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№ МУИС-ийн стратеги төлөвлөгөөгөөрх ажлын 
зорилт

МУИС-ийн Эрдэнэт сургуулийн хэрэгжүүлж гүйцэтгэх II 
ажил, үйл ажиллагаа

Хэрэгжүүлэх Хариуцах эзэн Үрдүн, гүйцэтгэл

1,1 Одалгаа топмол хнйдэгтэргүүлэх судлаач эрдэмтдийн тоог нэмэгдүүлэх

1.1.1
Нийт багшид эзлэх өндөр зэрэглэлийн судлаач багш 
нарын хувийг нэмэгдүүлэх

Судалгааны ажлын урьдчилсан болон жинхэнэ хамгаалалтанд 7 
докторантуудыг хамруулах

2019/09-р сар- 
2020/06-р cap

Б.Уламбаяр, Т.Ууганбаяр, Л.Буяндулам, 
Д.Ундармаа, Б.Үнэнбат, Н.Болормаа, 

Д.Сансар

Нийг багш, эрдэм шинжилгээний 
ажилтнуудын дунд эзлэх докторын 

зэрэгтэй багшийн эзлэх хувийг 17%- 
аас 38%-д хүргэнэ.

1.1.2

Багшийн судапгааны ажлыг дэмжсэн зохион 
байгуулалт, үнэлгээ, урамшуулал, хяналтын системийг 
бий болгох (профессор багш ажиллуулах тенюрийн 
систем, бүтээлийн чөлөө, багшийн давхар харъяалал)

Багш нарын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлуудыг үнэлж, 
гүйцэтгэлийн үр дүнгээр урамшуүлап олгох

2019/10-р cap Ажлын хэсэг Багшийн судалгаа, бүтээлийн чанар, 
үр дүн дээшлэх

Мэргэжлийн семинарыгтогтмол зохион байгуулах Жилийн турш Мэргэжлийн тэнхимүүд
Батлагдсан төлөвлөгөө биелэгдсэн 

байх
Багш нарын судалгааны ажил хийх нөхцөлийг бүрдүүлэх 
үүднээс танхимийн сургаптын цагийг уян хатан байдлаар 

зохион байгуулах
Жилийн турш Б.Нарантунгапаг, Ө.Пүрэвжав

1.1.3
Судалгааны өндөр чадавхтай багш, эрдэмтдийг 
ажиллуулах, олон улсад нээлттэй, өрсөлдөөнт ажлын 
байрыг бий болгох

1.1.4

Олон улсын тэргүүлэх их сургуулийн судпаач нартай 
хамтарч ажиллах (ахисан түвшний судалгааны 
хүрээлэн, багшийн солилцооны хөтөлбөр) боломж бий 
болгох

Нийгэм, хүмүүнлэг, эдийн засгийн сапбарын II олон улсын 
хурлыг зохион байгуулах

19.11.29 Эрдэм шинжилгээ, инновацийн апба

5-аас доошгүй улсын эрдэмтэн 
судлаачдыгурьж илтгэл тавиулах, 
судалгааны бүтээлүүдийг эмхэтгэн 
олон нийтэд сурталчлан таниулах, 

сүдлаачидтай хамтран ажиллах
П2 Судалга а шл хамрах хүрээ болон түвшнийг сүдалгааны бүтээл, ишлэлнйн тоог нэмэгдуүлэх замаар сайжруүлах

1.2.1

Судалгаанд зориулсан албан ёсны лицензтэй 
программуудын хүртээмж, хангамжийг нэмэгдүүлж, 
судалгааны эх сурвалжуудын хамрах хүрээг 
өргөжүүлэх

1.2.2 Докторын дараах судалгааны хөтөлбөр хэрэгжүүлэх Пост докторын сургалтанд доктор багш нарыг хамруулах 2020/02-р cap О.Нандин-Эрдэнэ
Сургалтанд хамрагдсан багш нарын 

тоог 33%-д хүргэх

1.2.3
Үр дүн, гүйцэтгэлд суурилсан судапгааг дэмжих 
МУИС-ийн дотоод грантын системийг боловсронгуй 
болгох

1.2.4
Судапгааны лабораториудыг магадлан итгэмжпүүлж, 
нээлттэй лабораторийн тоог нэмэгдүүлэх

1.2.5
Олон улсын хамтарсан судалгаа хийдэг, дэд бүтцийг 
нь ашигладаг байгууллагын тоог нэмэгдүүлэх, 
судалгаа хийх, дэд бүтэц ашиглах

ОХУ-ын Чит мужийн Байгалийн чанад дахь Их сургуультай 
байгуулсан гэрээний дагуу эрдэм шинжилгээ, судалгааны 

чиглэлээр хамтран ажиллах
Жилийн турш Эрдэм шинжилгээ, инновацийн алба

ВАК-тай сэтгүүлд хэвлэгдсэн 
өгүүллийн тоог 2-өөр нэмэгдүүлэх

1.2.6
Гадаадын их дээд сургуультай хамтран ажиллах 
замаар ахисан түвшний сүргалтыг чанаржуулах

1.2.7
Мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоо, байгууллага, 
консерциумыг МУИС-ийн судалгааны үр дүнг 
нэмэгдүүлэхэд ашиглах

ММНБИ, ТМЗ, ММҮИ, МУИС-ийн Бизнесийн сургуулиудын 
хамтран зохион байгуулдаг ОУ-ын хуралд оролцох замаар 

судалгааны илтгэл, өгүүлэл хэлэлцүүлж, хэвлүүлэх

Эрдэм шинжилгээ, инновацийн алба, 
холбогдох тэнхимүүд

2-оос доошгүй илтгэл хэлэлцүүлэх, 
хэвлүүлэх

Эдийн засгийн судапгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн (ERI)- 
тэй хамтарсан судалгааг хийх

Т.Элдэв-Очир
1-ээс доошгүй хамтарсан судалгааг 

хийх, 3-аас доошгүй багш нарыг 
хамрүулах

Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүлүүдэд судалгааны 
өгүүлэл хэвлүүлэх

Жилийн турш Багш нар 15-аас доошгүй өгүүлэл хэвлүүлэх



Дотоодын болон олон улсын ЭШ-ний хурапд оролцох, зохион 
байгүүлах, илтгэл хэлэлцүүлэх

ЭШИА, Багш нар 15-аас доошгүй илтгэл хэлэлцүүлэх

Орхон аймгийн ШУТП-тай хамтран ажиллах
Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилтан 

Л.Золжаргал

Хамтарсан төсөл 1-ийг хэрэгжүүлэх

WSTEM олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллах
Улсын хэмжээний 1 хурлыг хамтран 

зохион байгуулах, 5-аас доошгүй 
сүдлаачдыг оролцүүлах

1.2.8

Орчин үеийн өндөр мэдрэмжтэй, хүчин чадалтай 
шинжилгээний багаж төхөөрөөмжөөр тоноглогдсон 
МУИС-ийн хэмжээнд үйлчилгээ үзүүлдэг нэгдсэн 
лаборатори байгуулж ажиллуулах

1,3 Эрдэм шннжилгээ, сүдалгаа, гэрээт ажил, тсхнологи дамжуулалт, инновацнйн орлогыг нэмэгдуүлэх

1.3.1
Дангаар болон хамтран хэрэгжүүлэх дотоодын болон 
олон улсын суурь судалгааны грантын тоог 
нэмэгдүүлэх

Дотоодын зөвлөх үйлчилгзэний тендерт оролцох, захиапга авах Жилийн турш Т.Элдэв-Очир 2-аас доошгүй зөвлөх үйлчилгээний 
захиалгат ажлыг гүйцэтгэх

1.3.2
Аж үйлдвэрийн захиапгат судалгаа, бодлогын 
сүдапгаа, төсөл хөтөлбөрийн тоог нэмэгдүүлэх

Аж ахуйн нэгжүүдийн захиапгат судапгаа, төсөл хэрэгжүүлэх Жилийн турш Т.Элдэв-Очир 10.0 сая төгрөгөөс доошгүй орлогыг 
бий болгох

1.3.3

Оюуны өмчийг бүртгэх, батапгаажуулах, хамгаалах, 
бизнесийн эргэлтэд оруулах механизмыг бий болгох, 
технологи дамжуулах тогтолцоог хөгжүүлэх, 
инновацийн соёлыг төлөвшүүлэх

Оюутан, багш,судлаачдын хамтарсан гарааны компани 
байгуулах

Жилийн турш
Эрдэм шинжилгээ, судапгааны ажилтан 

Л.Золжаргап
Гарааны компанийн тоог 1-ээс 

доошгүйгээр байгуулах

2.1.1
Шилдэг эрдэмтэн багшийг сонгох, ажиллуулах, ажлыг 
нь үнэлэх, хадгапах тогтолцоог нэвтрүүлэх

Багшлах шилдэг боловсон хү

2.1.2
Багшийн хөгжлийн төв байгуулж, багшийн мэргэжил 
болон ур чадварыг тогтмол сайжруулах хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх

МУИС-ийн багшийн хөгжлийн хөтөлбөрийн дагуу багш нарыг
сургалтад хамруулах

Жилийн турш Б.Нарантунгалаг
12-оос доошгүй багц цаг цуглуулах, 
сургалтад хамрагдаптын хувь 80%

МХУЗ-ын багш хөтөлбөрөөр суралцагчдад зориулан эрдэмтэн 
багш урьж хичээл заалгах

2019/11-р cap
Захирал, Сургалт, оюутны алба, Хүмүүнлэгийн 

ухааны тэнхим
4 багш урьж ажиллуулах, 4 багц 

цагийн лекц унших
Олон улсын харилцаа хөтөлбөрөөр сурапцагчдад зориулан 

эрдэмтэн багш нар урьж хичээл заалгах, лекц уншүүлах
2019 оны намрын 

үлирап
Сургалт, оюутны апба

6 багц цагийн 2 хичээлээр 2 багш, 
сүдлаач үрьж ажиллүүлах

2.1.3
Гадаад, дотоодын шилдэг эрдэмтэн багш нарыг зочин 
багшаар урьж ажиллуулах Энх тайваны корпустай хамтран мэргэжилтэн багш ажиллуулах Жилийн турш Хүмүүнлэгийн ухааны тэнхим

Англи хэлээр суралцагчдын ярих, 
сонсох чадварыг дээшлүүлэх, Англи, 

Америк соёлыг түгээх
Орхон аймгийн НДХ-ийн мэргэжилтнээр "Даатгал" 

хөтөлбөрөөр суралцагчдад зориулсан даатгапын программын 
сүргалтыг зохион байгүулуүлах

2019/11-р cap Санхүү, эдийн засгийн тэнхим
16 цагийн сургалтыг зохион 

байгуулах

2.2 Шнлдэг сүралцагчийг элсүүлэх; сэтгэл ханамжтайгаар сурали уулах, тогсегчдийн ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх

2.2.1

Олон улсын болон үндэсний хэмжээний олимпиад, 
уралдаан тэмцээнд амжилт гаргасан болон элсэлтийн 
ерөнхий шалгаптын өндөр оноо авсан элсэгчдийг 
татах

2.2.2
МУИС-ийн элсэлт болон тэтгэлгийн шалгуурт 
төлөвшил, нийгэмшил, зорилго, тэмүүлэл, эрмэлзлийг 
оруулах

МУИС-ийн Эрдэнэт сургуулийн оюутны дээд шагнап"Эрдмийн 
оюу" шагналын шалгуур бүхий журам боловсруулах, батлах, 

таниулах, хэрэгжүүлэх, mascot бий болгох
2019/09-р cap

Ахлагч Ш.Солонго, гишүүд Л.Буяндулам, 
Д.Мөнхжаргал, Д.Отгонцэцэг

Журам боловсруулагдсан байх 
Mascot бүтээх 

Шинэ жил болон эрдмийн баяраар тус 
бүр 1 оюүтандогодог байх

2.2.3
Лицей, ахлах болон төрөлжсөн сургуулиудтай хамтарч 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

2.2.4
Тэтгэлгийн санг нэмэгдүүлэх, оюутны сурлагын болон 
бусад амжилтад суурилсан тэтгэлгийн тоо болон 
хэмжээг нэмэгдүүлэх

МУИС-ийн болон бусад байгууллагуудын тэтгэлэгт хамруулах, 
хамрагдахад туслах, дэмжиж ажиллах

Жилийн турш Зөвлөх багш нар, Сургалт оюутны апба
5-аас доошгүй оюутанг тэтгэлэгт 

хамруулах



2.2.5

Технологийн дэвшилд суурилсан сургалтын шинэ 
аргыг хэрэглэх, боловсролын онлайн болон нээлттэй 
эхүүдийн хүртээмжийг нэмэгдүүлж, сургаптад 
ашиглах

Магистр болон эчнээ хөтөлбөрөөр онлайн сургалтыг зохион 
байгуулах

Жилийн турш Хичээл зааж буй багш нар
Сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан 

хичээл бүрээр онлайн сургалтын 
материап боловсруулагдсан байх

2.2.6
Ахисан түвшний оюутны ассистантшипийн хөтөлбөр 
хэрэгжүүлж, мэргэжлийн хүрээлэнд гэрээгээр 
ажиллуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх

2.2.7 Оюутны солилцоог гадаадын их сургуүльтай хийх

2.2.8

Сурапцагчдад төлөвших, хөгжих, авьяас илрүүлэх, 
ажил, амьдрапын дадап, чадвар эзэмших боломжийг 
олгох, нэмэлт үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг

"Сэтгэлийн илч", "21-р зууны багш", "Үржих хүрд, үгийн сан", 
"Судлаач", "Бид", "Оюутан багш", "Түүкен", "Сэмүүн", "English 

speaking club" зэрэг оюутны клубуудын үйл ажиллагааг 
дэмжих, суралцагчдын хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх

Жилийн турш Клубын зөвлөх багш нар, Оюутны байгууллага, 
Сургалт, оюутны алба

Нийт оюутнуудын 70%-ийг клубт 
хамруулах, Оюутны зөвлөлөөр 

дамжуулан санхүүжигдэх

хэрэгжүүлэх(оюутны клуб, спорт ба урлагийн арга 
хэмжээ, нийгмийн үйлчилгээ зэрэг)

Оюутан суралцагчдад зориулсан хүмүүжил, төлөвлшлийн 
ажлыг зохион байгуулах, оролцох

Жилийн турш Сургалт, оюутны алба, Оюутны байгууллага, 
Мэргэжпийн тэнхимүүд

10-аас доошгүй арга хэмжээ зохион 
байгуулсан байх

Оюутнуудаа МУИС-ийн болон улс, аймгийн хэмжээний урлаг, 
спортын арга хэмжээнд хамруулах

Жилийн турш
Оюутны байгууллага, Г.Отгонбаяр, Сургапт, 

оюутны алба
2-оос доошгүй арга хэмжээнд 

оролцож, амжилт гаргасан байх

2.2.9
Суралцагчдын сэтгэл ханамжийн судапгаа жил бүр 
хийх

Улирап бүрийн эцэст суралцагчдаас сэтгэл ханамжийн 
судалгааг авах

2019/12 болон 
2020/05-р сарууд

Сургалт, оюутны апба
Сурапцагчдын сэтгэл ханамжийг 60%- 

аас дээш хэмжээнд хүргэх

Төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, ажил Төгсөгчдөөс сэтгэл ханамжийн судапгааг хийх
2020/01 болон 5-р 

' ’I ' " *
Сургапт, оюутны апба, Мэргэжлийн тэнхимүүд Хичээлийн жилд 2 удаа

2.2.10 эрхлэлтийн болон сэтгэл ханамжийн судалгааг 
тогтмолжуулж, төгсөгчдийн холбоотой хамтран Ажил эрхлэлтийн судапгааг хөтөлбөр бүрээр хийх, шинэчлэх 2019/10-р cap Сургапт, оюутны алба, Мэргэжлийн тэнхимүүд Хичээлийн жилд 1 удаа

ажиллах Төгсөгчдийн холбоог шинээр зохион байгуулах, хамтран 
ажиллах, үйл ажиллагааг тогтворжуүлах

2019/10-р cap
Ц.Орхон, Ц.Нямхүү, Д.Баяржаргал, Б.Үнэнбат, 

Д.Болоржаргал
2-оос доошгүй үр дүнтэй ажил зохион 

байгуулсан байх

2.2.11
Оюутан болон төгсөгчдөд зориулсан ажил эрхлэлтийн 
үйлчилгээг сайжруулах

Төгсөгчдөд зориулсан хувь хүний хөгжил, хөдөлмөрийн зах 
зээлд бэлтгэх сургапт

2020/04-р cap
Мэргзжлийн баг бүрдүүлэх: 

Д.Оюу-Эрдэнэ, Д.Болоржаргал, 
Э.Вандандулам, Н.Амаржаргал, Б.Уламбаяр

1 удаа зохион байгуулагдсан байх

Сүргалтын хотолборүүдийг дэлхийн тэргүүлэх түвшннд хүргэж, оюутанд оргөн сонголтыг бнй болгох

2.3.1
Сургалтын бүх хөтөлбөрүүдийг үндэсний хэмжээнд 
болон олон улсад магадлан итгэмжлүүлэх

2.3.2
Тухайлсан мэргэжпийн хөтөлбөр боловсруулах 
стандарт, аргачлал, процедурыгболовсруулж, 
нэвтрүүлэх

МУИС-ийн ШУС-тай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж "Сэтгэл 
судлал" хөтөлбөрийн сургалтын багц материал боловсруулах, 

ХЕХ-оор батлуулж, хэрэгжүүлж ажиллах
2020/03 Б.Уламбаяр 2020-2021 онд элсэлт авч байх

2.3.3 Хөтөлбөрийн хэрэгжилт, сургаптын чанарын 
баталгаажуулалтын системийг шинэчлэн бүрдүүлэх

Хөтөлбөр болон сургалтын чанарын батапгаажуулалтын 
системтэй болох, үнэлгээ хийх

2019/09, 2020/02-р 
cap

Т.Ууганбаяр, Д.Баяржаргал, Д.Отгонцэцэг, 
Д.Ундармаа

Үнэлгээний аргачлалтай болох 
2-оос доошгүй удаагийн үнэлгээг 

хийх

Лабораториудын ашиглапт, зохион байгуулалтыг сайжруулах, 
Даатгалын хөтөлбөрөөр суралцагчдад зориулсан сургаптын 

программыг нэвтрүүлэх
Жилийн турш Н.Дэлгэрмөрөн, Б.Отгонтөгс, Н.Нямдаваа

Лаборатори ашиглалт 100% 
Даатгал хөтөлбөрөөр сурапцагчид 

100% программын сургалтанд 
хамрагдсан байх

Суралцагчдын кабинет ашиглалтын үр дүнг дээшлүүлэх, 
зохистой харьцааг бий болгох

Жилийн турш Зөвлөх багш нар, Хичээлийн туслах ажилтан, 
Ангийн дарга

Сургаптын үр дүнг дээшлүүлэх 
Хөрөнгийн хяналт сайжрах

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг бүрэн дэмжихүйц 
сургалтын орчныгбүрдүүлэх

"E-Learning" төслийг хэрэгжүүлэх, журам, шаардлага 
боловсруулах, чанарын баталгаажуулапт хийх

2019/12-р cap Н.Нямдаваа+Хөтөлбөрийн дэд хороо Багш бүр улиралд 1-ээс доошгүй 
хичээлийг байршуулах

2.3.4 Сурах бичиг, гарын авлага, орчуулгын бүтээл туурвих Жилийн турш Багш нар 5-аас доошгүй бүтээл туурвих

Сүүлийн үеийн сургалтын хөтөлбөр, агуулгыг хангахуйц ном 
сурах бичгийг худапдан авах

2019/10-р сарын 
эхний 7 хоног 

2020/02-р сарын 
эхний 7 хоног

П.Пагмадулам, Тэнхмийн эрхлэгч нар
Номын фондыг шийэчлэх, 1 оюутанд 

ногдох номын хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх

Цахим хэлбэрт шилжсэн ном сурах бичиг, судалгааны ажлын 
ашиглалтыг сайжруулах, таниүлан сурталчлах

Жилийн турш Номын санчид
Сурапцагчдын хандапт, ашиглаптын 

тоог 70%-д хүргэх



Оюутны дотуур байранд бие даан суралцах төв байгуулах 2019/09-р cap Л.Рэнцэнванжил
Дотуур байранд оршин суугч 

оюутнуудад 100% ашиглуулах

2.3.5
Бакалаврын шилдэг оюутнуудад зориулсан тусгай 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

Мэргэжпийн олимпиад, судалгааны ажилд оролцогч 
оюутнуудад зориулсан сургалтыг тусгай хуваарийн дагуу 

зохион байгуулах, бэлтгэх
Жилийн турш

Банкны Д.Оюу-Эрдэнэ, Д.Отгонцэцэг 
НББ-ийн Э.Вандандулам, Орос хэлний 
Ц.Нямхүү, Англи хэлний Ш.Солонго, 

Ц.Орхон, О.Нандин-Эрдэнэ, Эдийн засгийн 
онолын Х.Адъяацогт, Д.Баяржаргал, 

Математикийн А.Батдаваа, Менежментийн 
Д.Сансар, Монгол хэлний Д.Өлзийлхагва, 

Хятад хэлний Б.Мөнгөнгэоэл

Өмнөх жилийн үр дүнг бататгах, 
дээшлүүлэх

2.3.6
Гадаад (англи) хэлээр хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, ерөнхий 
суурь, мэргэжлийн суурь болон үндсэн мэргэжлийн 
хичээлүүдийг санал болгох

Нягтлан бодох бүртгэл англи хэлээр хичээлийг зохион 
байгуулах

Хаврын улирал Э.Вандандулам НББ хөтөлбөрөөр II түвшний 
суралцагчдыг 100% хамруулах

2.3.7 Хос болон хавсрага хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
Хятад хэлний орчуулга хөтөлбөрөөр хавсрага хөтөлбөр 

хэрэгжүүлж, оюутан суралцуулах
Жилийн турш Хүмүүнлэгийн ухааны тэнхим 10-аас доошгүй оюутанг суралцуулах

2.3.8

Чөлөөт мэдлэг буюу "либерал арт" уламжлалд 
суурилсан МУИС-ийн ерөнхий суурь боловсролыг 
дэлхийн тэргүүлэх их сургуулийн түвшинд хүргэж 
чанаржүулах

Улирал бүрийн эцэст хөтөлбөр бүрээр түвшин тогтоох шалгалт 
зохион байгуулах

2019/12, 2020/05-р 
сарууд

Т.Ууганбаяр, Д.Баяржаргал, Д.Отгонцэцэг, 
Д.Ундармаа

Суралцагчдын сурлагын амжилтийг 
өмнөх оны үр дүнгээс дээшлүүлэх

2.3.9
Олон улсын бакалаврын 2+2 хөтөлбөр, магистрын 
хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

2.3.10

Эрэлт ихтэй магистрын хөтөлбөрийг шинээр 
боловсруулах (шинэ чиглэлийн, салбар дундын, 
төрийн өмчийн бусад их дээд сургуулиудтай 
хамтарсан, удирдах ажилтны зэрэг хөтөлбөр)

"Эрх зүй" хөтөлбөрөөр магитсрын хөтөлбөрийг МУИС-ийн 
ХЗС-тай хамтран хэрэгжүүлэх

2020/01 -р cap Захирал, Сургалт, оюутны албаны дарга
15-аас доошгүй суралцагчийг 

элсүүлэх
"Хүний нөөцийн менежмент"-ийн мэргэжлийн магистрын 

хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх
Жилийн турш "ургалт, оюутны алба, Бизнесийн ухааны тэнхш 3-аас доошгүй оюутан суралцуулах

МУИС-аас зохион байгуулагддаг удирдах ажилтны сургалтанд 
хамрагдах

Товлогдсон
хугацаанд

^ахирал, албадын дарга нар, тэнхмийн эрхлэгчи. 1-ээс доошгүй удаа хамрагдсан байх

2.3.11

Хөтөлбөр болон хичээлийн агуулгыгажил олгогч 
болон бусад оролцогч талуудын оролцоотойгоор 
тогтмол сайжруулах (хөтөлбөрийн хороо, ажил 
олгогчдыг санал асуулга)

Ажил олгогчдоос санал асуулга явуулах 2019/11-р cap
Д.Оюу-Эрдэнз, Д.Болоржаргал, 

Э.Вандандулам, Н.Амаржаргал, Б.Уламбаяр
Жилд 1 удаа авч байх

2.3.12 Онлайн хөтөлбөрүүд боловсруулж, хэрэгжүүлэх

2.3.13 Зэргийн бус хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх-удирдах 
ажилтны курс, төгсөгчдөд зориулсан курс

Англи хэлний дунд, ахисан дунд түвшний, орчуулагчийн курс 
хичээллүүлэх

Жилийн турш

ЭШИА, Хүмүүнлэгийн ухааны тэнхим
20-оос доошгүй суралцагчийг 

хамруулах
Хятад хэл, Япон хэл, Орос хэлний анхны шатны курс 

хичээллүүлэх
ЭШИА, Хүмүүнлэгийн ухааны тэнхим

Тус бүр 10-аас доошгүй суралцагчийг 
хамрүүлах

Нярав, нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны курс 
хичээллүүлэх

ЭШИА, Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим
12-аас доошгүй суралцагчийг 

хамруулах
MS-Excel программын хэрэглээний сургалт ЭШИА, Санхүү, эдийн засгийн тэнхим

10-аас доошгүй суралцагчийг 
хамруулах

Удирдах ажилтны түр сургалт ЭШИА, Санхүү, эдийн засгийн тэнхим
Хүний хөгжлийн модуль сүргалт ЭШИА, Бизнесийн ухааны тэнхим

ЭЕШ-д бэлтгэхэд зориулсан түр сургалт ЭШИА, холбогдох тэнхимүүд
Төсөл боловсруулах сургалт ЭШИА, Бизнесийн салбарын тэнхимүүд

Төгсөлтийн дараах сургалтууд 2019/12-р cap Мэргэжлийн тэнхимүүд
Төгсөгчдийн 5-аас доошгүй хувийг 

хамруулах

3.1... Нийгэм, элийн засгийн хөгжил, шинжлэх ухаан бя тсхнологийн ахиц дэвшил, бодлого боловсруүлалт, улсын хөгжлийи олон талт асуудлын хурээн дэх МУИС-нйн нвлөөллийг нэмэгдүүлэх

3.1.1.

Үндэсний болон олон улсын түвшний улс төр, нийгэм, 
эдийн засаг, олон улсын харилцаа, соёл,технологи, 
хүрээлэй буй орчны асуудлаар бодлогын судалгаа 
хийдэг төв байгуулах



3.1.2.

Бодлого боловсруулах, бодлогын судалгаа хийх өндөр 
чадвартай, туршлагатай гадаад дотоодын судлаачдыг 
урьж ажиллуулах, хамтран ажиллах боломжийг 
бүрдүүлэх

3.1.3.
Бодлогын судалгаа явуулдаг олон улсын ба дотоодын 
хүрээлэн төвүүдтэй хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, 
ажпын уялдаа холбоог сайжрүулах

Орхон аймгийн ШУТП, Эдийн засгийн судалгааны хүрээлэн 
(ЕЯ1)-тэй хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх

Жилийн турш ЭШИА
Сургуульд 5.0 саяас доошгүй 

хэмжээний мөнгөн орлого оруулах

3.1.4.
Төр-хувийн хэвшил-аж үйлдвэр-их сургуулийн 
түншлэлийг хөгжүүлэх

Орхон аймгийн төр захиргааны байгууллагатай хамтран 
ажиллаж төсөл, хөтөлбөр, судалгааны ажил хэрэгжүүлэх

Жилийн турш ЭШИА
Хичээлийн жилд 1-ээс доошгүй төсөл 

хэрэгжүүлж, сургуульд тодорхой 
хэмжээний мөнгөн орлого оруулах

Оюутны дадлагын бааз, түшиц байгууллагуудтай хамтран 
ажиллах гэрээг үргэжлүүлэх, шинээр байгуүлах

Жилийн турш
Захирал, Сургалт, оюутны албаны дарга, 

Тэнхмийн эрхлэгч
Хамтран ажиллагч байгууллагын тоог 

нэмэгдүүлэх
Өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж байгууллагын 

захиалгаар төрөл бүрийн аутсорсинг болон косорсингийн 
үйлчилгээ үзүүлэх (санхүү, эдийн засаг, бизнес, менежмент, 
маркетингийн зөвлөгөө ба үнэлгээ, хөрөнгийн үнэлгээ, төсөл 

болон ТЭЗҮ боловсруулалт, аудит ба баталгаажуулах 
үйлчилгээ, санхүү болон татварын тайлан гаргалт, ажлын 

байран дээрх богино хугацааны хэлний болон бусад сургалтууд 
хэх мэт)

Жилийн турш Холбогдох багш, ажилтан
Хамтран ажиллагч байгууллагын тоог 

нэмэгдүүлэх

3.1.5.
Нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах, 
олон нийтийг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг 
эрчимжуулах, байгаль орчинд ээлтэй орчин үеийн

Орхон аймгийн хэмжээнд "Багш" дэд хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг хангах түшиц байгүүллагаар ажиллах

Жилийн турш ЭШИА Хөтөлбөрийн үр дүнг дээшлүүлэх

Мод тарих, байгаль орчны цэвэрлэгээг зохион байгүүлах Мод тарих өдөр Бүх багш, ажилтан, оюутнууд 500 модтой төгөл бий болгох

3.1.6.
Монгол судлалыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн үйл 

ажиллагаа явуулах

Монгол судлалын олон улсын хурал зохион байгуулах 2020/05-р cap Захирал 1 удаа зохион байгуулагдсан байх

Монгол судлаач багш, оюутнуудад зориулсан зуны сургалт, 
соёлын хөтөлбөр боловсруулж, хөрш орны сургуулиудад 

танилцуулах, сурталчлах, хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулах
2020/04-р cap

Захирал, Сургалт, оюутны алба, Хүмүүнлэгийн 
ухааны тэнхим

Хамтын ажиллагааны гэрээ 1 -ээс 
доошгүй сургуультай байгуулсан 

байх, хөтөлбөр боловсруулах

3.2. Шинжлэх үхааны мэдлэгийг түгээн дэлгэрүүлэх

3.2.1.

Шинжлэх ухааны мэдпэг, ололт амжилт, нээлтүүдийг 
нийгмийн тусын тулд ашиглах, олон нийтийг 
гэгээрүүлэх зорилгоор нэвтрүүлэг, нийтийн 
хэлэлцүүлэг, сурталчилгаа, танилцуулга, семинар гэх 
мэт үйл ажиллагаа зохион байгуулах, оролцох

Иргэдэд татвар, нийгмийн даатгалын хуулийн өөрчлөлт, 
шинэчлэлтэй холбоотой сургалт, хэлэлцүүлэг, таниулгыг 
холбогдох байгүүллагуудтай хамтран зохион байгүүлах

2019/12-р cap Санхүү, эдийн засгийн тэнхим
100-аас доошгүй иргэнд мэдээлэл 

өгсөн байх

Шинжлэх ухааны мэдлэг, ололт амжилт, нээлтүүдийг нийгэмд 
түгээн дэлгэрүүлэх сурталчлах зорилгоор ТВ нэвтрүүлгүүдэд 

оролцох болон орон нутгийн тогтмол хэвлэлд хэвлүүлэх
14 хоног тутамд

Л.Золжаргал, 10, 2-р cap НББТ, 11, 3-р cap 
БУТ, 12,4-р cap СЭЗТ , 1,5-р cap ХУТ

Нэвтрүүлэгийн TOO 1 6  

Хэвлүүлсэн мэдээлэл 16

3.2.2
Боловсрол олгох, мэргэжил дээшлүүлэх, мэдлэгийг 
түгээхэд цахим орчныг ашиглах

Сургуулийн хэмжээнд ашиглагдаж байгаа вэб сайт, цахим 
группуудыг хөгжүүлэх

Жилийн турш

ЭШИА+Н.Нямдаваа, Мэргэжлийн тэнхимүүд, 
Номын сан, мэдээллтийн төв, Сургалт, 

оюутны алба 
10, 2-р cap НББТ, 11, 3-р cap БУТ, 12,4-р cap 

СЭЗТ, 1,5-р cap ХУТ

Хандалтын тоог нэмэгдүүлэх

Дөрөв. Байгууллагын бие даасан байдлыг хангаж, менежментийн олон улсын шилдэг арга барилыг нэвтрүүлэн, санхүүгийн тогтвортой байдльм хангана
4.1. МУИС-ийн бие даасан байдал, засаглал. стратегийн удирдлагын оновчтой тополцоог бурдүудэх

4.1.1. МУИС-ийн эрх ашгийг хамгаалах, нийгэм дэх нэр 
хүндийг өсгөх

Нээлттэй хаалганы өдөр, мэргэжлийн хөтөлбөр сурталчлах, 
зохион байгуулах

2019/11-12, 
2020/01, 3-р cap

Сургалт, оюутны алба, Мэргэжлийн тэнхимүүд

Орхон аймгийн ЕБС-ийн 12-р ангийн 
сурагчдын 75%-аас доошгүй 

хамруулах 
Оюутны хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх

Сорил шалгалтыг зохион байгуулах 2020/01 -р cap Сургалт, оюутны алба 1000-аас доошгүйсуралцагчийг 
хамрүүлах

4.1.2.
МУИС-ийн бие даасан байдлыг хангах эрх зүйн 
орчныг бүрдүүлэх талаар нийгэмд таниулах, 
нийгмийн дэмжлэгийг авах

Дээд боловсролын байгууллагын 111 түвшний магадпан 
итгэмжлэлд хамрагдах

Намрын улирал Бүх багш, ажилтан, оюутнууд, албадууд
111 шатны магадлан итгэмжлэлд 

хамрагдсан байх



4.1.3
МУИС-ийн бүтэц, зохион байгуулапт, ажил үүргийн 
болон эрх мэдлийн хуваарийг оновчтой болгох

4.1.4

Дунд хугацааны болон жилийн төлөвлөлт, 
төсөвлөлтийг боловсронгуй болгох, төсвийн хяналтын 
системийг бий болгох, нөөц хуваарилалтын 
тогтолцоог сайжруулах

Ирээдүйн 3 жилийн төлөвлөлт, төсөвлөлтийг боловсруулах 2019.12-р cap Санхүү, хангамж, үйлчилгээний алба 
Мэргэжлийн тэнхимүүд

Дунд хугацааны төлөвлөлт, 
төсөвлөлтийн баримт бичиг 

боловсруулагдсан байх

4.1.5.
Хүний нөөцийн бодлогод нийцсэн, хөдөлмөрийн зах 
зээлд өрсөлдөхүйц багш, ажилтны цалин урамшуулал, 
хангамжийн оновчтой тогтолцоог бүрдүүлэх

Ажлын байрны сэтгэл ханамжийн судалгаа авах 2019.11-р cap Т.Мөнхзаяа, Т.Батдорж, Л.Буяндулам
1-ээс доошгүй удаа авч, үр дүнг 

танилцуулсан байх

4.2. Санхүүжилтнйн тогтвортой олон эх үүсвэрийг бий болгох
4.2.1 Улсын төсвийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх

4.2.2.

Төгсөгчид, хувь хүний хувийн хэвшил, олон улсын ба 
төрийн бус байгууллагатай санхүүжилтийн эх 
үүсвэрийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах 
/хандив, нэрэмжит профессоршип, анги танхим, 
лаборатори, тоног төхөөрөмж, ном, тэтгэлэг зэрэг 
дэмжлэг авах/ МУИС-д өгөх хандивын тогтолцоог 
тогтмолжуулах /хандив цуглуулах нэгж байгуулах, 
МУИС-ийн цахим хуудсанд онлайн хандивын холболт 
хийх, төгсөгч болон хандивлагч нарт зориулсан арга 
хэмжээг тогтмол зохион байгуулах /

Төгсөгчдийн нэрэмжит кабинетийг тэдгээрийн санхүүжилтээр 
шинэчлэх (сургалтын тоног төхөөрөмж, программ хангамж, 

анги тохижилт)

2019/10-2020/05-р 
cap

Тэнхим, төгсөгчдийн холбоо 20.0 саяас доошгүй орлого босгох

4.2.3 МУИС-ийн эндаумент сантай болох

4.2.4.

Өөрийн үйл ажиллагааны бусад орлогыг нэмэгдүүлэх 
(төлбөртэй сургалт, сертификаттай сургалт, семинар, 
лабораторийн шинжилгээ, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ, 
түрээс, МУИС Пресс хэвлэх үйлдвэр, дадлагын бааз 
зэрэг)

2.3.13 дугаар заасан сургалтууд болон бусад эх үүсвэрээр 
орлогыг нэмэгдүүлэх

Жилийн турш Холбогдох нэгжүүд Төсвийн орлогын 5%-д хүргэх

4.2.5.

Санхүүжилийн олон эх үүсвэрийг хөхиүлэн дэмжсэн 
уян хатан тогтолцоог нэвтрүүлэх(виртуал бүтэц бий 
болгох, мөнгө зарцуулах эрхийг илүү чөлөөтэй болгох, 
урамшууллын механизм бүрдүүлэх, орлогыг МУИС- 
ийн санхүүгийн тайланд бүрэн тусгах)

4,3 Байгүуллагын үнл ажиллагааиы удирдлагын орчин үеийн стандартыгиэвтрүүлэх

4.3.1
Times HigherF.ducation их дэзд сургуулиудын зэрэглэл 
тогтоодог байгууллагад гишүүнээр элсэж, зэрэглэл 
тогтоолгох

4.3.2
Байгууллагын үйл ажиллагааны ISO 9001 стандартыг 
хэрэгжүүлэх

4.3.3
Мэдээлэл технологийн орчин үеийн техник, 
технологийг нэвтрүүлэх, үүлэн технологид суурилсан 
мэдээллийн нэгдсэн системийг бий болгох

4.3.4
Гүйцэтгэлийн удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх (үр 
дүнгийн гэрээ байгуулж, гэрээний хэрэгжилтийг 
дүгнэдэг тогтолцоотой байх)

МУИС-ийн Орхон сургуулийн (хуучин нэрээр) 2015-2020 он 
хүртэлх хөгжлийн стратеги төлөвлөгөөний биелэлтийг үнэлж, 

дүгнэх
2019/12 Л.Баасандорж, Н.Цэрмаа, Т.Ууганбаяр

4.3.5

Хичээлийн болон оюутны байр, дадлагын бааз зэрэг 
үндсэн хөрөнгийн ашиглалт, үйлчилгээнд 
аутсорсингийн хэлбэрийг ашиглах (Цэвэрлэгээ, 
сантехник, цахилгаан, урсгал засвар, оюутны байр ба 
цайны газрын менежмент зэрэг)

Хувцас харах үйлчилгээнд оюутныг хөдөлмөр эрхлэх 
боломжоор хангах

Жилийн турш Санхүү, хангамж, үйлчилгээний алба
Төсвийн хэмнэлтийг бий болгох 

4-оос доошгүй оюутны хичээлийн бус 
цагаарх хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих


