбөрийн санхүүжилтийн бүтэц 

(сая төгрөг) 

№ Санхүүжилт 

2015-2016 оны 

хичээлийн жилд 

 2016-2017оны 

хичээлийн жилд 

Өөрчлөлт /өмнөх 

оноос/ 

Дүн Хувь Дүн Хувь Дүн Хувь 

1 Хувийн төлбөр 
1,345.1

9 
96.4 1,140.24 96.9 (204.95) (15.2)  

2 
Сургалтын төрийн 

сан 
50.15 3.6 36.22 3.1 (13.93) (36.2) 

 ДҮН 

1,395.3

4 100.0 1,176.46 100.0 (218.88) (15.69) 

 

Тайлант хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрийн нийт орлого 1,176.46 сая 

төгрөг байгаагаас нийт орлогын 96.9 хувийг оюутны хувийн төлбөрийн орлогоор, 3.5 

хувийг сургалтын төрийн сангийн хөнгөлттэй зээл, буцалтгүй тусламжийн 

санхүүжилтийн орлогоор бүрдүүлсэн байна. 

2015-2016 оны хичээлийн жилд Сургалтын төрийн сангийн Төрийн албан 

хаагчийн хүүхдийн сургалтын төлбөр, хөнгөлттэй зээл, буцалтгүй тусламжаар 

суралцагч оюутны сургалтын зээлд нийт 42 оюутан хамрагдаж, тэдгээрийн 

санхүүжилтэнд 50.15 сая төгрөг авсан, 2016-2017 оны хичээлийн жилд зөвхөн 

буцалтгүй тусламжийн санхүүжилтээр 22 оюутан хамрагдсан нь өмнөх оноос  

оюутны тоо 20 оюутнаар буурсан, сургалтын төрийн сангаас авах санхүүжилтийн 

орлого 13.93 сая төгрөгөөр буурсан үзүүлэлттэй байна. Сургалтын төрийн сангийн 

санхүүжилт авч байгаа оюутны тоо,  санхүүжилтийг төрлөөр нь харуулбал:  

 



119 
 

Хүснэгт 6.4 

Сургалтын төрийн сангийн санхүүжилтийн бүтэц 

(сая төгрөг) 

№ Санхүүжилт 

2015-2016  оны 

хичээлийн жил 

2016-2017 оны 

хичээлийн жил 

Өөрчлөлт /өмнөх 

оноос/ 

Оюутн

ы тоо 

Санхүү

-жилт 

Оюутн

ы тоо 

Санхүү

-жилт 

Оюутн

ы тоо 

Санхүү-

жилт 

1 

Төрийн албан 

хаагч 3 1.22 1 0.52 (2) (0.7) 

2 192-р тогтоол 42 48.93 22 35.7 (20) 13.41 

 ДҮН 45 50.15 23 36.22 (22) (13.93) 

 

Тус хичээлийн жилд Сургалтын төрийн сангийн зээл, буцалтгүй тусламжинд 

хамрагдаж сургалтын төрийн сангаас санхүүжилт авсан оюутны тоо, батлагдсан 

санхүүжилтийг задалж харуулбал: 

                                                                                                                                              

Хүснэгт 6.5 

Сургалтын төрийн сангийн зээлд хамрагдсан оюутны тоо, санхүүжилт  

 (сая төгрөгөөр) 

№ 

Хичээлийн 

жилийн 

улирал 

ТАХ 

ЗГ-ын 192 тоот 

тогтоол 

/буцалтгүй, 

хөнгөлттэй зээл/ 

СТСангийн нийт 

санхүүжилт 

  Тоо  Төлбөр  Тоо  Төлбөр  Тоо  Төлбөр  

1 Намар 1 0.52 21 12.38 22 12.9 

2 Хавар   22 19.27 22 19.27 

  Дүн 1 0.52 22 31.65 22 32.17 

 

 

Тайлант хугацаанд сургалтын төрийн сангаас санхүүжүүлэхээр батлагдсан 

32.17 сая төгрөгийн санхүүжилтээс 12.9 сая төгрөгийн буюу эхний улирлын 

санхүүжилт авч  2017 оны 6 дугаар сарын 15-ны байдлаар  19.27 сая төгрөгийн 

сургалтын төрийн сангийн авлагатай байна. 2015-2016 оны хичээлийн жилээс эхлэн 

сургалтын төрийн сангийн  санхүүжилтийг тайлант хугацаанд бүрэн 

санхүүжүүлээгүй, дараагийн хичээлийн жил дамжуулан олгож байснаас  сургалтын 

төрийн сангийн буцалтгүй тусламжинд хамрагдсан оюутнууд судлахаар сонгосон 

хичээлээ  баталгаажуулахад төлбөр төлөгдөөгүй асуудал үүсч байлаа.  Энэхүү 

асуудлыг сургуулийн захиргаа тухай бүр шийдвэрлэж ирлээ. Тухайлбал, сургалтын 

төрийн сангийн буцалтгүй тусламжаар суралцахаар гэрээ байгуулах эрх нь үүссэн 

шинээр элсэгчид, өмнөх хичээлийн жилд сургалтын төрийн сангийн зээлээр 

суралцаж байсан оюутнуудыг цаашид гэрээг үргэлжлүүлэн сунгана гэж үзээд дээрх 

оюутнуудын судлах хичээлийн төлбөрийг системд урьдчилан оруулж, сонгосон 

хичээлийг нь баталгаажуулах зэргээр оюутнуудын асуудлыг зохицуулж ирлээ.  
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Хичээлийн жилийн хугацаанд туслах үйл ажиллагааны орлогоос нийт 111.73 

сая төгрөгийн орлого орсон нь өмнөх тайлангийн үетэй харьцуулбал  60.5 сая 

төгрөгөөр буюу 35.13 хувиар буурсан байна. Дээрх орлогын бууралтын шалтгаан нь 

Цайны газрыг гадны байгууллагад түрээслэж өөрсдөө үйл ажиллагаа явуулж орлого 

хүлээн авахыг зогсоосонтой холбоотой байна. 

 

Туслах үйл ажиллагааны орлогыг орлогын төрлөөр харуулбал:  

Хүснэгт 6.6 

Туслах үйл ажиллагааны орлогын гүйцэтгэл 

(сая төгрөг) 

Д.д Орлогын төрөл 

2015-2016 оны 

хичээлийн жил 

2016-2017 

оны 

хичээлийн 

жил 

Өөрчлөлт  

Дүн Хувь Дүн Хувь Дүн Хувь 

1 
Оюутны байрын 

төлбөрийн орлого 
19.35 11.24 20.21 17.3 0.86 4.4 

2 
Ромбо, диплом, 

үнэмлэхний орлого 
5.36 3.11 7.17 6.14 1.81 33.77 

3 Түрээсийн орлого 0.23 0.13 0.25 0.21 0.02 8.7 

4 
Харилцах дансны 

хүүгийн орлого 
65.67 38.13 39.38 33.72 (26.28) (40.0) 

5 
Туслах үйл  

ажиллагааны бус 
56.54 32.82   (56.54) (100) 

6 
Зуны болон түр 

сургалтын орлого 
9.98 5.8 18.80 14.39 8.82 88.38 

7 Бусад орлого 15.11 8.77 33.61 28.77 18.50 122.4 

 ДҮН 172.24 100.0 116.80 100.0 (55.44) (32.18) 
 

 

 

Туслах үйл ажиллагааны орлого нийт дүнгээрээ буурсан нь өмнөх  оноос 32.18 

хувийн бууралттай байгаа бөгөөд   харилцахын хүүгийн орлого, цайны газрын 

орлогын бууралтаас шалтгаалжээ. Хугацаатай хадгаламжийн хүүний орлого нь 7-р 

сард орж ирэх тул өмнөх тайлант оноос буурсан үзүүлэлтээр харагдаж байна. 

Оюутнуудын гаргасан санал хүсэлт, захиргааны зөвлөлийн хурлын 

шийдвэрийн дагуу  2016 оны зуны засвараар оюутны байранд зохион байгуулалтын 

багахан өөрчлөлт хийж гал тогооны өрөө гарган, зориулалтын дагуу засварлах, бүх 

өрөө тасгууд болон халуун усны өрөөг шинэчлэх дотоод заслын ажил хийлгэж  

дуусган, оюутны амьдрах орчин нөхцлийг сайжруулах арга хэмжээг авсан.  Энэ 

тайлангийн хугацаанд дотуур байрны төлбөрийг засвар хийсэн зардлыг нөхөхгүй ч 

бага хэмжээгээр нэмэгдүүлэн тогтоосноор тайлант хугацааны орлого өмнөх 
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тайлангийн хугацаанаас оюутан цөөхөн байрласан хэдий ч 860.0 мянган төгрөгөөр 

нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. 

Хүснэгт 6.7 

Зардлын гүйцэтгэл  

/өмнөх тайлангийн хугацаатай зэрэгцүүлсэн/ 

(сая төгрөг) 

№ 
Зардлын үзүүлэлт 

2015-2016 оны 

хичээлийн жил 

2016-2017 оны 

хичээлийн жил 
Өөрчлөлт 

  Дүн Хувь Дүн Хувь Дүн Хувь 

1 Цалин хөлс, НДШ 1,401.83 80.3 1,378.44 84.95 (23.39) (1.67) 

2 Бараа үйлчилгээ 182.53 10.51 103.77 6.4 (78.76) (43.15) 

3 
Сургалтын 

үйлчилгээ 
67.07 3.84 53.98 3.32 (13.09) (19.51) 

4 Эрдэм шинжилгээ 12.73 0.72 7.93 0.48 (4.8) (37.7) 

5 Тогтмол зардал 58.92 3.37 57,05 3.51 (1.87) (3.1) 

6 Хөрөнгө оруулалт 22.37 1.26 21.47 1.34 (0.9) (4.02) 

  Дүн 1,745.45 100.0 1,622.64 100.0 (122.81) (7.04) 

 

Тайлант оны гүйцэтгэлийг  өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад зардлын нийт 

дүн 122.81 сая төгрөгөөр  буюу 7.04 хувиар буурсан байна. Үүнд бараа үйлчилгээний 

нийтлэг зардал 78.76 сая төгрөгөөр буюу 43.15 хувиар буурсан нь хамгийн өндөр 

дүн, хувиар буурсан үзүүлэлттэй, зардлын бусад төрөл 0.9-23.39 хувиар буурсан 

үзүүлэлттэй буюу бүх зардлын гүйцэтгэл өмнөх үеэс багассан байна. Бараа 

үйлчилгээний нийтлэг зардлын хувьд цайны газрыг байгууллага хариуцан 

ажиллуулаагүй нь бараа бүтээгдэхүүн бэлтгэх зардал гараагүй хэмнэгдсэн байна. 

2016-2017 оны хичээлийн жилд эрдэм шинжилгээ, сургалтын үйл 

ажиллагааны зардалд 61.91 сая төгрөг зарцуулсан нь өмнөх тайлангийн 

хугацаанаас 17.88 сая төгрөгөөр буюу 22.4 хувиар буурсан байна.  

 Цалин хөлсний зардлын хувьд  цайны газрын ажилчдын орон тоо хасагдсан, 

багшийн орон тооны хувьд хэмнэлт гаргаагүй ч багшлах боловсон хүчний ажлын 

байрыг хадгалах зарчмаар ажилласан нь “А” цагийн нормын гүйцэтгэлээр тооцуулах 

цаг бага, цагийн цалин хөлс өмнөх үеэс буурсан нь хэмнэлтийн үндэс болсон. Бусад 

зардлын хувьд сургуулийн цаашдын санхүүгийн хүндрэлийн болзошгүй нөхцлөөс 

сэргийлэн, үргүй зардлыг тэвчих, шаардлагатай хөтөлбөр, үйл ажиллагааг 

санхүүжүүлэх зарчмаар ажилласны хэмнэлт байсан байна. 

Хүснэгт 6.8 

Зардлын гүйцэтгэлийг өмнөх тайлант үетэй зэрэгцүүлбэл: 

Зардлын үзүүлэлт 

Өмнөх 

тайлант 

үе 

 Тухайн 

тайлант 

үе  

Өөрчлөлт 

Дүн Хувь 
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Нийт зардал 1,745.45 
1,622.65 

      

(122.80) 
-7.04 

Цалин хөлсний зардал 1,401.83 
1,378.44 

        

(23.40) 
-1.67 

Цалин хөлс, нэмэгдэл 

урамшуулал 1,264.90 
1,241.84 

        

(23.07) 
-1.82 

НДШ-ийн зардал  
136.93 

136.60 
          

(0.33) 
-0.24 

Бараа үйлчилгээний нийтлэг 

зардал 182.53 
103.77 

        

(78.76) 
-43.15 

Бичиг хэргийн зардал /захиргаа/ 
1.01 

1.85 
           

0.85  
83.97 

Аж ахуйн зардал 
60.60 

23.64 
        

(36.96) 
-60.99 

Зөөлөн эдлэл, нормын хувцас - -                -      

Шуудан холбооны зардал 
2.45 

1.41 
          

(1.04) 
-42.57 

Шатахуун, сэлбэгийн зардал 
3.67 

1.89 
          

(1.78) 
-48.50 

Албан томилолт /захиргаа/ 
5.32 

4.54 
          

(0.77) 
-14.52 

Шагналын зардал 
2.50 

4.09 
           

1.59  
63.36 

Төвлөрсөн арга хэмжээ 
10.50 

6.19 
          

(4.31) 
-41.05 

Ойн арга хэмжээ - -                -      

Гадаад арга хэмжээ, хамтын 

ажиллагааны зардал 3.04 
1.73 

          

(1.30) 
-42.90 

Тусламж тэтгэлэгийн зардал 
1.44 

2.42 
           

0.98  
68.33 

Тэтгэвэр тэтгэмж 
1.39 

15.71 
         

14.32  
1033.14 

Урсгал засварын зардал 
78.30 

15.97 
        

(62.34) 
-79.61 

Төлбөр хураамжийн зардал 
0.89 

0.42 
          

(0.46) 
-52.03 

Хэвлэл мэдээлэл, 

сурталчилгааны зардал 11.42 
23.90 

         

12.48  
109.21 

Сургалтын үйлчилгээний 

зардал 67.07 
53.98 

        

(13.08) 
-19.51 

Тогтмол хэвлэлийн зардал 
1.69 

1.56 
          

(0.12) 
-7.39 
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Хичээл практикийн зардал 
29.56 

15.29 
        

(14.27) 
-48.27 

Интернэтийн зардал 
6.88 

7.54 
           

0.65  
9.46 

Оюутны үйлчилгээний зардал 
5.59 

5.38 
          

(0.21) 
-3.75 

Оюутны тэтгэлэг 
0.46 

1.03 
           

0.57  
123.30 

Оюутны замын зардлын 

хөнгөлөлт - 
1.13 

           

1.13  
  

Уралдаан тэмцээний зардал 
6.82 

10.24 
           

3.43  
50.27 

Мэргэжлийн олимпиадын зардал 
6.81 

4.19 
          

(2.62) 
-38.46 

Гадаад багшийн зардал 
1.06 

1.10 
           

0.04  
3.49 

Багшийг дэмжих үйл 

ажиллагааны зардал 8.20 
6.53 

          

(1.67) 
-20.38 

ЭШ, инновацийн зардал 12.73 
7.93 

          

(4.80) 
-37.68 

ЭШ,Инновацийн зардал 
12.73 

7.93 
          

(4.80) 
-37.68 

Тогтмол зардал 58.92 
57.05 

          

(1.87) 
-3.17 

Гэрэл цахилгаан 
16.96 

12.44 
          

(4.52) 
-26.67 

Халаалтын зардал 
35.98 

36.12 
           

0.14  
0.39 

Цэвэр бохир усны зардал 
5.98 

5.55 
          

(0.43) 
-7.13 

Хөрөнгийн зардал 22.37 
21.47 

          

(0.89) 
-4.00 

Барилга байгууламж ИЗ-ын 

зардал 2.00 
- 

          

(2.00) 
-100.00 

СТТ худалдан авах зардал 
3.23 

9.39 
           

6.16  
190.52 

Тавилга эд хогшил худалдан авах 

зардал 2.01 
0.80 

          

(1.21) 
-60.14 

Ном сурах бичгийн зардал 
15.13 

11.28 
          

(3.85) 
-25.44 
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Зардлын үзүүлэлтээр анализ хийж үзвэл: Тусламж  тэтгэлэг, тэтгэвэр тэтгэмж, 

хэвлэл мэдээлэл сурталчилгааны зардлууд нь бараа үйлчилгээний зардал дахь 

өсөлттэй байгаа зардлууд байна. Нийт төсөвт зардлын хүрээнд гүйцэтгэгдэж байгаа 

зайлшгүй зардлууд нь гэнэтийн гачигдал, тэтгэвэр тогтоолгож амралтаа авч буй 

ажилтанд үзүүлэх зардал бөгөөд тайлант онд 3 ажилтан тэтгэвэрт гарсан байна. 

Элсэлт-2017 хөтөлбөрийн хүрээнд хөдөө орон нутагт, Орхон аймагт олон үйл 

ажиллагаа явагдаж байгаа нь ирээдүйн элсэлтийн тоог нэмэгдүүлэх ач холбогдлын 

хүрээнд санхүүжүүлж байгаа зорилтот сурталчилгаа бөгөөд хэвлэл мэдээлэл 

сурталчилгаа зардлын дийлэнх хувийг эзлэж байна. Хөрөнгийн зардлаар сургалтын 

тоног төхөөрөмжийг сайжруулах арга хэмжээ өмнөх үеэс давуу хийгдэж байгаа 

үзүүлэлттэй байна. Мөн хичээлийн жилд багтаан 7 анги танхимд смарт тв 

суурилуулан сургалтанд ашиглахад 9,3 сая төгрөг, 6-р сарын дундаас хойш анги 

танхимуудын ширээ сандлыг шинэчлэх ажил гэрээний түвшинд хэрэгжиж байгаа 

бөгөөд түүнд зориулсан санхүүжилтийг гэрээ гүйцэтгэгдсэний дараа хэрэгжүүлэхээр 

ажиллаж байна. 

Тайлант хугацааны туршид цалин хөлсний түвшинд өөрчлөлт ороогүй суурь 

оны цалин хөлсийг мөрдлөг болгон ажилласан бөгөөд санхүүгийн жилийн эцэст багш 

ажилчдад урамшуулалт цалин хөлсийг анх удаа олгож ажилласан.  

Энэ хичээлийн жилд багш нарын цагийн гүйцэтгэлээр нормоос давсан нийт 

30.29 /өмнөх тайлангийн хугацаанд 93.01/ багшийн багц илүү цагийн хөлс тооцож 

олгохоор байгаа нь өмнөх хичээлийн жилтэй харьцуулбал 62.72 багшийн багц 

цагаар буурсан буюу 3 дахин багассан үзүүлэлттэй байна. Багшийн сургалтын 

ажлын (А) цагийн нормоос дутсан 11.34 багц цаг байгаа нь багш ажилдчыг тайлант 

хичээлийн жилд орон тоог хадгалан ажиллуулж, А цагийн нормын дутагдлыг Б 

цагаар гүйцэтгэн, журмын дагуу шилжүүлэн тооцож ажиллахыг мөрдлөг болгосон ч 

гүйцэтгэлийн хяналтаар дутсан. Нийт дүнгээр харахад багшийн А цагт олгосон илүү 

цагийн хөлс буурсан нь цагийн ачаалал бага, элсэгчдээс хамааран орон тоог цөөлөх 

зайлшгүй шаардлага бий болсныг илэрхийлж байна.  Дээрх гүйцэтгэлийн зөрүүг 

амралтын цалин хөлс олговроос суутган авч, хичээлийн жилдээ багтаан  

тайлагнахаар болов. Нийт илүү цагийн 59.0 хувийг Менежментийн тэнхимийн багш 

нар гүйцэтгэжээ. 

                                                                                                                     Хүснэгт 6.9 

Сүүлийн 2 жилийн багшийн илүү цагийн харьцуулалт 

                                                                                         (Багшийн багц цагаар Ббц) 

Тэнхим 

2015-2016 он 2016-2017 он 

Нормоо

с давсан  

илүү цаг 

нийт илүү 

цагийн хөлс 

Хувий

н жин 

Нормоо

с давсан  

илүү цаг 

нийт илүү 

цагийн хөлс 

Хувий

н жин 

НББТэнхим 12.27 

       

4,130,900  13% 6.47 

         

2,178,233  21% 
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МТэнхим 22.68 

       

7,635,600  24% 17.95 

         

6,043,167  59% 

СЭЗТэнхим 18.83 

       

6,339,433  20% 5.87 

         

1,976,233  19% 

ЕЭТэнхим 9.86 

       

3,319,533  11% -8.76 

        

(2,949,200)   

АХЗАЗТэнхи

м 6.69 

       

2,252,300  7% 0 

                        

-      

ГХТэнхим 12.81 

       

4,312,700  14% -2.58 

           

(868,600)   

АХОСТэнхим 9.87 

       

3,322,900  11% 0 

                        

-      

ДҮН 93.01 

31313366.6

6 100% 30.29 

10197633.3

3 100% 

 

Байгууллагын хэмжээнд гүйцэтгэгдэхээр хүлээгдэж буй тухайн тайлант хугацааны 

амралтын цалин хөлс олговор нийт 99 багш ажиллагсдад 197.52 сая төгрөг 

олгогдохоор  байна.   

      Хүснэгт 6.10 

Амралтын цалин хөлсний зардлын гүйцэтгэл нэгжээр 

Тэнхим 

2016-2017 он 

Ажилчдын тоо 
Амралтын 

цалин 

Хувийн 

жин 

Захиргаа 3 5006551 3% 

Санхүү 4 4141083 2% 

Сургалтын алба 10 11687543 6% 

НҮАААлба 18 11817826 6% 

НББТэнхим 11 29900334 15% 

БМТэнхим 5 15693126 8% 

СЭЗТэнхим 7 18525547 9% 

ЕЭТэнхим 11 23368573 12% 

АХЗАЗТэнхим 10 26081923 13% 

ГХТэнхим 11 29440662 15% 

АХОСТэнхим 9 21855754 11% 

ДҮН 99 197518922 32% 

 

Хүснэгт 6.11 

2015-2016 оны хичээлийн жилд олгосон тусламж тэтгэлэгийн зардлыг 

 алба, нэгжээр харуулбал 

/мянган төгрөгөөр/ 
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№ Алба нэгж 

Тусламж, 

тэтгэлэгийн 

нийт дүн 

Тэтгэвэрт 

гарахад 

олгосон 

тэтгэмж 

Нэг удаагийн 

тэтгэмж 

Үүнээс: 

Эмчилгээнд 

олгосон  

Хүни

й тоо 

Мөнгөн 

дүн 

Хүни

й тоо 

Мөнгөн 

дүн 

Хүни

й тоо 

Мөнгөн 

дүн 

Хүн

ий 

тоо 

Мөнгө

н дүн 

1 Захиргаа 2 13,068.0 1 

12,928.

0 1 140.0 - - 

2 СуАлба 1 200.0   1 200.0 - - 

3 Сан Алба 2 600.0 - - 2 600.0 1 500.0 

4 ААҮАлба 
4 3,285.58 2 

2,778.2

8 3 508.3   

5 ЕЭТ 2 400.0   2 400.0   

6 АХОСТ  1 100.0   1 100.0   

7 НББТ 1 100.0   1 100.0   

8 СЭЗТ 1 240.0   1 240.0 1 240.0 

 Нийт дүн 
15 

17,994.5

8 3 

15,706.

28 12 2,288.3 2 740.0 

                                                                                                            

                                                                                              Хүснэгт 6.12 

Оюутны үйлчилгээний зардал 

                                                                                            /мянган төгрөгөөр/ 

Ä.ä ¯éë àæèëëàãàà 

Íýã óäààãèéí çàðäàë 

Õ¿íèé 

òîî 
Ìºíãºí ä¿í 

1 
Õè÷ýýëèéí æèëèéí íýýëòèéí ¿éë 

àæèëëàãàà 
620        101 .25  

2 Òàíèëöàõ àÿëàë, óðàëäààí òýìöýýí 120        767.97  

3 Óðëàãèéí áàãà íààäàì 580        766.02  

4 Á¿õ îþóòíû øèíý æèëèéí àðãà õýìæýý 652     1,788.07  

5 ªâëèéí óðàëäààí òýìöýýí 520        111.3  

6 Îþóòíû çºâëºëèéí ñóðòàë÷èëãàà 652        322.6  

7 Òºãñºëòèéí áàÿðûí ¿éë àæèëëàãàà 185     1,075.17  

8 ÌÓÈÑ-èéí Îþóòàí êîíãðåññ ÷óóëãàí 10        450.0  

   Íèéò ä¿íÍèéò ä¿í       5,382.38  

 

Хөрөнгө оруулалт 

  Тайлант хугацаанд хөрөнгө оруулалтын зардал 21.47 сая төгрөгт хүрч, 100 

хувь  өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлсэн байна. Өөрийн хөрөнгийн санхүүжилтийн  

43.8 хувь буюу 9.4 сая төгрөг нь сургалтын тоног төхөөрөмж болох смарт телевизор, 

зөөврийн компьютер, сервер компьютер зэргийг худалдан авахад, 52.52 хувийг ном 

сурах бичиг худалдан авахад, 3.68 хувиар нь тавилга эд хогшил худалдан авч 

зарцуулжээ. 
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МУИС-ийн Орхон сургуулийн 2016 оны санхүүгийн тайлан, санхүүгийн 

 ерөнхий дүр төрх 

МУИС-ийн Орхон сургууль нь Улсын секторын  Нягтлан бодох бүртгэлийн 

Олон Улсын Стандарт, Сангийн яамнаас батлан мөрдүүлж байгаа аргачлал журам, 

МУИС-ийн захирлын 2015 оны А/165 тоот тушаалаар батлагдсан “Нягтлан бодох 

бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг”-т тусгагдсан зарчим, шаардлагад нийцүүлэн 

санхүүгийн тайланг бэлтгэж, календарийн жилээр гаргаж байна. 

Санхүүгийн тайлан нь : 

Санхүүгийн байдлын тайлан (СТ-1А) 

Санхүүгийн үр дүнгийн тайлан (СТ-2А) 

Мөнгөн гүйлгээний тайлан (СТ-3А) 

  Цэвэр мөнгөн хөрөнгө/Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан (СТ-4А) 

 Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 

Санхүүгийн тайлангийн тодруулга (ТБСТТ-12)  

гэсэн хэсгүүдтэйгээр бэлтгэгдэн гардаг бөгөөд  тэдгээр санхүүгийн тусдаа 

тайлангуудыг санхүүгийн мэдээллийг боловсруулах “Поверсофт”  программыг 

ашиглан бэлтгэн гаргаж байна. 

Сургуулийн хөрөнгө, эх үүсвэрийн бүрэлдэхүүн  

2015 оны жилийн эцсийн тайлангаар 1.34 тэрбум төгрөгийн эргэлтийн 

хөрөнгө, 1,88 тэрбум төгрөгийн эргэлтийн бус хөрөнгө, нийт 3.22 тэрбум төгрөгийн 

хөрөнгөтэй байсан бол 2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар 1.09 тэрбум 

төгрөгийн эргэлтийн хөрөнгө, 1.79 тэрбум төгрөгийн эргэлтийн бус хөрөнгө, нийт 2.88 

тэрбум төгрөгийн хөрөнгөтэй байна. 

                                                                                                  Хүснэгт 6.13 

БАЛАНСЫН ЕРӨНХИЙ БҮТЭЦ 

№  Утга  

Балансын үлдэгдэл  

(сая.төг) 

Өөрчлөлт /өмнөх 

оноос/ 

2015.12.31   2016.12.31   сая.төг Хувиар 

1. ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ  

1.1 Мөнгө    1,165.91      898.1    (267.81)    -22.97% 

1.2 
Авлага ба бусад тооцоо  

    102.19    132.6        
       

(30.41)   
-29.76% 

  Үүнээс: төлбөрийн авлага         65.24           63.43           (1.81)   -2.77% 

1.3 Бараа материалын нөөц  72.18            59.82           12.36   17.12% 

Үүнээс: хангамжийн материал      72.18        59.82         12.36   17.12% 

1.4 Мал амьтад                                              -      0.00% 

Эргэлтийн хөрөнгийн дүн    1,340.28      1,090.52    (249.76)    -18.63% 

2. ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ  

2.1 
Үндсэн хөрөнгө  

  3,270.30      3,298.95    
    

4,535.30    
6.07% 

  Хуримтлагдсан элэгдэл  (1,394.88)   (1,506.75)     

  ҮХ-ийн цэвэр дүн    1,875.42      1,792.2        (83.22)    -4.43% 
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  Үүнээс: Барилга    1,466.3    1,415.42     (50.88)    -3.47% 

  Сургалтын машин, т/т      81.24    52.28     (28.96)    -35.65% 

  
Тавилга, хэрэгсэл  

    91.11    77.98 
       

(13.13)   
-14.41% 

2.2 
Номын фонд  

140.07        157.73 
         

17.66    
12.60% 

2.3 Нийтийн тохижилт  96.55           88.78        (7.77)   -8.05% 

2.4 
Биет бус хөрөнгө, УХХО  

            

0.14          
0 

         

(0.14)   
-100% 

Эргэлтийн бус хөрөнгийн 

дүн  
 1,875.42    1,792.2        (83.22)    -4.44% 

Нийт хөрөнгийн дүн    3,215.70      2,882.72      (332.98)    -10.35% 

3. ӨР ТӨЛБӨР  

3.1.  

Бараа үйлчилгээний 

өглөг         0.17            
       (0.17)   -100% 

3.2.  Ажиллагчдад өгөх өглөг                                     

3.3.  Бусад           30.12        1.46         (28.66)   -95.15% 

3.4 Урьдчилж орсон орлого      478.85        207.72       (271.13)   -56.62% 

  БХӨ-ийн дүн      509.14    209.18         (299.96)    -58.91% 

Урт хугацаатай өр төлбөр          

Нийт өр төлбөрийн дүн      509.14        209.18        (299.96)   -58.91% 

4. ЭЗЭМШИГЧИЙН ӨМЧ  

4 Засгийн газрын оролцоо   780.55    780.55        

4.2 Хуримтлагдсан үр дүн   1,263.17    977.77          (285.4)    -22.59% 

  Үүнээс: тайлант оны  (286.76)       (34.38)         252.38  

4.3 Дахин үнэлгээний нөөц  949.6      949.6            

Өмчийн дүн    2,706.56    2,673.54     (33.02)   -1.22% 

Өр төлбөр ба өмчийн дүн    3,215.7      2,882.72      (332.98)    -10.35% 

 

Байгууллагын нийт хөрөнгийн дүн 2016 оны тайлангаар 332.98 сая төгрөгөөр 

буурч 2,882.72 сая төгрөгөөр тайлагнагдсан нь тайлант хугацаанд эргэлтийн 

хөрөнгө, түүнээс мөнгөн хөрөнгийн бууралт хамгийн их нөлөөлсөн үзүүлэлт байна. 

Эргэлтийн бус хөрөнгийг 26.42 сая төгрөгөөр нэмж бэлтгэсэн ч үндсэн хөрөнгийн 

элэгдлийн зардлаас бага хэмжээнд байгаа нь үндсэн хөрөнгө цэвэр дүнгээрээ буурч 

илэрхийлэгдэх шалтгаан болжээ.  

Энэ хичээлийн жилд захиргааны зөвлөлд дараах асуудлуудыг оруулж танилцуулах, 

хэлэлцүүлж шийдвэр гаргуулах ажлуудыг хийлээ.  

Үүнд:  

1. 2016 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэл, 2017 оны төсвийн төслийн 

хэлэлцүүлгүүд  

2. 2015 оны төсвийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэл, 2016 оны нэгдсэн төсөв 
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3. 2016 оны жилийн эцсийн тооллогын үр дүн, актлах хөрөнгийн санал 

4. 2017 онд хийгдэх хөрөнгө оруулалт, худалдан авалтын төсөв 

5. 2016 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан 
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Хавсралт 1 

 Удирдлага, зохион байгуулалт, үндсэн нэгжийн бүтэц 

 

График 1.1 

МУИС-ийн Орхон сургуулийн зохион байгуулалтын бүтэц 
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ЗАХИРАЛ ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛ 

НИЙГМИЙН 

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 

АЛБА 

САНХҮҮГИЙН   

АЛБА 

СУРГАЛТЫН   АЛБА 

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 

ХЭСЭГ 

ТЭНХИМҮҮД 

ТУСЛАХ АЖ АХУЙ, 

ЦАЙНЫ ГАЗАР 

НЯГТЛАН БОДОХ 

БҮРТГЭЛ 

САНХҮҮ ЭДИЙН 

ЗАСАГ 
ЗАХИРГАА ХҮНИЙ 

НӨӨЦ 
БИЕИЙН ТАМИР 

СПОРТЫН ТӨВ 

ИНТЕРНЭТ, 

МЭДЭЭЛЛИЙН  

ТӨВ 

МЕНЕЖМЕНТ 

АНГЛИ ХЭЛНИЙ 

ЗААХ АРГА ЗҮЙ 

АНГЛИ ХЭЛНИЙ 

ОРЧУУЛГА 

СУДЛАЛ 

НОМЫН САН 

ГАДААД ХЭЛ 

ЕРӨНХИЙ ЭРДЭМ 
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Хүснэгт 1.1 

 

. . . . . . . . сургуулийн үндсэн нэгжийн бүтэц / нэгжүүдийн бүтэц, зохион 

байгуулалт, тэнхим, нэгжийн нэр, удирдлага/ 

№ Тэнхим, төвийн нэр 
Удирдах албан 

тушаалтны нэр 
Орон тоо 

1 Захиргаа /Захирал  Т.Энх-Амгалан 3 

3 Сургалтын албаны эрхлэгч Б.Даваасүрэн 10 

4 Нийгмийн үйлчилгээний алба Ц.Нямсүрэн 22 

5 Санхүүгийн алба С.Отгонсүрэн 4 

6 Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим Л.Баасандорж 10 

7 Санхүү, эдийн засгийн тэнхим Т.Ууганбаяр 8 

8 Менежментийн тэнхим Н.Цэрмаа 7 

9 Гадаад хэлний  тэнхим Б.Нарантунгалаг 11 

10 Англи хэлний Заах аргазүйн тэнхим Ц.Орхон 10 

11 Англи хэлний Орчуулга судлалын тэнхим Д.Сүглэгмаа 9 

12 Ерөнхий эрдмийн тэнхим Б.Уламбаяр 13 

 БҮГД  107 

 

 

Хүснэгт 1.2 

 

Орхон  сургуулийн ажилтны тоо, холбогдох ангиллаар 

 

№ Холбогдох мэдээлэл 2015-2016 2016-2017 

Нийт ажилтны тоо 121 107 

1 Удирдах ажилтан  2 2 

2 Гүйцэтгэх ажилтан  34 24 

3 Багш 63 61 

4 Үйлчилгээний ажилтан 22 20 
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Багш, албан тушаалын зэрэглэлээр 

1 Профессор 0 0 

2 Дэд профессор 0 0 

3 Ахлах багш 28 40 

4 Багш 32 18 

5 Дадлагажигч багш 3 3 

6 Зөвлөх дэд профессор 0 0 

7 Зөвлөх профессор 0 0 

8 Гэрээт дэд профессор 0 0 

9 Гэрээт профессор 0 0 

1

0 
Зочин профессор 0 0 

Бүрэлдэхүүн /салбар/ сургуулиар   

1 Бизнесийн сургууль   

2 
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын 

сургууль 
  

3 Хууль зүйн сургууль   

4 
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн 

сургууль 
  

5 Шинжлэх ухааны сургууль   

 Байгалийн ухааны салбар   

 Нийгмийн ухааны салбар   

 Хүмүүнлэгийн ухааны салбар   

6 Орхон сургууль   

7 Завхан сургууль   
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Хүснэгт 1.3 

МУИС-ийн ОРХОН сургууль, нэгжийн товч мэдээлэл 

 

№ 
Сургууль, 

алба нэгж 

Тэнх-

мийн 

тоо 

Сургалт явуулж байгаа 

хөтөлбөрийн тоо  
Баг-

ший

н тоо 

Ажи

лт-

ны 

тоо 

Оюут-

ны 

тоо 

Бака-

лавры

н 

Магис

т-рын 

Док-

торы

н 

Нийт 

дүн 

1 

МУИС-ийн 

Орхон 

сургууль  

7 8 5  13 61 46 585 

2          

 

Хүснэгт 1.4 

 

 Орхон сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн 

 

№ Нэрс Албан тушаал, эрдмийн зэрэг, цол 

1 Т.Энх-Амгалан 
МУИС-ийн Орхон сургуулийн захирлын үүрэг гүйцэтгэгч, 

ЭЗ-ийн дарга, док /Ph.D/ 

2 О.Нандин-Эрдэнэ 
МУИС-ийн Орхон сургуулийн англи хэлний ахлах багш, 

ЭЗ-ийн  нарийн бичгийн дарга, док /Ph.D/ 

3 Н.Нансалмаа 
МУИС-ийн ШУС. ХУС-ын профессор, МУИС-ийн Орхон 

сургуулийн ЭЗ-ийн гишүүн, док /Ph.D/ проф 

4 Н.Сонинтамир  
МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн профессор, МУИС-

ийн Орхон сургуулийн ЭЗ-ийн гишүүн, док /Ph.D/ проф 

5 А.Өнөржаргал 
МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн профессор, МУИС-ийн 

Орхон сургуулийн ЭЗ-ийн гишүүн, док /Ph.D/дэд проф 

6 Б.Даваасүрэн 
МУИС-ийн Орхон сургуулийн Сургалтын албаны 

эрхлэгч, ЭЗ-ийн гишүүн, док /Ph.D/ 

7 Н.Амаржаргал 
МУИС-ийн Орхон сургуулийн англи хэлний ахлах багш, 

ЭЗ-ийн гишүүн, док /Ph.D/ 
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8 Л.Золжаргал 
МУИС-ийн Орхон сургуулийн япон хэлний ахлах багш, 

ЭЗ-ийн гишүүн, док /Ph.D/ 

9 Т.Элдэв-Очир 
МУИС-ийн Орхон сургуулийн ахлах багш, ЭЗ-ийн 

гишүүн, док /Ph.D/ 

Хүснэгт 1.5 

Орхон сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн хуралдаан 

 

Хэлэлцсэн нь 

Огноо /2017-05-04/ 
Шийдвэрлэсэн нь 

Эрдмийн зөвлөлийн 

бүрэлдэхүүнд 

өөрчлөлт оруулах 

тухай 

 

 

1. МУИС-ийн Орхон сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн 

дарга, доктор профессор Д.Намжил сургуулийн захирлын 

үүрэгт ажлаа өгч, гавъяаны амралтанд гарсантай 

холбогдуулан Эрдмийн зөвлөлийн даргын үүрэгт ажлаас 

чөлөөлөв. 

2. МУИС-ийн Орхон сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн 

дүрмийн 3.1-т заалтыг үндэслэн МУИС-ийн Орхон 

сургуулийн захирлын үүрэг гүйцэтгэгч, доктор Т.Энх- 

Амгаланг Эрдмийн зөвлөлийн даргаар томилов. 

3. Эрдмийн зөвлөлд дараах нэр бүхий хүмүүсээр 

өргөтгөн бүрэлдэхүүнийг өөрчлөв. Үүнд:  

1. Доктор, профессор Н.Нансалмаа  /МУИС, ШУС, 

ХУС/ 

2. Доктор, профессор Н.Сонинтамир /МУИС, БС/ 

3. Доктор, дэд профессор А.Өнөржаргал /МУИС, БС/ 

4. Доктор Б.Даваасүрэн   /МУИС, ОС/ 

5. Доктор Н.Амаржаргал /МУИС, ОС/ 

6. Доктор Т.Элдэв-Очир /МУИС, ОС/ 

7. Доктор Л.Золжаргал /МУИС, ОС/ 

8. Доктор О.Нандин-Эрдэнэ /МУИС, ОС/  

Эрдмийн зөвлөлийн 

тэргүүлэгчдийг 

сонгох, Эрдмийн 

зөвлөлийн нарийн 

бичгийн дарга 

томилох тухай 

 

1. Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн дараах нэр бүхий 

хүмүүсийг МУИС-ийн Орхон сургуулийн Эрдмийн 

зөвлөлийн Тэргүүлэгч гишүүнээр сонгон батлав 

1. Доктор, ахлах багш Т.Энх-Амгалан 

2. Доктор, ахлах багш Б.Даваасүрэн    

3. Доктор, ахлах багш Н.Амаржаргал  

4. Доктор, ахлах багш Т.Элдэв-Очир 

5. Доктор, ахлах багш Л.Золжаргал  

6. Доктор, ахлах багш О.Нандин-Эрдэнэ  

2. Эрдмийн зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар доктор 

О.Нандин-Эрдэнийг томилсугай. 
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МУИС-ийн Орхон 

сургуулийн “Эрдэм 

Шинжилгээний Бичиг” 

сэтгүүлийн редакцийн 

зөвлөлийг шинэчлэх 

тухай 

 

1.МУИС-ийн Орхон сургуулийн “Эрдэм Шинжилгээний 

Бичиг” сэтгүүлийн редакцийн зөвлөлд дараах нэр бүхий 

хүмүүсийг оруулж, сэтгүүлийн редакцийн зөвлөлийг 

батлав. 

1. Доктор. Т.Энх-Амгалан /дарга/ 

2. Доктор, зөвлөх профессор Б.Сайнжаргал  /гишүүн/ 

3. Доктор, зөвлөх профессор Л.Мөнх-Очир /гишүүн/ 

4. Доктор, дэд профессор Д.Сувдаа /гишүүн/ 

5. Доктор,  профессор Н.Сонинтамир /гишүүн/ 

6. Доктор, зөвлөх профессор Ж. Даваа /гишүүн/ 

7. Доктор, зөвлөх профессор М.Базаррагчаа /гишүүн/ 

8. Доктор, профессор Н.Нансалмаа /гишүүн/ 

9. Доктор Б.Даваасүрэн /гишүүн/ 

10. Доктор Н.Амаржаргал /гишүүн/ 

МУИС-ийн Орхон 

сургуулийн Эрдмийн 

зөвлөлийн гишүүдэд 

албан тушаалын 

профессор, дэд 

профессор цол 

олгуулах тухай 

 

 

1. МУИС-ийн дүрмийн 4.2.5, МУИС-ийн Эрдмийн  

зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмын 2.11. дэх заалтыг тус 

тус үндэслэн дараах нэр бүхий гишүүдийг профессор, дэд 

профессорын албан тушаалын зэрэглэлд оруулах саналыг 

МУИС-ийн Захиргаанд бичгээр уламжилахаар тогтов. 

1.Доктор, ахлах багш Т.Энх-Амгалан 

2.Доктор, ахлах багш Б.Даваасүрэн    

3.Доктор, ахлах багш Н.Амаржаргал  

4.Доктор, ахлах багш Т.Элдэв-Очир 

5.Доктор, ахлах багш Л.Золжаргал  

6.Доктор, ахлах багш О.Нандин-Эрдэнэ  

2. Профессор, дэд профессорын албан тушаалын 

зэрэглэлд ажиллах багш нараар тайлан бичүүлэн, тэдний 

ажилд үнэлгээ хийх комисс ирүүлэхийг албан бичгээр 

МУИС-ийн Захиргаанд уламжилахаар тогтов. 

3.МУИС-ийн Захиргаанд хүсэлт уламжлах ажлыг Эрдмийн 

зөвлөлийн дарга доктор. Т.Энх-Амгаланд үүрэг болгов. 

МУИС-ийн Орхон 

сургуулийн “Эрдэм 

Шинжилгээний Бичиг” 

сэтгүүлийн журмыг 

шинэчлэн батлах 

тухай 

 

 

1.МУИС-ийн Орхон сургуулийн “Эрдэм Шинжилгээний 

Бичиг” сэтгүүлийг хэвлэх, эрдэм шинжилгэээний өгүүлэлд 

тавигдах шаардлага, бүтээлд хянан магадлагаа хийхэд 

баримтлах журмыг шинэчилэн боловсруулах ажлын хэсэг 

гарган ажиллахаар тогтов. 

2.Сэтгүүлийн журмыг боловсруулах ажлын хэсэгт доорх 

нэр бүхий хүмүүсийг оруулахаар тогтов.   

1. Доктор. Т.Энх—Амгалан /дарга/ 

2. Доктор,  профессор Н.Сонинтамир /гишүүн/ 
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3. Доктор, профессор Н.Нансалмаа /гишүүн/ 

4. Доктор, дэд профессор А.Өнөржаргал 

5. Доктор Б.Даваасүрэн /гишүүн/ 

6. Доктор Н.Амаржаргал /гишүүн/ 

7. Доктор, ахлах багш Т.Элдэв-Очир 

8. Доктор, ахлах багш Л.Золжаргал  

9. Доктор, ахлах багш О.Нандин-Эрдэнэ  

3.Сэтгүүлийн журам боловсруулах  ажлыг  удирдан 

зохион байгуулахыг Эрдмийн зөвлөлийн дарга, 

сэтгүүлийн редакцийн зөвлөлийн дарга, доктор. Т.Энх-

Амгаланд үүрэг болгов. 

 

 

 

Хүснэгт 1.6 

Орхон сургуулийн Захиргааны зөвлөлийн бүрэлдэхүүн 

/1-р улиралд/ 

№ Нэрс Албан тушаал, эрдмийн зэрэг, цол 

1 Д.Намжил Захирал  ( Доктор. Профессор) 

2 Б.Даваасүрэн Сургалтын албаны эрхлэгч  (Доктор) 

3 Ц.Нямсүрэн  Нийгмийн үйлчилгээний албаны дарга 

4 С.Отгонсүрэн Ерөнхий нягтлан бодогч 

5 Г.Отгонтуяа  Хүний нөөцийн ажилтан 

6 Т.Мөнхзаяа Захирлын туслах  

7 Л.Баасандорж 
Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхмийн эрхлэгч  

(Докторант) 

8 Б.Нарантунгалаг Гадаад хэлний тэнхмийн эрхлэгч  (Докторант) 

9 Д.Сүглэгмаа 
Англи хэлний Орчуулга судлалын тэнхмийн эрхлэгч  

(Магистр) 

10 Н.Цэрмаа Менежментийн тэнхмийн эрхлэгч  (Докторант) 

11 Б.Уламбаяр Ерөнхий Эрдмийн тэнхмийн эрхлэгч  (Докторант) 

12 Ц.Орхон  
Англи хэлний Заах аргазүйн тэнхмийн эрхлэгч  

(Магистр) 

13 Т.Ууганбаяр Санхүү эдийн засгийн тэнхмийн эрхлэгч  (Докторант) 

/2-р улиралд/ 

№ Нэрс Албан тушаал, эрдмийн зэрэг, цол 

1 Т.Энх-Амгалан Захирал  ( Доктор) 

2 Б.Даваасүрэн Сургалтын албаны эрхлэгч  (Доктор) 
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3 Ц.Нямсүрэн  Нийгмийн үйлчилгээний албаны дарга 

4 С.Отгонсүрэн Ахлах нягтлан бодогч 

5 Г.Отгонтуяа  Хүний нөөцийн ажилтан 

6 Т.Мөнхзаяа Захирлын туслах  

7 Л.Баасандорж 
Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхмийн эрхлэгч  

(Докторант) 

8 Б.Нарантунгалаг Гадаад хэлний тэнхмийн эрхлэгч  (Докторант) 

9 Д.Сүглэгмаа 
Англи хэлний Орчуулга судлалын тэнхмийн эрхлэгч  

(Магистр) 

10 Н.Цэрмаа Менежментийн тэнхмийн эрхлэгч  (Докторант) 

11 Б.Уламбаяр Ерөнхий Эрдмийн тэнхмийн эрхлэгч  (Докторант) 

12 Ц.Орхон  
Англи хэлний Заах аргазүйн тэнхмийн эрхлэгч  

(Магистр) 

13 Т.Ууганбаяр Санхүү эдийн засгийн тэнхмийн эрхлэгч  (Докторант) 

 

 

Хүснэгт 1.7 

Орхон  сургуулийн Захиргааны  зөвлөлийн хуралдаан 

 

№ Огноо Хэлэлцэж шийдвэрлэсэн асуудал 

1 2016/09/06 

 ЕЭТ-д Ахлах багш Док, М.Толя 50%ийн багшаар ажиллах, 

 Багш нарын баярыг  9/30нд тэмдэглэнэ. АХний 2 тэнхим хамтран 

зохион байгуулах  

2 2016/09/07 
 Англи хэлний  хичээлийн нийт кредитийг  АХний багш нарт 

хуваан ажиллуулах 

3 2016/09/19 

Элсэлт 2017-г 10/01нээс эхлэх багийн ахлагч нарыг солиод  

өнгөрсөн жилийн гишүүдээр  ажиллах 

Багш нар атт-ын тайлангийн үзүүлэлтүүдээр төлөвлөгөө бичих, 

тэнхим нэгтгэх, сургуулийн хэмжээнд стратеги төлөвлөлттэй 

уялдуулах 

10/3нд сургуулийн нэгдсэн төлөвлөгөө хэлэлцэх 

09/30нд аймгийн их дээд, мэргэжлийн сургуулиудын нэгдсэн 

баярын хуралтай, өмнө нь 5 төрлийн тэмцээн зохион байгуулна 

Ахлах багшийн тушаал  гаргана 

4 2016/10/24 

Эрдэм шинжилгээ хариуцсан орон тооны бус ажилтанд  2 кр 

хөнгөлөх 

Оройн курсын зохицуулагч 2кр хөнгөлөх  

Багш нарын аттестатчилалыг зохион байгуулах комисс:  

Д.Намжил, Б.Даваасүрэн, Э.Вандандулам, Л.Золжаргал, 

Б.Болормаа. Аттестатчилалд орох багш нар: Ган-Эрдэнэ, 
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Мөнхнаран, Цэрэндолгор, Баасанжаргал, Ичинноров, 

Энхбаяр  

5 2016/11/07 

Хөтөлбөрийн магадлангийн тайланг 12/31нд дуусгаж өгөх 

Тооллогын комиссын дарга А.Батдаваа, гишүүд ЕЭТийн багш 

нар 

Төсвийн саналаа файлаар өгөх  

6 2016/11/10 

2014 онд 6 хөтөлбөрөөр гэрээ байгуулсан шалгуур үзүүлэлт  

өөрчлөгдсөн индекс өөрчлөгдсөн тул гэрээ дахиж хийнэ. 

Ерөнхий шалгуур өөрчлөгдсөн тул орцын тайлан бичих  

7 2016/11/28 

Сурталчилгаа хийх ажлыг тэнхимүүдэд аймгууд Хөвсгөл – 

НББТ, Дархан –СЭЗТ, Сэлэнгэ – АХЗАЗТ, Архангай – АХОСТ, 

Булган –ГХТ, Эрдэнэт – ЕЭТ.  

Олимпиадыг сургууль сурталчлах сургуулийн нэр хүндийг 

өргөх зорилгоор үр дүнтэй оролцох төлөвлөгөөтэй ажиллаж 

байгаа тул оюутан удирдан оролцож байгаа багш нарт 

урамшуулал олгох түр журам гаргах.  

Нэгдсэн шалгалтын комисс: Захирал, СА-ны дарга, АХ-

Ц.Орхон, Д.Сүглэгмаа, Монгол хэл – Т.Энх-Амгалан, Япон хэл 

– Л.Золжаргал, Сурган – Б.Уламбаяр,  Н.Амаржаргал.  

Менежмент Н.Цэрмаа, Д.Болоржаргал, Д.Сансар, НББ-

Л.Баасандорж, СЭЗТ-Т.Ууганбаяр, Д.Ундармаа, Д.Оюу-

Эрдэнэ.  2016/12/21-23ны  

8 2016/12/12 

SiSi-ээр дараа улирлын хичээлийн санал өгөх 

12/21нд хичээл хаагдана, 12/22-1/4нд шалгалт, 1/5-1/11 

дүнгийн гомдол хүлээн авч шийдвэрлэх 

Шилжилт хөдөлгөөн 1/1-1/23 

Сургуулийн хөдөлмөрийн аварга: С.Оюунцэцэг /үйлчлэгч/ 

МУИС-ийн жуух бичиг: Живаа, Мөнхзул, Т.Ууганбаяр 

МУИС-ийн баярын бичиг: Жавзандулам, Батцэцэг, З.Баттуяа 

Аймгийн хүндэт тэмдэг: Б.Нарантунгалаг 

ОАЗДТГ-ын жуух бичиг: Ц.Орхон  

ОАИТХ-ын жуух бичиг: Сүрэнжав, Г.Дамчаа 

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын жуух бичиг: Б.Гэрэлмаа, 

Буяндулам 

МЗХ-ны Тэргүүний залуу медаль: Үнэнбат 

МЗХны Хөдөлмөрийн алдар медаль: Манлайбаатар 

ОАын 40 жилийн ойн медаль: Шүрэнцэцэг, Эрдэнэбилэг 

9 2016/12/23 

Бүтэц зохион байгуулалт өөрчлөх тухай хурл 1 сард хийх тул 

саналаа бэлдэж ирэх, хаврын улирлаас шинэ бүтцээр явах 

Спорт зал, ангиудын ширээ сандал солих тендэрийн хороог 

байгуулах: Л.Баасандорж, Х.Адъяацогт, Т.Ууганбаяр, 

Д.Сансар, С.Отгонсүрэн 

Оны хөдөлмөрийн аварга багш:  Т.Энх-Амгалан 
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10 2017/02/13 

Тэнхимүүд А цагийн төлөвлөлтөө 3 жилээр хийж өгөх 

Нийт алба тэнхимээс санал аваад нэгтгэж нийт багш ажилтны 

хуралд танилцуулах 

 

Хэлэлцсэн нь Шийдвэрлэсэн нь 

 2017-02-17 

Цаг үеийн  

асуудлууд 

Нэг. Сургуулийн зохион байгуулалтын бүтэцтэй холбоотойгоор 

тэнхимүүд 10/II-ны дотор ирэх 3 жилийн “А” цагийн 

төлөвлөлтийг гаргаж комисст өгөх, комисс үүн дээр үндэслэн 

тооцоолол хийн бүтцийн хувилбаруудыг боловсруулж 20/II-нд 

тэнхим алба нэгжүүдэд хүргүүлэх, тэнхим алба нэгжүүд 10/III-

ны дотор хуралдаж саналаа оруулахаар болов. 

Хоёр. Жижүүр ажилтай Пүрэвдоржийн Лхагвадорж нь ажлын 

байран дээр хариуцлага алдаж зөрчил гаргасан тул 3 сарын 

цалингийн 20 хувиар шийтгэж сургуульд гарсан хохирлыг 

барагдуулах шийдвэр гарав. 

Гурав. Цагаан сарын шинийн 4,5-ны ажлыг 2017 оны 02 дугаар 

сарын 18-19-ний өдрүүдэд нөхөж ажиллахаар болов. 

Дөрөв. 2016-2017 оны хичээлийн жилийн II улирлаас магистр 

зэрэгтэй багш төгсөлтийн ажил удирдах, хичээл заахыг 

ректорын тушаалаар хориглов. Доктор зэрэгтэй багш 5 хүртэл 

оюутан удирдана.  

Магистрын түвшинд хичээл заасан магистр багшийн цагийн мөнгийг 

бэлтгэл магистрын үнэлгээгээр тооцож олгох ба магистрыг доктор багш 

удирдаж байгаа тохиолдолд давхар багш удирдахгүй, харин МУИС-иас 

доктор багш удирдаж байгаа тохиолдолд чиглүүлэгч багш байж болно. 

Мөн бакалавр, магистрын ангид шалгалтын мөнгө олгохгүй. Магистрын 

шүүмжийг доктор багш  өгнө. 

Тав. Монгол хэлний багш Т.Энх-Амгалан нь Элсэлт-2017 

хөтөлбөрийн Монгол хэлний сорил шалгалтын материал 

боловсруулах явцад ажлын хариуцлага алдсан тул сануулах 

арга хэмжээ авахаар болов. 

 

2017-04-13 

Цаг үеийн 

асуудал 

Нэг. Ерөнхий эрдмийн тэнхим, Сургалтын алба, Санхүүгийн 

алба, Нийгмийн үйлчилгээний албадууд  сургуулийн бүтэц 

зохион байгуулалтын саналаа комиссын ахлагч Н.Цэрмаад  

2017 оны 04 дүгээр сарын 26-ны дотор өгөхөөр болов. 

 Хоёр. Хичээл сонголт  баталгаажуулалт хийгээгүй, цахим 

журналд нэр нь орж ирээгүй оюутныг хичээлд суулгаж 

дүгнэхгүй байхыг хатуу мөрдөхтэй холбоотой өмнөх 
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улирлуудын дүн програмд оруулах тухай оюутны хүсэлт 

хүлээн авахгүй байхаар болов. 

2017-05-03 

Бусад 

асуудлууд  

Нэг. Сургуулийн бүтэц зохион байгуулалтын схемийн 

боловсруулсан нэг хувилбарт саналыг хамт олноос дэмжих 

дэмжихгүй санал авч хурлаар хэлэлцүүлэхээр болов. 

 Хоёр. Банкны эдийн засгийн ангийн оюутан Б.Цэдэвсүрэн 

Банкны нэрэмжит олимпиадад амжилттай оролцсон тул 

дурсамж 50,000 төгрөгөөр шагнаж урамшуулахаар болов. 

 Гурав. Үйл ажиллагаа зохион байгуулах төсөвт зардлаа бөөн 

дүнгээр батлуулсан хэдий ч  байгууллага болон харилцагчын 

нэхэмжлэлийг үндэслэн тус тусад нь шилжүүлж байхаар 

болсоныг санхүүгийн албанаас мэдэгдэв.   

Дөрөв. Хөдөлмөрийн маргаан таслах комиссыг байгуулах 

шийдвэр гарсан бөгөөд бүрэлдэхүүнд ажил олгогч талаас 

дарга С.Отгонсүрэн, Г.Отгонтуяа, Б.Нарантунгалаг нарыг  

томилов.  

Тав. 2017 оны 05 дугаар сарын 03-05-ны өдрүүдэд бүх багш 

нарын бакалавр, магистрын дипломуудыг шалгах үүрэг 

даалгаварыг хүний нөөцийн ажилтанд өгөв.  

2017-05-31 

Цаг үеийн 

тулгамдсан 

асуудлууд 

Нэг. Лицей ангийг нээх судалгааны ажлын хэсгийг  дараах 

бүрэлдэхүүнтэй томилов. Үүнд: Ажлын хэсгийн ахлагч: 

Э.Отгон-Эрдэнэ, Гишүүд: Э.Баярцэнгэл, Д.Өлзийлхагва, 

Д.Живаа, П.Эрдэнэцэцэг, Я.Оюунцэцэг, М.Нэргүй, С.Энхтуяа, 

Г.Ичинноров, С.Батцэцэг. 

Хоёр. О.Нандин-Эрдэнийн 2016-2017 оны хичээлийн жилийн 

эрдэм шинжилгээний ажлын тайланг хэлэлцүүлж  хангалттай 

гэж дүгнэн “А” цагийн гүйцэтгэлээс 2 кредитийн урамшуулал 

олгохоор болов. 

Гурав. Сургуулийн аж ахуйн хашааг барих төсвийн судалгааг 

гаргахыг санхүүгийн албаны ажилчдад үүрэг болгов.   

Дөрөв. Менежментийн багш Ц.Цэцэгмаагийн асуудлыг 

хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу шийдхээр болов.  

Тав. Сургуулийн оюутны дотуур байрны дуусаагүй барилгын 

үнэлгээ, царцсан нөхцөл байдал барилгын зураг төсөл, 

хөрөнгө оруулалтын шинжилгээг гаргах ажлын хэсгийг дараах 

бүрэлдэхүүнтэй томилов. Үүнд: Ажлын хэсгийн ахлагч: 

С.Отгонсүрэн, Гишүүд: Ц.Нямсүрэн, Г.Дамчаа, Т.Ууганбаяр, 

Х.Адъяацогт,  

Зургаа. Сургуулийн цайны газрын үйл ажиллагаанд үр 

өгөөжийн шинжилгээ хийх ажлын хэсгийг дараах 

бүрэлдэхүүнтэй томилов. Үүнд: Ажлын хэсгийн ахлагч: 
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С.Батцэцэг, Гишүүд: М.Бямбадорж, Г.Отгонтуяа, Э.Золзаяа, 

Г.Цэрэндолгор, Д.Мөнхжаргал,  

Долоо.  2016-2017 оны хичэлийн жилийн хамт олны хурлыг 

2017 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 11:00 цагаас, багш 

нарын зуны амралт 2017 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдөр 

эхлэнэ. 2017-2018 оны хичээлийн жилийн ажил  2017 оны 08 

дугаар сарын 25-ны өдөр эхлэнэ.  

 

2017-06-07 

1. Элсэлт 

2017 

2. АБВ цаг 

тооцох 

тухай 

Нэг. Лицей ангийн сурталчилгааг 2017 оны 06 дугаар сарын 07-

ны өдрөөс эхлүүлэхээр болов. 

Хоёр. 107,108,109 тоот ангиудад засвар  хийх болов. 

Гурав. 2016-2017 оны хичээлийн жилд “Б” цаг тооцуулахад 

журмын дагуу эрдмийн зөвлөлөөр баталсан гарын авлагыг 

тооцохооор болов.  

2017-06-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Элсэлт 

2017 

хөтөлбөр 

2. АБВ цаг 

тооцох 

тухай 

3. Бусад 

асуудал 

Нэг. 2016-2017 оны хичээлийн жилд 5 хүнийг (Б.Уламбаяр, 

Я.Оюунцэцэг, Б.Үнэнбат, Ш.Солонго, Д.Өлзийлхагва) Ахлах 

багшийн албан тушаал дээр, 1 хүнийг (Т.Ононтуул) Багшийн 

албан тушаал дээр ажиллуулахаар болов. 

Хоёр. Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхимийн багш 

Д.Отгонбаатар, М.Мөнхнаран нарт 2017 оны 06 дугаар сарын 

13-ны өдрөөс эхлэн хөдөлмөрийн гэрээ цуцлах мэдэгдэл 

өгөхөөр болов. 

Гурав. Хөдөө орон нутагт элсэлтээр ажиллах багш нарыг 

томилов. Үүнд: 

Архангай аймаг - Д.Сүглэгмаа, Ш.Сэлэнгэ  

Дархан-Уул аймаг – Л.Буяндулам, Д.Ундармаа 

Хөвсгөл аймаг - Н.Цэрмаа, Д.Сансар  

Булган аймаг – Л.Золжаргал, Б.Нарандэлгэр 

Сэлэнгэ аймаг – Ц.Орхон, Г.Цэрэндолгор   

Орхон аймаг – Г.Уранцэцэг, Б.Гэрэлмаа, Б.Үнэнбат,      

Ш.Солонго, Г.Эрдэнэзул, С.Энхтуяа, Д.Живаа, Б.Мөнгөнгэрэл, 

Г.Ичинноров, М.Нэргүй 

Дөрөв. Хөтөлбөрийн магадланд орж ажилласан санхүүгийн 

алба (2), номын сан (2), тэнхмийн туслахуудад(Г.Уранцэцэг, 

Б.Дэлгэрмөрөн, М.Батчимэг, Б.Отгонтөгс нарт -2) 2 кредит 

хүртэлх бац цагийн урамшууллыг тус тусад нь мөнгөн дүнгээр 

тооцож олгохоор болов.   

Тав. СЭЗ-ийн тэнхимийн оюутан н.Баттулга “Шилдэг” 

оюутнаар шалгарсан тул “Төрийн банк”-д шууд ажилд зуучилж 

оруулах болов. 
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Зургаа. 2017-2018 оны хичээлийн жилд МСҮТ хичээллүүлж 

эхлэх  судалгааны ажлын хэсгийг томилов.    

Үүнд: Т.Энх-Амгалан, С.Отгонсүрэн, Г.Отгонтуяа, Н.Цэрмаа, 

З.Баттуяа, Я.Оюунцэцэг,    Т.Мөнхзаяа. 

Долоо. 2017-2018 оны хичээлийн жилд сургуулийн цайны 

газрыг өөрсдийн хүчээр ажиллуулахаар  болов. 

 

Хүснэгт 1.8 

 

Орхон сургуулийн  Эрдмийн зэрэг, цолтой багшийн судалгаа 

№ 
Албан 

тушаал 

Ерөнхий 

Эрдмийн 

тэнхим 

Англи 

хэл Заах 

аргазүйн  

тэнхим 

Англи хэл 

Орчуулга 

судлалын 

тэнхим 

Санхүү 

эдийн 

засгийн 

тэнхим 

Гадаад 

хэлний 

тэнхим 

Нийт 

дүн 

Үндсэн багш нар /Доктор.Ph.d/ 

1 
Ахлах 

багш  
2 1 1 2 1 7 

2        

 

Хавсралт 3. Сургах, суралцах үйл явц 

Хүснэгт 3.1 

 

№ Холбогдох мэдээлэл 2015-2016 2016-2017 

Нийт оюутны тоо   

Сургалтын хөтөлбөр 

1 Бакалавр  734 537 

2 Бэлтгэл магистр   

3 Магистр  99 75 

4 Доктор   

Түвшин 

1 I түвшин 88 119 

2 II түвшин 229 115 

3 III түвшин 226 147 

4 IV түвшин 290 231 

5 V түвшин   

Сургалтын хэлбэр 

1 Өдөр 833 612 

2 Орой  7 
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3 Эчнээ 75 30 

Оюутны харьяалал 

1 Нийслэл хот 17 12 

2 Орон нутаг 885 632 

3 Гадаад 6 5 

Бүрэлдэхүүн /салбар/ сургууль 

1 Бизнесийн сургууль   

2 
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын 

сургууль 
  

3 Хууль зүйн сургууль   

4 
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн 

сургууль 
  

5 Шинжлэх ухааны сургууль   

 Байгалийн ухааны салбар   

 Нийгмийн ухааны салбар   

 Хүмүүнлэгийн ухааны салбар   

6 Орхон сургууль 908 649 

7 Завхан сургууль   

 

 

Хүснэгт 3.2 

2016-2017 оны хичээлийн жилд Орхон сургуулийн батлагдсан сургалтын 

хөтөлбөр 

 

 

 

 

 

 

№ 

М
э
р

гэ
ж

л
и
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н
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и

гл
э
л

  

(х
ө
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й
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ө
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э
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л
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д
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о

л
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в
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о

л
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т
ү

в
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и
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С
у

р
га

л
т
ы

н
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у
га

ц
а

а
 

С
у

р
га

л
т
ы

н
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а
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а
а
м

ж
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б

а
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а
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Т
ө
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ө
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о
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о
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с
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о
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ы
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з
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р
э
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М
э
р
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ж

л
и

й
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и

гл
э
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ө

т
ө

л
б

ө
р

-

э
э

р
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у
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р
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ө
в

ш
ө

ө
р

ө
л

 

о
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о
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э
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н
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а
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ө
д

ө
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д

у
га

а
р

 

1 011407 Багш, монгол 

хэл, уран 

зохиолын 

боловсрол 

өдөр Бүрэн 

дунд 

4 жил 120 бакалавр БСШУС-ын 

2016 оны 

6-15 А/248 

дугаар 

тушаал 

2 041201 Санхүү, банк эчнээ бакалавр 3 жил 120 бакалавр 
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3 011409 Багш, гадаад 

хэлний 

боловсрол 

Орой  бакалавр 2,5 

жил 

120 бакалавр 

4 023101 Гадаад 

хэлний 

орчуулга 

Орой  бакалавр 2,5 

жил 

120 бакалавр 

 

 

Хүснэгт 3.4 

 

2016-2017 оны хичээлийн жилд Орхон сургуулийн мэргэжлийн хөтөлбөр 

сонгосон байдал/Хамгийн их сонголттой 5, бага сонголттой 5, огт 

сонгогдоогүй хөтөлбөрүүд/ 

№ Мэргэжлийн хөтөлбөр Сонгосон 

оюутны тоо 

Мэргэжил сонголт 

хийгээгүй оюутны 

тоо 

Тайлбар 

1 Нягтлан бодох бүртгэл 25   

2 Санхүү,Банк 25   

3 Даатгал 23   

4 Багш,Англи хэлний 13 3 шилжих 

5 Багш,Монгол хэл 

уранзохиол 

13   

 

Хүснэгт 3.6 

2016-2017 оны хичээлийн жилд Орхон сургуулийн Бакалаврын хөтөлбөрт 

элсэгчид 

 

№ 

 

Сургалтын 

хөтөлбөр 

Сургалтын хэлбэр 
Нийт 

Өдөр Орой Эчнээ 

тоо 
хув

ь 
тоо 

хув

ь 
тоо хувь тоо 

Хув

ь 

1 
Бизнесийн 

удирдахуй 
77 100     77 100 

2 
Багш,Гадаад хэлний 

боловсрол 
45 

86,

6 
7 

13,

4 
  52 100 

3 
Нягтлан бодох 

бүртгэл/эчнээ/ 
    15 100 15 100 

 Бүгд 122 
82,

1 
7 5,7 15 12,2 144 100 

 

Хүснэгт 3.7 
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2016-2017 оны хичээлийн жилд МУИС Орхон сургуулийн Магистрын 

хөтөлбөрт элсэгчид 

 

№ Сургалтын хөтөлбөр Нийт  өдөр 

М
а

ги
с
тр

 

М
а

ги
с
тр

 

1 Санхүү, банк, даатгал \судадгааны 10 10 

2 Нягтлан бодох бүртгэл \судалгааны 9 9 

3 Менежмент\ судалгааны 1 1 

 Бүгд 20 20 
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Хүснэгт 3.8 

 

МУИС-ийн Орхон сургуулийн нийт суралцагчдын тоо  

№ Сургалтын хөтөлбөр 

Бакалавр Магистрант  Докторант 

И
д

э
в
х
тэ

й
  

И
д

э
в
х
гү

й
  

Ч
ө

л
ө

ө
 

а
в
с
а
н
 

И
д

э
в
х
тэ

й
  

И
д

э
в
х
гү

й
  

Ч
ө

л
ө

ө
 

а
в
с
а
н
 

И
д

э
в
х
тэ

й
  

И
д

э
в
х
гү

й
  

Ч
ө

л
ө

ө
 

а
в
с
а
н
 

1 Санхүү, банк, даатгал \судалгааны 
      20 8 5    

2 Нягтланбодох бүртгэл\ судалгааны 
   24 11 4    

3 Менежмент \судалгааны 
      3      

4 Багш, Англи хэлний D011409 
29  2       

5 Багш, Англи хэлний D143200 
22  2       

6 Багш, Орос хэлний D011409 
11         

7 Багш, Орос хэлний D143400 
13  1       

8 Орчуулга, Англи хэлний D220701 
9  1       

9 Монгол-Япон хэл судлал D220506 
10  1       

10 Орчуулга, Хятад хэлний D023101 
14         

11 Орчуулга, Хятад хэлний D220706 
13  1       

12 Монгол-англи судлал D220500 
12         

13 Нягтлан бодох бүртгэл D041101 
59  5       

14 Нягтлан бодох бүртгэл D341400 
27         

15 Банкны эдийн засаг, ня-бо D322700 
27  2       

16 Бизнесийн менежмент D340100 
23  1       

17 Менежмент D041302 
22         

18 Уул уурхайн менежмент D340905 
7         

19 Маркетингийн менежмент D340500 
12  1       

20 Маркетинг D041401 
10         

21 Санхүү эдийн засаг D342800 
32  3       

22 Санхүү,банк D041201 
44         

23 Гааль, татварын эдийн засаг D342803 
1         
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24 Даатгалын эдийн засаг D342804 
20         

25 Даатгал D041202 
18         

26 Бизнесийн эдийн засаг D310700 
3         

27 Орхон сургуулийн ерөнхий суурь 

хөтөлбөр D000001 
99  7       

  Бүгд  537    27 47 19 9    
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Хүснэгт 3.9 

 

2016-2017 оны хичээлийн жилд МУИС Орхон сургуульд шилжиж ирсэн   

суралцагчийн тоо  /Бакалавр, магистр/ 

№ Сургалтын хөтөлбөр 

Шилжиж ирсэн оюутны тоо 

 

Шилжиж явсан оюутны тоо 

 

I 

улирал 

II 

улирал 

Нийт  I 

улирал 

II 

улирал 

Нийт 

1 

Нягтлан бодох 

бүртгэл 

судалгааны/магистр/ 

1 0 

1 0 0 0 

2 
Орхон сургуулийн 

ерөнхий суурь  
9 2 

11 14 10 24 

3 Багш,Англи хэлний 2 0 2 7 2 9 

4 
Орчуулагч,Хятад 

хэлний  
2  

2 0 0 0 

5 
Нягтлан бодох 

бүртгэл 
2 2 

4 4 6 10 

6 Менежмент 2 0 2 2 3 5 

7 
Багш,Гадаад хэлний 

боловсрол 
0 1 

1 5 4 9 

8 Багш,Орос хэлний 0 1 1 2 0 2 

9 Санхүү,Банк 0 1 1 1 1 2 

10 Маркетинг 0 1 1 1 1 2 

11 
Орчуулагч,Англи 

хэлний 
0 0 

0 1 0 1 

12 

Банкны эдийн 

засаг,Нягтлан бодох 

бүртгэл  

0 0 

0 1 0 1 

13 
Даатгалын эдийн 

засаг 
0 0 

0 1 0 1 

14 
Монгол-Англи 

судлал 
0 0 

0 1 1 2 

 Бүгд 18 8 26 42 28 70 
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Хүснэгт 3.10 

 

 

2015-2016 болон 2016-2017 оны хичээлийн жилд МУИС Орхон сургуулиас 

чөлөөлөгдсөн магистрант, оюутнуудын судалгаа  

 

№ 

Хөтөлбөр 

Сургуулиас 

чөлөөлөгдсө

н оюутны 

тоо 

Сургуулиас чөлөөлөгдөх болсон шалтгаан 
2

0
1
5

-2
0

1
6
 

2
0

1
6
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0

1
7
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Г
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с
а

гд
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а

н
/ 

1 Санхүү, банк, 

даатгал 

/магистр/ 

 4 4      4   

2 Нягтланбодох 

бүртгэл  

/магистр/ 

3 14 17 3     6 3 5 

3 Орхон 

сургуулийн 

ерөнхий суурь  

13 35 48  38    2 2 6 

4 Багш,Англи 

хэлний 

3 11 14  5    4 4 1 

5 Орчуулагч,Хя

тад хэлний  

2 2 4  1    1  2 

6 Нягтлан 

бодох бүртгэл 

6 14 20  7    5 3 5 

7 Менежмент 1 7 8  5    2 1  

8 Багш,Гадаад 

хэлний 

боловсрол 

2 10 12  10      2 

9 Багш,Орос 

хэлний 

2 3 5  2     2 1 

10 Санхүү,Банк 6 3 9  5    1 1 2 

11 Маркетинг 3 3 6  2    2 1 1 

12 Орчуулагч,Анг

ли хэлний 

2 1 3       2 1 
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13 Банкны эдийн 

засаг,Нягтлан 

бодох бүртгэл  

2 1 3       2 1 

14 Даатгалын 

эдийн засаг 

1 1 2       1 1 

15 Монгол-Англи 

судлал 

1 2 3       1 2 

16 Гааль 

татварын 

эдийн засаг 

3 0 3        3 

17 Уул уурхайн 

менежмент 

2 0 2        2 

18 Бизнесийн 

эдийн засаг 

2 0 2        2 

19 Англи-Япон 

хэлний 

орчуулагч 

2 0 2        2 

 
Бүгд 

56 11

1 

16

7 

3 75    27 23 39 

 

Хүснэгт 3.11 

2016-2017 оны хичээлийн жилд Орхон сургуулиас бакалаврын сургалт 

төгсөгчдийн тоо 

№ 

Хөтөлбөр Сургалтын хэлбэр Бүгд 

Өдөр Орой Эчнээ 

Тоо Хувь Тоо Хувь Тоо Хувь Тоо  Хувь  

1 
Уул уурхайн 

менежмент 

3       3 

2 
Бизнесийн 

менежмент 

17       17 

3 
Маркетингийн 

менежмент 

9       9 

4 
Санхүү эдийн 

засаг 

22       22 

5 
Даатгалын 

эдийн засаг 

7       7 

6 
Бизнесийн эдийн 

засаг 

2       2 

7 
Гааль татварын 

эдийн засаг 

1       1 

8 
Нягтлан бодох 

бүртгэл 

30    2   32 
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9 

Банкны эдийн 

засаг нягтлан 

бодох бүртгэл 

24       24 

10 
Орчуулагч,Англи 

хэлний 

7       7 

11 
Орчуулагч,Хятад 

хэлний 

11       11 

12 
Монгол-Англи 

судлал 

11       11 

13 
Монгол-Япон 

судлал 

9       9 

14 
Багш,Англи 

хэлний 

16       16 

15 
Багш,Орос 

хэлний 

10       10 

 Бүгд 179    2   181 

 

Хүснэгт 3.12 

2016-2017 оны хичээлийн жилд МУИС Орхон сургуулиас магистрын 

зэрэг хамгаалсан магистрантуудын товчоон 

№ Хөтөлбөр 
Нийт 

төгсөгч 

Yүнээс 

өдөр эчнээ эмэгтэй 

1 
Санхүү, банк, даатгал 

судадгааны 

10 10  10 

2 
Нягтланбодох бүртгэл 

судалгааны 

16 16  16 

3 Менежмент судалгааны 2 2  1 

 Бүгд 28 28  27 

 

Хүснэгт 3.14 

2016-2017 оны хичээлийн жилд МУИС Орхон сургуулийн төгсөлт 

хойшлолтын судалгаа /Бакалавр, магистр/ 

 

Хүснэгт 3.15 

№ 

Бүрэлдэх

үүн 

сургууль 

Төгсө

х 

ёстой 

Төгсөлт 

хойшилс

он 

Төгсөлт хойшлогдсон шалтгаан 

шилжих гадаадад 

суралцах 

ар 

гэрийн 

гачигда

л 

өвчни

й 

улмаа

с 

жирэ

м-сэн 

бусад 

1 Орхон  272 63 - - - - 2 61 

 Бүгд 272 63 - -   2 61 
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2016-2017 оны хичээлийн жилд  МУИС Орхон сургуулийн төгсөгчдийн 

сурлагын дүнгийн судалгаа /Бакалавр,магистр/ 

 

Хавсралт 3. Сургах, суралцах үйл явц 

Хүснэгт 3.1 

.......................... сургуулийн оюутны тоо, холбогдох ангиллаар 

 

№ Холбогдох мэдээлэл 2015-2016 2016-2017 

Нийт оюутны тоо   

Сургалтын хөтөлбөр 

1 Бакалавр    

2 Бэлтгэл магистр   

3 Магистр    

4 Доктор   

Түвшин 

1 I түвшин   

2 II түвшин   

3 III түвшин   

4 IV түвшин   

5 V түвшин   

Сургалтын хэлбэр 

1 Өдөр   

2 Орой   

3 Эчнээ   

Оюутны харьяалал 

1 Нийслэл хот   

№ Бүрэлдэхүүн 

сургууль 

Оюутны 

тоо 

Дундаж 

голч оноо 

Дундаж 

голч дүн 

Сурлагын 

амжилт 

Сурлагын 

чанар 

1 Орхон 28 89.3 3.5 100% 89.3% 

2 Орхон 181 82,7 2,8 100% 82,7% 

 Бүгд 209 86.0 3.1 100% 86% 
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2 Орон нутаг   

3 Гадаад   

Бүрэлдэхүүн /салбар/ сургууль 

1 Бизнесийн сургууль   

2 
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын 

сургууль 
  

3 Хууль зүйн сургууль   

4 
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн 

сургууль 
  

5 Шинжлэх ухааны сургууль   

 Байгалийн ухааны салбар   

 Нийгмийн ухааны салбар   

 Хүмүүнлэгийн ухааны салбар   

6 Орхон сургууль   

7 Завхан сургууль   

 

Хүснэгт 3.2 

 

2016-2017 оны хичээлийн жилд................... сургуулийнбатлагдсан сургалтын 

хөтөлбөр  

 

 

 

Хүснэгт 3.3 

2016-2017 оны хичээлийн жилд ................... сургуулийн магадлан 

итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрийн судалгаа 

 

№ Үндэсний хэмжээнд 

магадлан итгэмжлүүлсэн 

хөтөлбөрийн нэр 

Олон улсын хэмжээнд магадлан итгэмжлүүлсэн 

хөтөлбөрийн нэр 

№ Бакалаврын 

хөтөлбөрийн нэр 

Магистрын 

хөтөлбөрийн нэр 

Докторын хөтөлбөрийн нэр 

1    

2    
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1   

   

 

Хүснэгт 3.4 

2016-2017 оны хичээлийн жилд ................... сургуулийн мэргэжлийн хөтөлбөр 

сонгосон байдал/Хамгийн их сонголттой 5, бага сонголттой 5, огт 

сонгогдоогүй хөтөлбөрүүд/ 

 

№ Мэргэжлий

н хөтөлбөр 

Сонгосон 

оюутны тоо 

Мэргэжил сонголт 

хийгээгүй оюутны 

тоо 

Тайлбар 

     

     

 

Хүснэгт 3.5 

 

2016-2017 оны хичээлийн жилд Бакалаврын хөтөлбөрт англи хэл дээр орсон 

хичээлийн нэрс 

 

№ Хичээлийн нэр Сургууль, Тэнхим 

   

   

 

Хүснэгт 3.6 

2016-2017 оны хичээлийн жилд ................... сургуулийн Бакалаврын хөтөлбөрт 

элсэгчид 

 

№ 

 
Сургалтын хөтөлбөр 

Сургалтын хэлбэр 
Нийт 

Өдөр Орой Эчнээ 

тоо 
хув

ь 
тоо 

хув

ь 
тоо хувь тоо Хувь 

1         100 

 Бүгд         

 

Хүснэгт 3.7 

2016-2017 оны хичээлийн жилд ................... сургуулийн Магистр, докторын 

хөтөлбөрт элсэгчид 
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№ Сургалтын хөтөлбөр Нийт Өдөр Эчнээ Бэлтгэ

л 

Экстерн

ат 

М
а

ги
с
тр

 

Д
о

кт
о
р
 

М
а

ги
с
тр

 

Д
о

кт
о
р
 

М
а

ги
с
тр

 

Д
о

кт
о
р
 

М
а

ги
с
тр

 

д
о

кт
о

р
 

1          

 Бүгд         

 

Хүснэгт 3.8 

................... сургуулийн нийт суралцагчдын тоо 

 

№ Сургалтын хөтөлбөр 

Бакалавр Магистрант  Докторант 

И
д

э
в
х
тэ

й
  

И
д

э
в
х
гү

й
  

Ч
ө

л
ө

ө
а

в
с

а
н
 

И
д

э
в
х
тэ

й
  

И
д

э
в
х
гү

й
  

Ч
ө

л
ө

ө
 

а
в
с
а
н
 

И
д

э
в
х
тэ

й
  

И
д

э
в
х
гү

й
  

Ч
ө

л
ө

ө
 

а
в
с
а
н
 

                      

                      

  Бүгд                   

 

Хүснэгт 3.9 

2016-2017 оны хичээлийн жилд ................... сургуульд шилжиж ирсэн, явсан 

суралцагчийн тоо  

/бакалавр, магистр, доктор/ 

№ 
Сургалтын 

хөтөлбөр 

Шилжиж ирсэн оюутны тоо 

 

Шилжиж явсан оюутны тоо 

 

I 

улирал 

II 

улирал 

Нийт  I улирал II улирал Нийт 

1        

 Бүгд       

 

Хүснэгт 3.10 

2015-2016 болон 2016-2017 оны хичээлийн жилд ................... сургуулиас 

чөлөөлөгдсөн оюутнуудын судалгаа 

№ 

Хөтөлбөр 

Сургуули

ас 

чөлөөлөг

дсөн 

Сургуулиас чөлөөлөгдөх болсон шалтгаан 
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оюутны 

тоо 

2
0

1
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-2
0

1
6
 

2
0

1
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1
7
 

Н
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Г
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Э
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ү
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М
э
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ж
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о
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и

р
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й
 

Н
а
с
 б

а
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н
 

Х
и

ч
э
э
л

д
 о

гт
 

с
у
у
га

а
гү

й
 

А
р

 г
э
р

и
й

н
 г

а
ч
и

гд
а

л
 

Б
у
с
а

д
 /

у
л

и
р

с
а

н
, 

х
а

с
с
а

гд
с
а

н
/ 

1             

2             

3 ......            

 Бүгд            

 

Хүснэгт 3.11 

2016-2017 оны хичээлийн жилд................... сургуулиас бакалаврын сургалт 

төгсөгчдийн тоо 

№ 

Хөтөлбөр Сургалтын хэлбэр Бүгд 

Өдөр Орой Эчнээ 

Тоо Хувь Тоо Хувь Тоо Хувь Тоо  Хувь  

1          

2          

3 .....         

 Бүгд         

 

Хүснэгт 3.12 

2016-2017 оны хичээлийн жилд................... сургуулиас магистрын зэрэг 

хамгаалсан магистрантуудын товчоон 

№ Хөтөлбөр 
Нийт 

төгсөгч 

Yүнээс 

өдөр эчнээ эмэгтэй 

1      

2      

 Бүгд     

 

Хүснэгт 3.13 

2016-2017 оны хичээлийн жилд ................... сургуулиас докторын 

зэрэг хамгаалсан докторантуудын товчоон 

№ Хөтөлбөр Yүнээс 
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Нийт 

төгсөгч 

 

 

өдөр 

 

эчнээ 
 

экстернат 

 

эмэгтэй 

1       

2       

 Бүгд      

 

Хүснэгт 3.14 

 

2016-2017 оны хичээлийн жилд ................... сургуулийн төгсөлт 

хойшлолтын судалгаа /бакалавр, магистр, доктор/ 

 

Хүснэгт 3.15 

2016-2017 оны хичээлийн жилд ................... сургуулийн төгсөгчдийн сурлагын 

дүнгийн судалгаа /бакалавр, магистр, доктор/ 

 

 

Хавсралт 4. Оюутны хөгжил, үйлчилгээ 

 

Хүснэгт 4.1  

 

Оюутанд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн байдал 

Хөтөлбөр сонголтын сурталчилгаа хийсэн байдал 

 

№ Хөтөлбөрийн нэр Тэнхим Огноо 

1 
Багш, гадаад хэлний боловсрол 

(орос) 
Гадаад хэлний тэнхим V/24 

2 
Багш, гадаад хэлний боловсрол 

(англи) 
Англи хэл заах арга зүйн тэнхим V/22 

№ 

Бүрэлдэх

үүн 

сургууль 

Төгсө

х 

ёстой 

Төгсөлт 

хойшилс

он 

Төгсөлт хойшлогдсон шалтгаан 

шилжих гадаадад 

суралцах 

ар 

гэрийн 

гачигда

л 

өвчни

й 

улмаа

с 

жирэ

м-сэн 

бусад 

1          

 Бүгд         

№ Бүрэлдэхүүн 

сургууль 

Оюутны 

тоо 

Дундаж 

голч оноо 

Дундаж 

голч дүн 

Сурлагын 

амжилт 

Сурлагын 

чанар 

1       

 Бүгд       
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3 
Багш, Монгол хэл –уран зохиолын 

боловсрол 
Англи хэл орчуулга судлалын тэнхим V/11 

4 Нягтлан бодох бүртгэл Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим V/13 

5 Менежмент Менежментийн тэнхим V/19 

6 Санхүү, банк 
Санхүү эдийн засгийн тэнхим V/23 

7 Даатгал 

  

Хүснэгт 4.2 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар зөвлөх үйлчилгээ 

 

№ Зөвлөх үйлчилгээ Хүрэх үр дүн  
Зөвлөх үйлчилгээнд хамрагдсан 

оюутан 

1 Биелэсэн санаа “Trenin 

marketing” төрийн бус 

байгууллага “ Амжилттай 

ажлын байртай болох нь” 

сэдэвт лекц  

 Сан-4, ДЭЗ-4, ХХО-4, АХБ-

4аб,БМ-3,4 ангийн 90 гаруй 

оюутан оролцлоо 

 

Хүснэгт 4.3 

 

Судалгааны ажил эрхлэхэд зөвлөх үйлчилгээ 

№ 
Тэнхим 

Хамрагдсан 

оюутан 

Судалгааны сэдэв 

сонгон ажиллаж байгаа 

оюутан 

Гарсан үр дүн 

1 НББ 67 7  

 

Бакалаврын 

судалгааны ажил 

бичиж хамгаалсан 

2 Менежмент 56 4 

3 Санхүү эдийн засаг 76 8 

4 Англи хэлний заах арга 

зүй 

27 3 

5 Англи хэлний орчуулга 

судлал 

16 5 

6 Гадаад хэл 45 4 

 

Хүснэгт 4.6 

МУИС Орхон сургуулийн зохион байгуулсан олон нийтийн арга хэмжээ 

 

№ Арга хэмжээний нэр 
Оролцогчдын 

тоо 
Үр дүн 

1 
Орхон аймгийн ЗДТГ-

ын Хууль зүйн хэлтэс 

нь  Хүн худалдаах гэмт 

СЭЗ-ийн III,VI 

курс, НББ-ийн 

III,VI курсийн 80 

 Залуучуудад хууль эрх зүйн мэдлэг олгох, 

гэмт хэргээс өөрийгөө болон бусдыг 

хамгаалах, урьдчилан сэргийлнэ. 



159 
 

хрэг, Мансууруулах 

бодисын хор нөлөө, у/с 

арга хэлбэр, ЭМД-ын 

тухай хууль 

сурталчлах, хууль эрх 

зүйн мэдлэг олгох 

сургалт Эрх зүйн хөтөч 

М.Халиунаа, 

Д.Болорцэцэг 

гаруй оюутан 

хамрагдсан 

2 Орхон аймгийн ЭМГ 

БЗДХ/ХДХВ/ДОХ-ын 

халдвар илрүүлэх үзлэг 

зохион байгуулсан. 

ЭМГ-ын мэргэжилтэн 

Цэндбаяр 

I-IV курсын  

221 оюутан 

/судасны 

цуснаас 

шинжилгээ 

авсан/ 

Залуучуудыг БЗДХ/ХДХВ/ДОХ-ын халдвараас 

урьдчилан сэргийлэх, эрт ирлүүлэх,эмчлэх 

тэдэнд мэдлэг олгоно.  

3 Орхон аймгийн  Хүүхэд  

хөгжлийн хэлтэс 

дэргэдэх Залуучуудын 

хөгжлийн төвөөс”  

НҮМЭ-ийн багш 

Ц.Энхзул лекц уншсан. 

1-р курсийн 

оутнууд 

Оюутны эрүүл мэндийн өдөрлөг”-ийг зохион 

байгуулж, өдөрлөгийн хүрээнд нөхөн 

үржихүйн эрүүл мэндийн зөв мэдлэг өгөх 

4 Английн ЭСЯ “Их 

Британийн тэтгэлэгт” 

хөтөлбөрийн талаар 

Тэтгэлэгт хөтөлбөр 

хариуцсан ажилтан 

Р.Энхмаа сургалт 

хийсэн. 

Эдийн засаг, 

Хэл- II.III 

курсийн 

оюутнууд 

Оюутнуудыг гадаадын их дээд сургуулиудын 

тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдахад жуучлах, 

тэдэнд боломж олгох   

5 Орхон аймгийн ЭМГ, 

Монголын сүрьеэтэй 

тэмцэх нийгэмлэг 

хамтран “СҮРЬЕЭГҮЙ 

ИРЭЭДҮЙН ТӨЛӨӨ 

ХАМТДАА” аяны 

хүрээнд  ЭМГ-ын 

мэргэжилтэн Энхтуяа  

сургалт зохион 

байгуулсан 

I-IV курсын  

264 оюутан 

оюутан залуусаар дамжуулан нийгэмд уг 

өвчний талаар үнэн зөв мэдлэг мэдээлэл өгөх, 

хувь хүний эрүүл мэндийн боловсролтой 

болгоход нөлөөлнө. 

 

Хүснэгт 4.7 

Орхон сургуулийн оюутанд үзүүлсэн нийгмийн халамжийн үйлчилгээ 

 

№ Үзүүлэлт 
Хамрагдвал 

зохих 
Хамрагдсан 

Хамрагдалт

ын хувь 

Мөнгөн дүн 

/мян.төг/ 
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Оюутны нийгэмд хандсан үйлчилгээ: 

 

Хүснэгт 4.8 

Орхон сургуулийн зохион байгуулсан урлагийн арга хэмжээ 

 

№ Арга хэмжээний нэр Оролцогчдын тоо Үр дүн 

1 
МУИС-ийн Орхон сургуулийн 

оюутны “Урлагийн бага наадам” 
467 

Оюутны авъяасыг нээх, 

хөгжүүлэх, чөлөөт цагийг зөв 

боловсон өнгөрүүлэх ач 

холбогдолтойгоос гадна МУИС-

ийн Урлагийн наадамд шилдгээ 

шалгаруулан явуулав 

 

Хүснэгт 4.9 

 

Орхон сургуулийн сургууль, улсын чанартай урлагийн арга хэмжээнд гаргасан 

амжилт 

 

№ Арга хэмжээний нэр Эзэлсэн байр Суралцагчийн нэр  

1 

Орхон аймгийн засаг даргын 

дэргэд эх эрүүл мэндийн газраас 

зарласан “Үе тэнгийн сургагч 

бэлтгэх” сургалт, МУИС-ОАСС, 

ТИС, МАРГАД Дээд Сургууль, 

ХААИС МСҮТ, Орхон МСҮТ 

сургуулиудын дунд зохион 

байгуулсан БЗДХ,ХДХВ/ДОХ-оос 

урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 

оюутан залуучуудын дунд 

“Дэвжээ” тэмцээн 

Тэргүүн байр Ц.Даваасүрэн АХБ-2, 

М.Маргад БУ1-2 Анхбаяр 

Марк.Мен-2 , Хулан БУ1-2  

СБ-2 А.Энх-Амгалан  НББ2а-

М. Даваадалай , АХБ-2 

Б.Хонгорзул Д.Нямжав БУ1-2   

 

 

 

Хүснэгт 4.10 

 

Орхон сургуулийн хэмжээнд зохион байгуулсан спортын арга хэмжээ 

 

№ Арга хэмжээний нэр 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

/мян.төг/ 

Хамрагдсан 

хүний тоо 
Үр дүн /амжилт/ 

1 
1-р түвшний оюутны аварга 

шалгаруулах тэмцээн 
   



161 
 

2 
Сургуулийн аварга шалгаруулах 5 

төрөлт 
   

 

Хүснэгт 4.12 

 

Нийтийн биеийн тамирын чиглэлээр оюутнуудад үзүүлсэн үйлчилгээ 

 

№ 

Зохиосон ажил 

Хамрагдсан оюутан 

Сургууль Түвшин Тоо 

1 Намрын спартакиад-2015 спортын 

наадам 

Бүрэлдэхүүн 

сургуулиуд 

1 1200 

2 Спортлог оюутан өдөрлөг  Бүрэлдэхүүн 

сургуулиуд 

1 1900 

 

 

Хүснэгт 4.13 

Орхон сургуулийн Оюутны клубүүдийн үйл ажиллагаа 

 

№ Клубын нэр Үйл ажиллагааны чиглэл 

1 ТҮҮКЕН Уралдаан тэмцээн 

2 Movie Fun English кино клуб Кино хичээл  

3 Speaking club  Тодорхой сэдвээр оюутантай ярилцдаг 

4 Creative writing club  Бичих чадварыг хөгжүүлэх 

5 Movie club  кино үзүүлж ярилцах 

6 
20-р зууны багш оюутан 

клуб  

Хүүхдиийн байгууллагад сайн дурын хүмүүнлэгийн хөдөлгөөн 

зохион байгуулах аян  

7 Оюутан-Багш сургалт 

8 Орос хэлний ярианы клуб Оросоор ярих чадварыг хөгжүүлэх 

9 Үржих хүрд дугуйлан сургалт 

10 Япон хэлний ярианы клуб чөлөөт ярилцлага  

11 Сэтгэлийн илч клуб  Сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх 

12 СЭШ “Бид” клуб судалгаа 

13 
Эрдэм шинжилгээний 

дугуйлан 

судалгаа 

 

Хүснэгт 4.15 

Орхон сургуулийн гадаад суралцагчдын тоо 

 

№ Хөтөлбөр 

М
о
н
го

л
 

х
э
л

н
и

й
 

б
э
л

тг
э
л

 Бакалавр Магистр Доктор 

Нийт 
өдөр 

оро

й 

эч

нэ

э 

өдөр 
эчнэ

э 
өдөр 
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1
-р

 т
ү
в
ш

и
н

 

2
-р

 т
ү
в
ш

и
н

 

3
-р

 т
ү
в
ш

и
н

 

4
-р

 т
ү
в
ш

и
н

 

2
-р

 т
ү
в
ш

и
н

 

3
-р

 т
ү
в
ш

и
н

 

1 Багш,Англи хэлний    1 3 1      5 

 

Хүснэгт 4.16 

 

Орхон сургуулийн гадаад суралцагчдын төгсөгчдийн тоо 

№ Хөтөлбөр Бакалавр Магистр Нийт 

Өдөр Өдөр Эчнээ 

1 Багш,Англи хэлний 1 - 
- 

1 

 

Хүснэгт 4.20 

.................... сургуулийн улсын олимпиад, уралдаан тэмцээнд үзүүлсэн амжилт 

Олимпиад, уралдаан 

тэмцээний нэр 
Эзэлсэн байр Удирдсан багш 

Суралцагчийн нэр, 

анги 

    

    

    

Хүснэгт 4.21 

............................ сургуулийн хэмжээнд зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний 

хурал  

/бакалавр, магистр, доктор/ 

№ Эрдэм шинжилгээний хурлын нэр Оролцогчдын тоо Илтгэлийн тоо 

    

    

Хүснэгт 4.22 

............................ сургуулийн эрдэм шинжилгээний хуралд эхний байр эзэлсэн оюутан  

/бакалавр, магистр, доктор/ 

№ Суралцагчийн нэр Сургалтын хөтөлбөр Илтгэлийн сэдэв 

    

    

Хүснэгт 4.23 

............... сургуулийн мэргэжлийн тусгай сургалтууд зохион байгуулах /захиалгат 

болон зорилтот сургалтууд, үр дүн, хамрагдагчдын талаарх мэдээлэл/ 

№ 
Захиалгат болон зорилтот 

сургалтын нэр 
Чиглэл 

Хариуцсан 

багш 

Хамрагдсан 

байгууллага, хүний 

тоо 
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Хавсралт 5. Гадаад, дотоод харилцаа, хамтын ажиллагаа 

 

 

Хүснэгт 5.1 

....Орхон .. сургуулийн хамтын ажиллагааны гэрээ хэлэлцээр 

 

 

Хүснэгт 5.2 

......Орхон... сургуулийн гадаад томилолт, айлчлал 

 

 

 

№ 

 

Аль улсын 

аль 

байгууллагад 

 

Томилог

дсон 

огноо 

 

Томилогд

он 

ажилласа

н  албан 

тушаалтан 

 

Зорилго 

 

Үр дүн 

 

Зардал, эх 

үүсвэр 

 

ГХХАХ-т 

журмын 

дагуу 

тайлагнас

ан эсэх 

 

 

1 

ОХУ-ын 

Улаан-Үд 

хотын БУИС-

ийн Хэл, олон 

нийтийн 

харилцааны 

сургуулийн 

Орос хэлний 

тэнхим 

 

 

2016.11.1

3 – наас 

2016.12.1

0 

 

 

Х. 

Нуржанар 

 

 

ОХБ-3А 

ангийн 6 

оюутны 

зөвлөх 

багшаар 

ажиллав. 

Оюутнууд: 

Унших дадал 

16 Ярих 

дадал 16 

Бичих дадал 

8 Орос 

хэлний үндэс 

24 цаг 

Орон судлал 

8 цагийн нийт 

72 цагийн 

хичээл судлав 

 

 

МУИС-ОС 

замын 

зардал 

234.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уг арга 

хэмжээнд  

Монгол, 

Латви, Япон, 

АНУ, БНСУ, 

БНХАУ зэрэг 

орны 180 

гаруй багш, 

оюутнууд 

 

 

 

 

 

 

 

 

360.000 

 

 

 

№ 

 

 

Сургуулийн нэр 

Хүчин 

төгөлдөр 

байгаа 

гэрээ/тоо/  

Шинээр 

байгуулсан 

гэрээний 

тоо   

Өмнөх хичээлийн 

жилд шинэр 

байгуулсан 

гэрээний тоо  

Сунгасан 

гэрээний 

тоо 

Өмнөх 

хичээлийн 

жилд сунгасан 

гэрээний тоо 

Гадаад       

       

Дотоод      

  15 10 19 4 4 
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ОХУ-ын Улан-

Үдэ хотын 

БУИС  

2016.10.1

0 – наас 

16ны 

өдрүүдэд 

Б. 

Нарантунг

алаг 

Ц. Нямхүү 

Г. Энхбаяр 

Олон 

улсын 

оюутны 7 

хоног арга 

хэмжээнд 

оролцов. 

оролцсон ба 

10 сарын 

11нд болсон 

“Олон улсын 

харилцаа” 

сэдэвт салбар 

хуралдаан 

дээр ОХБ4а 

ангийн 

оюутан 

О.Отгонбаяр 

“Дни монгол-

российской 

дружбы и 

сотрудничест

ва” сэдвээр, 

10 сарын 

12нд болсон 

“Орос хэл 

сурахад гарах 

бэрхшээл” 

сэдэвт салбар 

хуралдаанд 

ОХБ3а ангийн 

оюутан 

С.Нямцэрэн, 

Ц.Бямбаа нар 

“Как мы учим 

русский язык” 

сэдвээр 

илтгэл 

хэлэлцүүлэв. 

4 ОХУ-ын Улан-

Үдэ хотын 

БУИС 

2016.10.1

0 

Б. 

Нарантунг

алаг 

Ц. Нямхүү 

Г. Энхбаяр 

“Методика 

преподава

-ния РКИ” 

сургалт 

Сүүлийн 

үеийн заах 

арга зүйн чиг 

хандлага, 

сургалтын 

аргуудтай  

танилцав. 

МУИС-ийн 

Орхон 

сургуулиас 

үйл 

ажиллагаан

д оролцох 

өдрүүдийн  

цалинтай 

чөлөө 

олгосон. 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОХУ-ын Улан-

Үдэ хотын 

БУИС 

 

 

 

 

 

 

2016.12 

сард 

 

 

 

 

 

 

Б. 

Нарантунг

алаг 

 

 

 

ОХУ-

БУИС, 

МУИС-

Орхон 

сургуулийн 

хамтын 

ажиллагаа

ны гэрээг 

сунгах 

Оюутан 

солилцооны 

хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэн, 

үүнтэй 

холбоотой 

бичиг баримт 

бүрдүүлэх, 

боловсруулах

, урилга 

захиалах, виз 

хүсэх, оршин 

суух түр 
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зөвшөөрөл 

авах, 

байрлуулах, 

сургалт 

явуулах 

ажлыг зохион 

байгуулан 

ажиллав. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

ОХУ-ын Улан-

Үдэ хотын 

БУИС 

 

 

 

 

2017.03.1

3-аас 31 

 

 

 

 

Н. 

Ичинноров 

“Орос 

хэлний 

орчуулагч” 

хавсарга 

мэргэжлээ

р 

суралцаж 

буй НББ3 

ангийн 4 

оюутан 

зөвлөх 

багшаар 

ажиллах 

Дадлагын 

хугацаанд 

оюутнууд 40 

цагийн орос 

хэлний 

хичээлд 

хамрагдан, 

Улан-Үдэ 

хотын түүх, 

соёлын 

дурсгалт 

газруудтай 

танилцав. 

 

 Америкийн 

Нэгдсэн Улс 

2017.02.1

8-03.04 

Э.Отгон-

Эрдэнэ 

АНУ-ын 

Вашингтон

, ОУ-ын 

хуралд 

оролцох  

ОУ-ын хуралд 

илтгэл 

хэлэлцүүлсэн. 

МУИС-ийн 

Орхон 

сургуулиас 1 

сарын  

цалинтай 

чөлөө 

олгосон. 

 

    АНУ-ын 

Индиана 

ИС-д ОУ-

ын хуралд 

оролцох 

ОУ-ын хуралд 

илтгэл 

хэлэлцүүлсэн. 

 

    АНУ-ын 

Калифорн

ы муж, 

Беркли 

хотын ИС-

иас зохион 

байгуулсан 

Хэл 

шинжлэли

йн хурал 

ОУ-ын хуралд 

оролцсон. 

 

 

 

Хүснэгт 5.3 

......МУИС-ийн Орхон  сургуульд айлчилсан гадны зочид, төлөөлөгчид 

 

 

№ 

Аль улсын аль 

сургуулийн 

төлөөлөгч 

(тоо) 

 

Айлчилсан 

огноо 

 

Зорилго 

 

Үр дүн 

Хүлээн 

авах 

зардал 

гарсан 

эсэх 
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1 

ОХУ-ын Улан-Үдэ 

хотын БУИС-ийн 

Дорно дахины дээд 

сургуулийн Аялал 

жуулчлалын 

тэнхимийн эрхлэгч 

2017.02.06-

аас 03.24 

БУИС-ийн Дорно 

дахины дээд 

сургуулийн Аялал 

жуулчлалын 

ангийн 5 оюутны 

зөвлөх багшаар 

ажиллав 

Оюутнууд монгол орон 

судлал 48 цаг, монгол 

хэлний яриа бичгийн 

дадлага 96 цаг, монгол 

хэлний хэлзүй 32 цаг, 

монгол бичиг 24 цагийн 

хичээл заалгав. Дадлагын 

хугацаанд оюутнуудыг 

монгол ахуй, соёл, ёс 

заншил, уламжлалтай 

танилцуулах ажлыг 

зохион байгуулав. 

 

2 

ОХУ-ын Улан-Үдэ 

хотын БУИС-ийн 

Дорно дахины дээд 

сургуулийн монгол 

хэлний багш 

Бальжинимаева Б.Д 

2017.05.07-

аас 05.10 

БУИС-ийн Дорно 

дахины дээд 

сургуулийн 

Монгол-хятад 

судлалын ангийн 9 

оюутны зөвлөх 

багшаар ажиллав. 

Дадлагын хугацаанд 

оюутнууд 20 цагийн 

монгол хэлний хичээлд 

хамрагдаж, Эрдэнэт 

хотын дурсгалт 

газруудтай танилцав. 

 

3 

Япон улсын Brain 

компанийн захирал, 

менежер Сакаи 

Шидеказу, Сакаи 

Шидэказу 

2017.05.16 

Япон хэл судалж 

буй оюутнуудад 

ажил олгох 

хөтөлбөр 

таницуулав. 

МЯС-4а ангийн 10 

оюутанд ажил олгох 

хөтөлбөр танилцуулж, 

Э. Амарзаяа Япон улсад 

ажиллахаар болов. 

 

 

 

Хүснэгт 5.4 

.................... сургуулийн гадаад, дотоодын байгууллага, их сургуулиудтай хамтран 

зохион байгуулсан арга хэмжээний хураангуй   

 

№ Огноо Арга хэмжээний сэдэв 
Уригдсан лектор, 

хүндэт зочны нэр 

1 2016.10.28 “Дээд боловсролын магадлан     итгэмжлэл” сургалт МУИС-ийн багш нар 

2 2016.10.26 
“Элэгний вирусгүй хамт олон” эрүүл мэндийн сургалт, 

үзлэг оношлогоо 

Эрдэнэтийн эрүүл 

иргэн” ТББ, Медипас 

эмнэлэг 

 

3 

 

2016.12.08 

“Төрийн албан хаагчийн зарим сонгон шалгаруулалтад 

ТОЕК шалгалтыг хэрэглэж байгаа талаар” сэдэвт лекц 

“ТОЕК Монгол” төвийн 

захирал Доктор 

Ц.Үрэлмаа 

 

4 

 

2016.12.15 

WSTEM олон улсын байгууллага, МУИС-ийн ОС, 

Орхон аймгийн ЗД-ын дэргэдэх “Эрдэмтдийн зөвлөл” –

ийн хамтарсан “Эмэгтэйчүүд – судалгаа шинжилгээний 

ажил” ЭШ-ний хурал 

“Эрдэмтдийн     

зөвлөл” –ийн эрдэмтэд 

5 2017.02.08 
“Мэдлэгийг мөнгө болгох” шинжлэх ухааны үндэслэл 

сэдэвт бүтээмж, инновацийн лекц 

Судлаач, доктор 

М.Батгэрэл 
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6 

 

2017.02.15 

МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээ Инновацийн Хэлтсээс 

зохион байгуулсан “Төслийн бүртгэл менежментийн 

систем болон Journal Citation Reports-д бүртгэлтэй 

сэтгүүлийг олох, хуурамч сэтгүүлээс сэргийлэх нь”  

сэдэвт сургалт 

 

МУИС-ийн 

багш нар 

 

7 
2017.02.17 

“Багш бэлтгэх сургалтад нэгдмэл арга зүй STEAM 

нэвтрүүлж хэрэгжүүлэх нь” төслийн хүрээнд МУБИС-

иас их, дээд сургуулийн багш нарт зориулсан 

семинарт хамрагдаж “Финляндын багш бэлтгэх 

сургалтын шинэчлэл”, “Тонгоруу сургалт” зэрэг 5 

цагийн лекц семинар 

 

 

МУБИС-ийн багш  нар 

8 2017.04.19 

МУИС-ийн док (Ph.D) Б.Туяа  байгууллагын нийт 

ажиллагчдад зориулсан "Харилцаа, багаар ажиллах 

сэтгэл зүй ба сэдэлжүүлэлт, идэвхжүүлэлт, бүтээлч 

сэтгэхүй, байгууллагын сэтгэл ханамж, ажилдаа 

хандах хандлага гэх мэт агуулгыг багтаасан кейст 

суурилсан лекц, ярилцлага. 

 

МУИС-ийн Док.Проф. 

(Ph.D) Б.Туяа 

9 2017.04.18 
“Дээд боловсролын сургалтын чиг хандлага” лекц 

семинар 

Монгол Улсын 

Эрдмийн Их 

Сургуулийн профессор 

Ц.Пүрэвсүрэн 

 

 

Хүснэгт 5.5 

................... сургуулийн гадаадын төсөл, хөтөлбөрүүд 

№ Огноо Нэр/ төрөл 
Зохион байгуулсан арга 

хэмжээ 
Зардлын эх үүсвэр 

     

 

Хүснэгт 5.6 

Олон улсын зуны сургалт 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

 

Бүлэг 6. Санхүү, бүртгэл, эдийн засгийн хөгжил 

 

Хүснэгт 6.1 

Төсвийн орлогын гүйцэтгэл 

/сая төгрөг/ 
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Орлогын үзүүлэлт 

2015-2016 

Гүйцэтгэл 

2016-2017 

гүйцэтгэл 

өөрчлөлт өмнөх 

оноос 

Дүн Хувь Дүн хувь Дүн Хувь 

Улсын төсвийн 

санхүүжилт 
0 0 116.62 8.3 116.62 100.0 

Сургалтын төлбөр 1,395.34 89.01 1,176.46 83.75 (218,88) (15.68) 

Үндсэн бус үйл 

ажиллагааны орлого 
172.24 10.99 111.73 7.95 (60.51) (35.13) 

ДҮН 1,567.58 100.0 1,404.81 100.0 162.77 (10.38) 

 

 

 

Хүснэгт 6.2 

Улсын төсвийн санхүүжилт /өмнөх онтой харьцуулсан/ 

/сая төгрөг/ 

№ Орлогын нэр төрөл 

2014-2015 оны 

хичээлийн 

жилийн 

гүйцэтгэл 

2016-2017оны 

хичээлийн 

жилийн 

гүйцэтгэл 

Өөрчлөлт 

/өмнөх оноос/ 

Дүн Хувь Дүн Хувь Дүн Хувь 

1 
Ашиглалтын зардлын 

санхүүжилт       

2 
Их засвар, хөрөнгө 

оруулалтын санхүүжилт       

3 
Тэтгэвэр  тэтгэмжийн 

зардлын санхүүжилт       

4 Хувьсах зардлын санхүүжилт       

  ДҮН       

 

Хүснэгт 6.3 

 

Төсвийн болон өөрийн санхүүжилтээр хийгдсэн хөрөнгө оруулалт 

 

(мянган төгрөг) 

№ Хөрөнгө оруулалтын нэр Төсвийн гүйцэтгэл 

1 Азот нэрэгч аппарат 88,611.6 

2 Био органик химийн лаборатори 45,490.0 

 НИЙТ  
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Хүснэгт 6.4 

Сургалтын төлбөрийн орлогын бүтэц, өөрчлөлт 

(сая төгрөг)  

Д.

д 

Орлогын 

үзүүлэлт 

2015-2016 оны 

хичээлийн 

жилийн  

гүйцэтгэл  

2016-2017 оны 

хичээлийн 

жилийн 

гүйцэтгэл  

Өөрчлөлт /өмнөх 

оноос/ 

Дүн Хувь Дүн Хувь Дүн Хувь 

1 Бакалавр 1,310.54 93.9 1,090.1 92.7 (220.44) (16.8) 

2 Магистр 84,80 6.1 86.36 7.3 1.56 1.84 

 ДҮН 1,395.34 100.0 1,176.46 100.0 (218.88) (15.69) 

 

 

 

Хүснэгт 6.5 

 

Сургалтын төлбөрийн санхүүжилтийн бүтэц 

 

(сая төгрөг) 

№ Санхүүжилт 

2015-2016 оны 

хичээлийн жилд 

 2016-2017оны 

хичээлийн жилд 

Өөрчлөлт /өмнөх 

оноос/ 

Дүн Хувь Дүн Хувь Дүн Хувь 

1 Хувийн төлбөр 
1,345.1

9 
96.4 1,140.24 96.9 (204.95) (15.2)  

2 
Сургалтын төрийн 

сан 
50.15 3.6 36.22 3.1 (13.93) (36.2) 

 ДҮН 

1,395.3

4 100.0 1,176.46 100.0 (218.88) (15.69) 

 

 

Хүснэгт 6.6 

Сургалтын төрийн сангийн санхүүжилтийн бүтэц  

 (сая төгрөг) 

№ Санхүүжилт 

2015-2016  оны 

хичээлийн жил 

2016-2017 оны 

хичээлийн жил 

Өөрчлөлт /өмнөх 

оноос/ 

Оюутн

ы тоо 

Санхүү-

жилт 

Оюутн

ы тоо 

Санхүү-

жилт 

Оюутн

ы тоо 

Санхүү-

жилт 

1 

Төрийн албан 

хаагч 3 1.22 1 0.52 (2) (0.7) 

2 192-р тогтоол 42 48.93 22 35.7 (20) 13.41 
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 ДҮН 45 50.15 23 36.22 (22) (13.93) 

 

 

Хүснэгт 6.7 

 

Сургалтын төрийн сангийн санхүүжилт, бүрэлдэхүүн сургуулиар 

(сая төгрөг) 

№ 

Бүрэлдэхүүн 

сургуулийн нэр 

ТАХ 

ЗГ-ын 192 тоот 

тогтоол 

/буцалтгүй, 

хөнгөлттэй зээл/ 

 

СТСангийн 

нийт 

санхүүжилт 

  
Тоо  Төлбөр  Тоо  Төлбөр  Тоо 

 

Төлбөр  

1        

 

 

Хүснэгт 6.8 

Туслах үйл ажиллагааны орлогын гүйцэтгэл 

 

(сая төгрөг) 

Д.д Орлогын төрөл 

2015-2016 оны 

хичээлийн жил 

2016-2017 

оны 

хичээлийн 

жил 

Өөрчлөлт  

Дүн Хувь Дүн Хувь Дүн Хувь 

1 
Оюутны байрын 

төлбөрийн орлого 
19.35 11.24 20.21 17.3 0.86 4.4 

2 
Ромбо, диплом, 

үнэмлэхний орлого 
5.36 3.11 7.17 6.14 1.81 33.77 

3 Түрээсийн орлого 0.23 0.13 0.25 0.21 0.02 8.7 

4 
Харилцах дансны 

хүүгийн орлого 
65.67 38.13 39.38 33.72 (26.28) (40.0) 

5 
Туслах үйл  

ажиллагааны бус 
56.54 32.82   (56.54) (100) 

6 
Зуны болон түр 

сургалтын орлого 
9.98 5.8 18.80 14.39 8.82 88.38 

7 Бусад орлого 15.11 8.77 33.61 28.77 18.50 122.4 

 ДҮН 172.24 100.0 116.80 100.0 (55.44) (32.18) 
 

 

 

 

Хүснэгт 6.9 
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Эрдэм шинжилгээний төсөл, хөтөлбөрийн орлогын гүйцэтгэл 

(сая төгрөг) 

№ Санхүүжүүлэгч 
Төслийн 

тоо 

Мөнгөн 

дүн 

1 ШУТСангийн санхүүжилттэй  сэдэвт ажил, төслүүд   

2 
Гадаадын байгууллага, хамтарсан сангийн 

санхүүжилттэй төсөл хөтөлбөр 
  

3 Дотоодын байгууллагын аж ахуйн гэрээт ажил    

4 
Азийн судалгааны төвийн санхүүжилтээр хийсэн 

ажлууд 
  

 ДҮН   

 

Хүснэгт 6.10 

МУИС-ийн инновацийн дансанд оруулсан шимтгэлийн хэмжээ 

/мянган төгрөгөөр/ 

№ Төслийн удирдагч Тэнхмийн нэр Төслийн дүн 
МУИС-д төлсөн 

шимтгэлийн дүн 

1     

2     

Шимтгэлийн орлогын нийт дүн   

 

Хүснэгт 6.11 

 

Төсвийн зардал, зардлын нэр төрлөөр 

(сая төгрөг) 

 

№ Зардлын 

үзүүлэлт 

2015-2016 оны 

хичээлийн жил 

2016-2017 оны 

хичээлийн жил 
Өөрчлөлт 

  Дүн Хувь Дүн Хувь Дүн Хувь 

1 
Цалин хөлс, НДШ 

1,401.8

3 
80.3 1,378.44 84.95 (23.39) (1.67) 

2 Бараа үйлчилгээ 182.53 10.51 103.77 6.4 (78.76) (43.15) 

3 
Сургалтын 

үйлчилгээ 
67.07 3.84 53.98 3.32 (13.09) (19.51) 

4 
Эрдэм 

шинжилгээ 
12.73 0.72 7.93 0.48 (4.8) (37.7) 

5 Тогтмол зардал 58.92 3.37 57,05 3.51 (1.87) (3.1) 

6 
Хөрөнгө 

оруулалт 
22.37 1.26 21.47 1.34 (0.9) (4.02) 

  
Дүн 

1,745.4

5 
100.0 1,622.64 100.0 (122.81) (7.04) 

 



172 
 

Хүснэгт 6.12 

Зардлын дэлгэрэнгүй 

(сая төгрөг) 

Зардлын үзүүлэлт 
Өмнөх 

тайлант үе 

 Тухайн 

тайлант 

үе  

Өөрчлөлт 

Дүн Хувь 

Нийт зардал 1,745.45 
1,622.65 

      

(122.80) 
-7.04 

Цалин хөлсний зардал 1,401.83 
1,378.44 

        

(23.40) 
-1.67 

Цалин хөлс, нэмэгдэл 

урамшуулал 1,264.90 
1,241.84 

        

(23.07) 
-1.82 

НДШ-ийн зардал  
136.93 

136.60 
          

(0.33) 
-0.24 

Бараа үйлчилгээний нийтлэг 

зардал 182.53 
103.77 

        

(78.76) 
-43.15 

Бичиг хэргийн зардал 

/захиргаа/ 1.01 
1.85            0.85  83.97 

Аж ахуйн зардал 
60.60 

23.64 
        

(36.96) 
-60.99 

Зөөлөн эдлэл, нормын хувцас - -                -      

Шуудан холбооны зардал 
2.45 

1.41 
          

(1.04) 
-42.57 

Шатахуун, сэлбэгийн зардал 
3.67 

1.89 
          

(1.78) 
-48.50 

Албан томилолт /захиргаа/ 
5.32 

4.54 
          

(0.77) 
-14.52 

Шагналын зардал 2.50 4.09            1.59  63.36 

Төвлөрсөн арга хэмжээ 
10.50 

6.19 
          

(4.31) 
-41.05 

Ойн арга хэмжээ - -                -      

Гадаад арга хэмжээ, хамтын 

ажиллагааны зардал 3.04 
1.73 

          

(1.30) 
-42.90 

Тусламж тэтгэлэгийн зардал 1.44 2.42            0.98  68.33 

Тэтгэвэр тэтгэмж 1.39 15.71          14.32  1033.14 

Урсгал засварын зардал 
78.30 

15.97 
        

(62.34) 
-79.61 

Төлбөр хураамжийн зардал 
0.89 

0.42 
          

(0.46) 
-52.03 

Хэвлэл мэдээлэл, 

сурталчилгааны зардал 11.42 
23.90          12.48  109.21 
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Сургалтын үйлчилгээний 

зардал 67.07 
53.98 

        

(13.08) 
-19.51 

Тогтмол хэвлэлийн зардал 
1.69 

1.56 
          

(0.12) 
-7.39 

Хичээл практикийн зардал 
29.56 

15.29 
        

(14.27) 
-48.27 

Интернэтийн зардал 6.88 7.54            0.65  9.46 

Оюутны үйлчилгээний зардал 
5.59 

5.38 
          

(0.21) 
-3.75 

Оюутны тэтгэлэг 0.46 1.03            0.57  123.30 

Оюутны замын зардлын 

хөнгөлөлт - 
1.13            1.13    

Уралдаан тэмцээний зардал 6.82 10.24            3.43  50.27 

Мэргэжлийн олимпиадын 

зардал 6.81 
4.19 

          

(2.62) 
-38.46 

Гадаад багшийн зардал 1.06 1.10            0.04  3.49 

Багшийг дэмжих үйл 

ажиллагааны зардал 8.20 
6.53 

          

(1.67) 
-20.38 

ЭШ, инновацийн зардал 12.73 
7.93 

          

(4.80) 
-37.68 

ЭШ,Инновацийн зардал 
12.73 

7.93 
          

(4.80) 
-37.68 

Тогтмол зардал 58.92 
57.05 

          

(1.87) 
-3.17 

Гэрэл цахилгаан 
16.96 

12.44 
          

(4.52) 
-26.67 

Халаалтын зардал 35.98 36.12            0.14  0.39 

Цэвэр бохир усны зардал 
5.98 

5.55 
          

(0.43) 
-7.13 

Хөрөнгийн зардал 22.37 
21.47 

          

(0.89) 
-4.00 

Барилга байгууламж ИЗ-ын 

зардал 2.00 
- 

          

(2.00) 
-100.00 

СТТ худалдан авах зардал 3.23 9.39            6.16  190.52 

Тавилга эд хогшил худалдан 

авах зардал 2.01 
0.80 

          

(1.21) 
-60.14 

Ном сурах бичгийн зардал 
15.13 

11.28 
          

(3.85) 
-25.44 

 

 

Хүснэгт 6.13 

Хөлс тооцож олгосон илүү цаг 
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                                                                                                 (Багшийн багц цагаар 

Ббц) 

Тэнхим 

2015-2016 он 2016-2017 он 

Нормоос 

давсан  

илүү цаг 

нийт илүү 

цагийн хөлс 

Хувийн 

жин 

Нормоос 

давсан  

илүү цаг 

нийт илүү 

цагийн хөлс 

Хувийн 

жин 

НББТэнхим 12.27 

       

4,130,900  13% 6.47 

         

2,178,233  21% 

МТэнхим 22.68 

       

7,635,600  24% 17.95 

         

6,043,167  59% 

СЭЗТэнхим 18.83 

       

6,339,433  20% 5.87 

         

1,976,233  19% 

ЕЭТэнхим 9.86 

       

3,319,533  11% -8.76 

        

(2,949,200)   

АХЗАЗТэнхим 6.69 

       

2,252,300  7% 0 

                        

-      

ГХТэнхим 12.81 

       

4,312,700  14% -2.58 

           

(868,600)   

АХОСТэнхим 9.87 

       

3,322,900  11% 0 

                        

-      

ДҮН 93.01 31313366.66 100% 30.29 10197633.33 100% 

 

 

Хүснэгт 6.14 

Оюутны үйлчилгээний зардал 

/мянган төгрөгөөр/  

 

Ä.ä ¯éë àæèëëàãàà 

Íýã óäààãèéí çàðäàë 

Õ¿íèé 

òîî 
Ìºíãºí ä¿í 

1 Õè÷ýýëèéí æèëèéí íýýëòèéí ¿éë àæèëëàãàà 620        101 .25  

2 Òàíèëöàõ àÿëàë, óðàëäààí òýìöýýí 120        767.97  

3 Óðëàãèéí áàãà íààäàì 580        766.02  

4 Á¿õ îþóòíû øèíý æèëèéí àðãà õýìæýý 652     1,788.07  

5 ªâëèéí óðàëäààí òýìöýýí 520        111.3  

6 Îþóòíû çºâëºëèéí ñóðòàë÷èëãàà 652        322.6  

7 Òºãñºëòèéí áàÿðûí ¿éë àæèëëàãàà 185     1,075.17  

8 ÌÓÈÑ-èéí Îþóòàí êîíãðåññ ÷óóëãàí 10        450.0  

   Íèéò ä¿íÍèéò ä¿í       5,382.38  
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Хүснэгт 6.15 

 

Багш, ажилтанд олгосон тусламж тэтгэлгийн зардал  

/мянган төгрөгөөр/  

№ Алба нэгж 

Тусламж, 

тэтгэлэгийн нийт дүн 

Тэтгэвэрт 

гарахад олгосон 

тэтгэмж 

Нэг удаагийн 

тэтгэмж 

Үүнээс: 

Эмчилгээнд 

олгосон  

Хүний 

тоо 

Мөнгөн 

дүн 

Хүни

й 

тоо 

Мөнгөн 

дүн 

Хүни

й тоо 

Мөнгөн 

дүн 

Хүний 

тоо 

Мөнгөн 

дүн 

1 Захиргаа 2 13,068.0 1 12,928.0 1 140.0 - - 

2 СуАлба 1 200.0   1 200.0 - - 

3 Сан Алба 2 600.0 - - 2 600.0 1 500.0 

4 ААҮАлба 4 3,285.58 2 2,778.28 3 508.3   

5 ЕЭТ 2 400.0   2 400.0   

6 АХОСТ  1 100.0   1 100.0   

7 НББТ 1 100.0   1 100.0   

8 СЭЗТ 1 240.0   1 240.0 1 240.0 

 Нийт дүн 15 17,994.58 3 15,706.28 12 2,288.3 2 740.0 

                                                                                                            

 


