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Ерөнхий захирал

ЖОН СҮН ХҮН

 Түүхэнд  хамгийн  том  Эзэнт гүрнийг  байгуулж  чадсан  Чингис 
хааны үр удам билээ. Монгол орны газар нутаг уудам, эрдэс 
баялаг арвин юм. Монгол хүн дэлхийд хамгийн ухаалаг, чадавхи 
сайтайд тооцогддог. Харин одоо сайн боловсролоор хүмүүжүүлбэл 
Монголын түүхэнд байсан нэр алдар дахин сэргэх болно.Үүний 
тулд хамгийн эхлээд миний зүгээс сургалтын тэтгэлгийг бий болгон 
сурлагаар тэргүүлэгч сурагчдыг сургуульдаа 100% тэтгэлэгтэйгээр 
сургахыг хүсч байна. Мөн суралцагч оюутнууддаа мэргэжлийн 
хичээлтэй нь хамтатган гадаад хэл, компьютрийг түлхүү заахаас 
гадна шударга зан чанар, ажилч хичээнгүй итгэл үнэмшилтэй 
байх, бусдыг хайрлаж, үйлчлэх талаар зааж сурган хүмүүжүүлж 
байна. Хичээл зүтгэл, идэвхи чармайлттай оюутнуудыг суралцаж 
байх хугацаанд нь 1 жил гадаадад 
( Солонгос, АНУ...) солилцооны оюутнаар суралцуулхаар зорьж 
байна. Тодорхой хэмжээний болзлыг  хангасан төгсөгчдийг 100% 
тэтгэлэгтэйгээр магистрантурт суралцуулах болно.
Бид сургуулийн орчин хангамжийг сайжруулан, гадаадын нэр 
хүндтэй, эрдэмтэн багш нарыг урин ажиллуулахын зэрэгцээ эрдэм 
шинжилгээний ажилд ихээхэн анхаарал хандуулан ажиллаж 
байна. Энэ нь Монголын ирээдүйн хөгжилд Хүрээ МХТДС-ийн 
зүгээс оруулах хувь нэмэр болох юм. Хүрээ МХТДС энэ үүргээ 
амжилттай биелүүлэхээр сурагч та бүхнийг Хүрээ МХТДС-д элсэн 
суралцахыг урьж байна.
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ЗАХИРЛЫН МЭНДЧИЛГЭЭ

2 ДАХЬ УДААГАА МАГАДЛАН 
ИТГЭМЖЛЭГДСЭЖ, 

АТТЕСТАСЧЛАГДСАН

Хүрээ МХТДС нь 2002 оны 9-р сард гурван мэргэжил 90 оюутантайгаар үйл ажиллагаагаа эхлэсэн билээ. 
Одоогийн байдлаар 15 мэргэжлийн хөтөлбөрөөр магистрын сургалт явуулдаг. Манай сургууль нь 60 
гаруй эрдэмтэн багш, 1400 гаруй оюутантай ба дэргэдээ 400 гаруй сурагчтай дунд сургуультай юм. Мөн 
сургуулийн талбайн үндсэн барилга нь 10,000 кв.м бөгөөд шинэ цогцолборт газар нь 1,000,000 кв.м 
талбайтай ба одоогийн байдлаар 6400 кв.м талбайтай гурван барилгатайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж 
байна.

Бид 15 удаагийн төгсөлт хийж 2200 мэргэжилтэнг бэлтгэн гаргасан. Нийт төгсөгчид ур чадвараараа 
тэргүүлэн дотоод гадаадад дараагийн шатанд суралцаж, мөн хүссэн чиглэлээрээ амжилттай ажиллаж 
байна. 2008 онд анх магадлан итгэмжлэгдсэн. 2012 онд адистатчилагдсан. 2014 онд 2 дах удаагаа магадлан 
итгэмжлэгдсэн. 

2011 онд улсын хэмжээнд нөлөө бүхий 4 байгууллагаас шалгаруулсан их дээд сургуулийн үнэлгээгээр ТОР 
10 сургуулийн нэг болсон билээ.
Европын "CSIC" байгууллагын (Webometrics.com) дэлхийн чансаанд багтсан сургуулиудын нэг.
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ГАДААД ХАРИЛЦАА, 
ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
Хүрээ дээд сургуулийг сонгон суралцах бас нэгэн шалтгаан бол яахын аргагүй “Study 
Abroad” буюу “Гадаадад Суралцах Хөтөлбөр” байдаг. Олон ч оюутнууд энэхүү хөтөлбөрөөр 
Хүрээ сургуулийг андахгүй болсноос гадна Хүрээ дээд сургуулийн гадаадад суралцагчдын 
холбоо хүртэл байгуулагдсан байна. 
Сүүлийн хоёр жилийн судалгаанаас харахад Хүрээ дээд сургууль нь гадаадын их дээд 
сургуульд суралцагчдынхаа тоогоор тэргүүлж яваа бөгөөд жил ирэх тусам суралцагч 
оюутнууд гадаадад суралцаж мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэхийн ач тусыг улам их 
мэдэрсээр байна. Одоогийн байдлаар БНСУ, АНУ, ОХУ, Индонез, Филиппин улсын 100 гаруй 
ИХ ДЭЭД СУРГУУЛЬ, ИНСТИТУТ, СУДАЛГААНЫ ХҮРЭЭЛЭНГҮҮД-тэй хамтын ажиллагаатай 
ажиллаж, оюутан болон багшлах боловсон хүчний мэдлэг боловсрол, туршлагыг дээшлүүлж 
боловсролын зэргийг нэмэгдүүлэхийн тулд “Гадаадад Суралцах Хөтөлбөр”-ийг БАКАЛАВР, 
МАГИСТР, ДОКТОРЫН түвшинд хэрэгжүүлж байна. Тус сургуулийн оюутнууд Солонгос 
хэлний мэдлэг арай илүү сайн байдагт тулгуурлан Солонгос улсын их дээд сургуульд 
ТУХАЙН УЛСЫН ЗАРДЛААР эсвэл ТУХАЙН СУРГУУЛИЙН ЗАРДЛААР суралцах тохиолдол 
их байдаг. Жишээлбэл, 2003-2019 оны байдлаар харахад 10 БАГШ ДОКТОРЫН СУРГАЛТАНД, 
60 ТӨГСӨГЧ ОЮУТАН МАГИСТРАНТУРТ, 11 ОЮУТАН БАКАЛАВРТ, 285 СУРАЛЦАГЧ ОЮУТАН 
оюутан СОЛИЛЦООНЫ ХӨТӨЛБӨРТ тэтгэлэгтэйгээр хамрагдсан байгаа юм. Суралцагч 
оюутнууд тухайн орны их дээд сургуульд суралцаж байх хугацаандаа сургалтын амжилт 
гаргахаас гадна оюутантай холбогдсон олон янзын үйл ажиллагаанд идэвх санаачлагатай 
оролцож Хүрээ дээд сургуулийн нэрийг гаргахаас илүүтэйгээр МОНГОЛ УЛСЫНХАА нэр 
хүндийг өндрөөс өндөрт өргөж явна. 
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1. ОЛОН УЛСЫН СОЛИЛЦООНЫ ХӨТӨЛБӨР
   (INTERNATIONAL EXCHANGE PROGRAM)
Тус хөтөлбөрийн хүрээнд Хүрээ дээд сургуулийн 2 болон 3-р дамжааны оюутнууд хамрагдаж 
өөрийн мэргэжлийн дагуу БНСУ их дээд сургуулиудад нэг хичээлийн жил суралцана. 

2. ШИЛЖИН СУРАЛЦАХ ХӨТӨЛБӨР
    (TRANSFER PROGRAM)
Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд Хүрээ дээд сургуулийн 3-р дамжааны оюутан Хүрээ дээд сургуулиас 
Солонгос улсын хамтын ажиллагаатай их дээд сургуулиудруу шилжин суралцах бололцоотой 
бөгөөд шилжих оюутан нь, ТОПИК шалгалтын 3-р зэргээс дээш үнэлгээ авсан байна.

3. СОЛОНГОС УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР
    (KOREAN GOVERNMENT SCHOLASHIP PROGRAM)
Уг хөтөлбөр нь БАКАЛАВР, МАГИСТР, ДОКТОРЫН сургалтанд хэрэгжих бөгөөд бакалавр 5 жил 
(хэлний бэлтгэл 1 жил + үндсэн ангийн 4 жил), магистр 3 жил (хэлний бэлтгэл 1 жил + үндсэн 
ангийн 2 жил), докторын 4 жил (хэлний бэлтгэл 1 жил + үндсэн ангийн 3 жил) суралцах бүхий л 
зардлыг Солонгос улсын засгийн газраас хариуцах юм.

4. СОЛОНГОС ХЭЛ, СОЁЛЫН ХӨТӨЛБӨР
    (KOREAN LANGUAGE & CULTURAL EXPERIENCE PROGRAM)
Энэхүү хөтөлбөрөөр Хүрээ дээд сургуулийн суралцагчид Солонгос улсад Солонгос хэлний 
мэдлэгээ дээшлүүлж Солонгос орны соёл, урлаг, өв уламжлалаас суралцах богино хугацааны 
сургалт юм. БНСУ-с Монгол улсад суугаа элчин сайдын яамнаас хэрэгжүүлдэг.



ОЮУТНЫ ТЭТГЭЛЭГ 
ИРЭЭДҮЙН ДЭМЖЛЭГ
Хүрээ дээд сургууль нь ирээдүйн авьяас чадварыг дэмжин тэтгэхдээ харамгүй ханддаг 
билээ.  Оюутан өөрийгөө хөгжүүлэх хүсэл тэмүүллийг нь улам бадраахын тулд төрөл бүрийн 
тэтгэлгийг онц сурлагатанаар зогсохгүй олон авьяас чадвартай оюутнуудад олгож байна. 
Мөн эдийн засгийн хүнд байдлаас болоод хүсэл мөрөөдлөөсөө ухрахгүй байхад нь туслах 
тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдэд ч хамруулж байна. Ялангуяа шинэ элсэгчдэд зориулсан тэтгэлэг нь 
анхны алхмаа хийж байгаа оюутнуудад хүч дэмжлэг болдог. 
Оюутнуудад тэтгэлэг өгснөөр  зөвхөн сурч байгаа хичээл дээрээ бүрэн төвлөрөх боломжийг 
олгох ба ингэснээр оюутнууд маань сурч байгаа мэргэжлээ бүрэн эзэмшиж өөсдийнхөө 
төлөвлөсөн ирээдүйг бүтээхэд тус болдог. Энэ нь зөвхөн оюутанд дэмжлэг болоод зогсохгүй 
Монгол улсын тухайн салбарын хөгжилд чухал нөлөө үзүүлдэг. Тийм болохоор бид тэтгэлгийг 
оюутны болон Монгол улсын ирээдүйд оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт гэж хардаг.

1. ЭЛСЭЛТИЙН ТЭТГЭЛЭГ
Төгсөгч сурагчдийн элсэлтийн ерөнхий шалгалтын онооноос 
хамаарч,  авьяаслаг, чадвартай өндөр оноотой  сурагчдад 4 
жилийн 100%, 4 жилийн 50%, 2 жилийн 50%, 1 жилийн 50%, 1 
жилийн 25%-н тэтгэлэг тус тус олгодог. 

2. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ШИЛДЭГ ТӨГСӨГЧ
Ахлах сургуулийн шилдэг сурагч, тодорхой нэгэн чигэлээр 
авьяас чадвартай, бусдыгаа манлайлагч,  сурагчдад төгссөн 
сургуулийнх нь захирлын тодорхойлолт дээр үндэслэж цаашдых 
нь сурлагыг нь дэмжих үүднээс тэтгэлэг олгож байна..

3. НИЙГМИЙН ХАНГАМЖИЙН ТЭТГЭЛЭГ 
Хөдөө орон нутгаас элсэгч, багш ажилчдын хүүхэд, хамаатан 
садан болон нэг өрхийн хүүхдүүд, гадаад дотоодын уралдаан 
тэмцээний шагналтай, байр эзэлж байсан элсэгчдэд төрөл 
бүрийн тэтгэлэг олгоно.

4. ХҮРЭЭ МХТДС-ИЙН  ОЮУТНЫ ТЭТГЭЛЭГ
Элссэний дараа сурлагаар тэргүүлсэн оюутан, тэнхимийн 
туслах болон үйлдвэрлэлийн дадлагаар дамжуулан тэтгэлэг 
олгох, оюутны холбоо, сонингийн алба зэрэг үйл ажиллагаанд 
оролцон, суралцаж буй оюутнууддаа тэтгэлэг олгож байна.
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21-р зуунд мэдээлэл харилцааны технологийн салбар маш хурдацтайгаар өөрчлөгдөж, 
шинэчлэгдэж байна. Өдрөөс өдөрт дэлхийн хэмжээнд их хурдацтай шинэчлэгдэж байгаа 
энэ технологийн салбарт хөлөө олж, хүссэн салбараа манлайлах зам руу нь бид хөтөлнө.

Хүрээ дээд сургуулийн оюутнууд нь гадаадын мэргэжлийн багш, профессруудаар тухайн 
улсын заах арга барилын дагуу онол болон практикыг хослуулах замаар суралцаж дэлхийн 
боловсролыг дэргэдээсээ эзэмшиж байна.

Манай Хүрээ дээд сургуулийн оюутнууд нь суралцаж байх явцдаа онол болон практикийн 
хосолсон мэдлэгийг нэг дор нь авснаар өөрийнхөө сонгосон салбарынхаа мэдлэгийг 
бодитойгоор хэрэгжүүлэх чадвартай болж, бусдаасаа түрүүлж алхдаг.

Хүрээ дээд сургууль нь харилцаа холбооны технологийн салбарын алсын хөгжлийг харж, 
энэ салбарт  хүчээ үзэж байгаа оюутнуудынхаа ирээдүйн зорилгод нь хүрэх үүдийг бэлдэж 
өгдгөөрөө бахархалтай байна.

ТОМ АЛСЫН ХАРАА
ГЭРЭЛТЭЙ ИРЭЭДҮЙН ҮҮД

Монгол Улсын Засгийн газраас зарласан 
эрэлт ихтэй 20 мэргэжлийн жагсаалт

ХҮРЭЭ МХТДСХҮРЭЭ МХТДС
МЭРГЭЖЛИЙН ЖАГСААЛТМЭРГЭЖЛИЙН ЖАГСААЛТ

1. Авто замын барилга

2. Бага ангийн багш

3. Сургуулийн өмнөх боловсролын багш

4. Байгалийн ухааны чиглэлийн багш

5. Геологи

6. Гидрогеологи

7. Тидромеханик инженер

8. Усны нөөц экологи

9. Уул уурхайн ашиглалтын технологи

10. Уул уурхайн машин, тоног төхөөрөмж

11. Малын эмч

12. Мэдээллийн систем

13. Газрын тосны хадгалалт, тээвэрлэлт

14. Сантехник, инженерийн байгууламж

15. Сэргээгдэх эрчим хүч

16. Нано инженерчлэл

17. Биотехнологи

18. Цөмийн эрчим хүч

19. Онош зүй

20. Эмнэлзүйн шинжлэх ухаан - BioMedical Engineering- BioMedical Engineering

- Energy Resource- Energy Resource

- Computer Science- Computer Science
- Information Communication- Information Communication

- Food Biotechnology- Food Biotechnology
- Food and Nutrition- Food and Nutrition

- Architecture- Architecture
- Architecture Engineering- Architecture Engineering
- - Civil EngineeringCivil Engineering
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ПРОГРАММ ХАНГАМЖ

Мэргэжлийн танилцуулга
Мэдээллийн эрин зуунд бүх зүйлсийг програм хангамжийн тусламжтайгаар гүйцэтгэх 
болжээ. Тус тэнхимийн гол зорилго нь компьютерийн програм хангамжийн чиглэлээр 
нарийн мэргэшсэн мэргэжилтэнг бэлтгэх гаргах бөгөөд энэхүү зорилгын хүрээнд 
оюутнуудад тухайн мэргэжлийн үндсэн гол сэдвүүдийг онол практик хослуулан анхан 
шатнаас эхлэн гүнзгийрсэн түвшинд хүртэл судлах боломжийг олгоно. Энэхүү мэргэжлээр 
суралцсанаар төрөл бүрийн програм хангамжийн хөгжүүлэлт (десктоп, вэбэд суурилсан, 
гар утасны програм), компьютер график дизайн, 2D болон 3D тоглоомын програмчлал 
хийх чадвартай мэргэжилтэн болон төгсөнө. Аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалын эрин үе 
хүмүүс бидний амьдралд хүчтэйгээр нэвтэрч хэрэглэгдэж эхэлж байгаа учир манай тэнхим 
оюутнууддаа хиймэл оюун ухаан, блокчэйн технологийн хичээлүүдийг сууриас нь эхлэн 
зааж эдгээр технологийг ашиглан бодит амьдралд тулгарах асуудлыг шийдэх, код бичих ур 
чадвартай програм хөгжүүлэгч болгохоор хичээлийн хөтөлбөрүүдээ шинэчлэн зааж байна.

4 жилийн хугацаанд үзэх хичээлүүдийн ерөнхий тойм:
1. Програмын хэлний технологиуд:  Python, C, C++, JAVA, C#
2. Веб Програмчлал: HTML5, CSS3, Javascript, Database, MySQL, PHP7, Laravel, React
3. Мобайл Програмчлал: Android App development, React Native, Flutter App dev
4. Хиймэл оюун ухаан: Machine learning (Машин сургалт), Computer vision, Blockchain
5. Компьютерийн аюулгүй байдал, хамгаалалт: Интернэт сүлжээ, Cryptography, Мэдээлэл 
аюулгүй байдал

Төгсөлтийн дараах ажлын байр
Төгсөгчид сүлжээний админ, вэб, десктоп, гар утасны програм зохиогч, программчлалын 
багш, тоглоомын программ зохиогч, мэдээлэл технологийн судлаач гэх мэт ажлуудыг 
хийх боломжтой бөгөөд цаашид үргэлжлүүлэн дотоод гадаадын Их дээд сургуулиудын 
магистрантурт Virtual reality, вэб хөгжүүлэлт, өгөгдлийн сан ба Эксперт систем, хэл 
шинжлэл(natural language processing), компьютерийн сүлжээ, мэдээллийн хамгаалалт 
(information security), компьютерийн техник хангамж, робот хөгжүүлэлт(robotics) гэх мэтчилэн 
чиглэлүүдээр гүнзгийрүүлэн суралцах боломжтой. 
Төгсөгчдийн 80 орчим хувь нь мэргэжлээрээ Монгол улсын мэдээлэл харилцаа, холбоо, 
програмчлалын томоохон компаниуд болох Mobicom, Skytel, Unitel, G-Mobile, Цахилгаан 
холбоо, Interactive, Interactive BI, Datacom компани болон банк (Голомт, ХХБ, Хаанбанк, 
Төрийн банк гэх мэт), уул уурхайн компаниудад (Оюу Толгой, Таван толгой, МАК гэх мэт) 
ажиллахаас гадна мэргэжлийн дагуу их дээд сургуулиудад хичээл зааж байна. Үлдсэн 
20 орчим хувь нь мэргэжлээ дээшлүүлэн магистрантурт Монгол, БНСУ, АНУ-ын их дээд 
сургуулиудад үргэлжүүлэн суралцаж байна.
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COMPUTER SCIENCE

Хүрээ МХТДС-ийн ууган тэнхимүүдийн нэг болох Компьютерийн програм хангамжийн тэнхим нь анх 2002 онд 30 оюутан 
3 багштайгаар гараагаа эхэлсэн бол өнөөдөр тус сургуулийн шилдэг тэнхимүүдийн нэг болсон ба сайн чадвартай 
програмистууд төрөн гаргасаар байна. 

Software Engineering
Байшин барилга барихаас өгсүүлээд уул уурхай, техник 
тоног төхөөрөмж угсрахад асуудлыг шийдэх инженер хүний 
сэтгэлгээ ур чадвар их хэрэгцээтэй. Манай тэнхим програм 
хангамжын хэл, технологийг заахаас гадна хэрхэн програм 
системийг эхнээс нь инженерчлэл хийн бүтээх, төлөвлөх, 
төслийн удирдлагын ур чадвар эзэмжүүлэх software 
engineering хичээлүүд ордог. Энэхүү хичээлээр 2-5 оюутнууд 
баг болж програм систем бүтээж төсөл курсын ажил хийдэг. 
Ингэснээр ажил дээр гарахад багаар ажиллах, нийгэмд 
тулгарах асуудлыг IT програм хангамжийн технологоор 
шийдэх бодит практик ур чадварийг эзэмшдэг.

Artificial intelligence 
Аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалд хамгийн их өөрчлөлт, үр 
нөлөөг авчрах гол технологи нь Хиймэл оюун ухаан билээ. 
Манай тэнхим оюутнуудад Python програмын хэлийг 
1-р курсээс нь зааж 3, 4-р курсдээ Хиймэл Оюун Ухаан, 
Машин Сургалт, Deep Learning  технологийн хичээлүүдийг 
үргэлжлүүлэн Python дээр тулгуурлан үзэж оюутнууд зураг 
бичлэг видео таних, үүсгэх,  эх хэл боловсруулалт, орчуулга 
хийх ... гэх мэт хүний хийдэг зарим оюуны ажилуудыг 
хиймэл оюун ухаан дээр сонирхолтой код програм бичиж 
хөнгөвчлөх ур чадварыг эзэмшинэ. Цаашдаа оюутнууд 
А.I ML инженер, судлаач болох, big data, data science, data 
analyst гэх мэт чиглэлээр үргэлжлүүлэн ажиллахад чухал 
үндэс суурь болж байгаагаараа манай тэнхимийн зааж 
байгаа эдгээр хичээлүүд чухал ач холбогдолтой.

Blockchain
АОрчин цагт биткойн, криптовалют, цахим мөнгөний 
талаар дуулаагүй хүн байхгүй байхаа. Аж үйлдвэрийн 
4-р хувьсгалд ялангуяа санхүүгийн секторт том хувьсгал 
авчрах, үр нөлөө нь нийгэмд хэдийнээ мэдрэгдээд эхэлсэн 
блокчэйн технологийн хичээлийг манай тэнхимд урилгаар 
олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн Ph.D зэрэг цолтой 
гадаад багш нар зааж байна. Дан онолын хичээл үзэхээс 
гадна оюутан бүр Python програмын хэл дээр блокчэйн 
технологи хөгжүүлэх пайтон код бичиж хэрхэн биткойнтой 
адилхан cryptocurrency үүсгэх талаар сонирхолтой практик 
ур чадварыг авах болно. Дэлхий дахинд Эстони улсаас 
авхуулаад Блокчэйн технологи дан мөнгө санхүүгээс гадна 
улс төр сонгуулийн үр дүн, оюутны диплом, шалгалтын 
дүн баталгаажуулалт, иргэдийн хувийн мэдээлэл нууцлал, 
эмнэлэг эрүүл мэндийн бүртгэл, өвчтөний түүх гээд бүхий л 
мэдээллийн аюулгүй байдал, баталгаажуулалтад өргөнөөр 
хэрэглэгдэж эхэлж байна. 
Манай Монгол улсын хувьд одоогоор Ард Койн, Их засаг 
ОУИС оюутнуудын дипломын мэдээллийг блокчэйн 
технологи дээр тулгуурлан хэрэглэгдэж эхэлж байгаа 
нь цаашдаа ирээдүйд бүхий л салбарт энэхүү блокчэйн 
технологи хэрэглэгдэх учир энэ хичээлийг сурсанаар их ач 
холбогдолтой болох юм.
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МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ

INFORMATION 
COMMUNICATION

Технологийн Дээд Сургууль нь 2002 онд анх монгол улсад техник хангамж, 
депрограм хангамжийн чиглэлээр инженер, техникийн мэргэжилтэн бэлтгэх 
зорилгоор мэдээлэл холбоо, програм хангамж, электроникийн гэсэн гурван 
мэргэжлээр элсэлт авч байв.
МХТДС нь монгол улс дахь олон улсын сургалттай, технологийн нэр хүнд бүхий 
сургуулиудын нэг юм.
Сургуулийнхаа нэрээр нэрлэгдсэн анхны тэнхим болох Мэдээлэл холбооны 
тэнхим нь анхны үндсэн тэнхимийн нэг бөгөөд өнөөдрийг хүртэл 13 жилийн 
хугацаанд бакалаврын 270, магистрын чиглэлээр 36, нийт 306 оюутныг 
амжилттай сурган төгсгөжээ.

Тэнхимийн зорилго
Мэдээлэл холбооны салбарт шаардлагатай мэргэжлийн чадварлаг
Инженер техникийн ажилтан болон мэргэжилтэн бэлтгэж, даяарчлагдаж 
байгаа өнөөгийн нийгэмд олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн, хамтран 
ажиллаж, удирдан зохион байгуулах авьяаслаг боловсон хүчнийг бэлтгэхэд гол 
зорилго оршино.

Төгсөлтийн дараах ажлын байр
Мэдээллийн технологийн өнөө үед мэдээлэл харилцаа холбооны технологи 
асар хурдацтайгаар хөгжиж, мэдээлэл холбооны суурь сүлжээн дээр суурилсан 
технологийн дэвшлийг дэлхийн улс орон нийгмийн бүхий л салбартаа 
ашиглаж цахим ертөнцийг үүсгэсээр байна. Энэ нийгмийн бүхий л үйлчилгээ 
утастай, утасгүй сүлжээ болон интернетийн сүлжээгээр дамжин хэрэглэгчдэд 
улам бүр ойртсоор байна.
Энэ нь манай оюутнууд төгсөж гараад өөрийн эзэмшсэн мэргэжлээрээ 
мэдээлэл холбооны оператор компаниудад ажиллахаас гадна нийгмийн бүхий 
л салбарын мэдээллийн технологийн талбарт ажиллах ажлын нээлттэй байр 
болон эрэлт хэрэгцээ өндөр байгааг харуулж байна.
Төгсөгчдийн 90 гаруй хувь нь Монгол улсын мэдээлэл холбооны салбарын 
томоохон оператор компаниуд болох Мобиком, Скайтел, Юнител, Ж-Мобайл, 
Монголын Цахилгаан Холбоо ХХК, MCS, Ulusnet, Magic net зэрэг компаниудад 
ажиллахаас гадна бусад мэргэжлийн байгууллагуудад техник технологи 
хариуцсан сүлжээний инженер, сүлжээний администратор, сүлжээний 
аюулгүй байдлын инженерээр ажиллаж байна.
Төгсөгчдөөс олон хүн манай сургуультай хамтын ажиллагааны гэрээтэй Ионсей, 
Конгүг, Халлим зэрэг 10 гаруй их дээд сургуулиудад магистрантур, докторантурт 
үргэлжлүүлэн суралцаж байна.
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БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГА
INTERNET BUSINESS

Интернет Бизнес тэнхим нь Хүрээ МХТДС- ийн ууган тэнхимүүдийн нэг бөгөөд 
2007 онд анхны төгсөлтөө хийж өнөөдрийг хүртэл 400 гаруй оюутан, боловсон 
хүчнийг төгсгөөд байна.

Мэргэжлийн танилцуулга
Мэдээллийн Технологийн хөгжлийг даган Менежментийн шинжлэх ухаан 
ч гайхалтай үр бүтээмжтэй болж өөрчлөгдөн хөгжсөөр байна. Гүйцэтгэх 
удирдлагууд өдөр тутмын болоод стратегийн шийдвэрүүдээ мэдээлэл 
технологид суурилсан арга хэрэгсэл дээр үндэслэн гаргах нь хамгийн хялбар, цаг 
хугацааны хэмнэлттэй, мөн найдвартай гэдгийг дуу нэгтэй хүлээн зөвшөөрдөг. 
Манай Интернет Бизнес тэнхим нь Бизнесийн Удирдлагын мэргэжлийг 
Мэдээллийн технологитой хавсарсан орчин үеийн энэхүү чиг хандлагатай 
хөл нийлүүлэн алхахад, бизнесийн удирдлагыг хамгийн үр өгөөжтэй зохион 
байгаалахад суралцуулах үндсэн зорилготой юм. Түүнчлэн бизнесийн ухаан, 
манлайлал, удирдан зохион байгуулах чадваруудад суралцахад туршлагатай 
олон гадаад багш нар хичээл заадаг нь ихээхэн давуу тал болдог бөгөөд гадаад 
хэлийг ч мэргэжилийн түвшинд суралцаж чаддаг юм. 

Төгсөлтийн дараах ажлын байр
Бизнесийн Удирдлага мэргэжлийн дор Электрон Худалдаа, Мэдээллийн 
Системийн Удирдлага гэсэн чиглэлээр мэргэшүүлэн төгсгөдөг бөгөөд 
төгсөгчид Бизнесийн Удирдлага болон Мэдээллийн технологийг өргөн цар 
хүрээнд суралцсанаар электрон бизнес, цахим худалдаа, худалдаа үйлдвэрлэл, 
гадаад худалдаа, импорт экспорт, тээвэр зуучлал, бизнес консалтинг, 
энтертайнмент, мэдээлэл технологийн систем нэвтрүүлэлт гээд олон салбарт 
ажиллах боломжтой.
Манай Интернет Бизнесийн тэнхимийг төгссөн оюутнууд дараах салбаруудад 
амжилттай ажиллаж улс эх орондоо хувь нэмрээ оруулсаар байна.

  • Цахим худалдаа, цахим бизнес
  • Онлайн маркетинг, хөгжүүлэлт
  • Банк санхүү
  • Логистик, тээвэр зуучлал
  • Даатгал
  • Маркетинг, борлуулалт
  • Хүний нөөц, гүйцэтгэх удирдлага
  • Гадаад худалдаа гэх мэт
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Тэнхимийн зорилго
Электроникийн инженерийн сургалтын явц нь хагас дамжуулагчын 
загварчлал, хэлхээ загварчлал, компьютер хэрэглээ, эмбэдэд систем, харилцаа 
холбооны сүлжээ болон дохио боловсруулалт гэх зэрэгт ангилна. Одоогоор 
суралцаж буй оюутнууд шинэ онолд тулгуурласан лекц, компьютер дээр 
хэлхээний дадлагыг лабораторийн орчинд хийж байгаа ба электроник 
инженерийн бүхий л салбараас шаардаж буй үндсэн онолын мэдлэг болоод 
технологийг бүрэн судласан шинэлэг бүтээлч инженерүүдийг бэлтгэн гаргах 
болно.

Тэнхимийн танилцуулга
Электроникийн инженерийн тэнхимийн багш нарын хувьд оюутныг элсэн 
орохоос эхлүүлэн сургуулиа төгсөх хүртэл судлах хичээлийн жагсаалтын дагуу 
онол дадлагыг хослуулан мэргэжлийн ажлын байрыг өсгөх зорилго тавин 
хичээн ажиллаж байна.

1-р курст соёл хүмүүжил болон ерөнхий мэдлэгийн онолыг голчлон зааж, 
2-р курст үндсэн мэргэжлийн хичээлүүд, 3-р курст үндсэн ойлголт дээр 
тулгуурласан мэргэжлийн хичээлүүд, 4-р курст мэргэжлийн хичээлүүд болон 
сүүлийн үеийн технологийн хандлага зэргийн талаар үзэх ба элекроник 
инженерийн ерөнхий онол болон дадлагыг олж авах хичээлүүдийг заадаг.

Төгсөлтийн дараах явц
Ажлын байрны хувьд хөдөлгөөнт холбооны байгууллага, улсын байгууллагад 
техникч, мэдээлэл холбооны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг бүхий л 
байгууллагуудад зэрэг электроник, мэдээлэл харилцаа холбооны салбарт 
шинэлэг технологийг хөгжүүлэх, компьютерийн программыг хөгжүүлэх зэргээр 
ажиллаж болох бөгөөд үргэлжлүүлэнэ суралцах тохиолдолд мэргэжлийн 
салбарыг сайн судалсны дараа үйлдвэрлэл, судалгааны хүрээлэнд судалгааны 
ажил мөн судалгааны ажилтан, эрдэмтэнээр ахин ажиллах боломжтой.

Тэнхимийн түүхэн явц
Электроникийн инженер мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтыг 
явуулж байгаа ба одоогоор 67 оюутан тухайн тэнхимд тухайн мэргэжлээр 
суралцаж байна. 4 дэхь удаагийн төгсөлтийг хийхэд нийт 139 боловсон хүчинг 
бэлтгэн төрүүлээд байна. Тэнхимийн багшаар 2 солонгос багш, 1 монгол 
багштайгаар сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Багш нарын хувьд 
Солонгосын Йонсей Их сургууль, Гуан Үн дээд сургуулийг тухайн мэргэжлээр 
доктор цол хамгаалсан.

ЭЛЕКТРОНИК
ELECTRONIC ENGINEERING

Тэнхимийн танилцуулга
Эмнэлэгийн тоног төхөөрөмжийн инженер буюу Биоинженерчлэл гэдэг нь электроник, анагаах ухааны мэдлэг дээр 
суурилан орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний тоног төхөөрөмж загварчлах, хөгжүүлэх, ашиглах, угсрах, засварлах үйл 
ажиллагаа явуулдаг нэгэн цогц инженерийн салбар юм. 
Инженерийн суурь мэдлэг болох электроникийг судлахаас гадна эмнэлэгийн салбарт ажилдагийн хувьд анагаах ухааны 
мэдлэгийг давхар эзэмшдэгээрээ давуу талтай мэргэжил юм. “Хүрээ” Мэдээлэл Холбоо Технологийн дээд сургууль 2009 
онд эмнэлэгийн тоног төхөөрөмжийн инженер тэнхмийг үүсгэн байгуулж анхны элсэлтээ аван сургалт явуулж эхэлсэн. 

Тэнхмийн зорилго
Энэ мэргэжлээр сурч байгаа оюутнуудыг цаашид үргэлжлүүлэн суралцуулах, анагаах ухааны судалгаа хийх болон 
мэргэжлийн өндөр чадвартай инженер техникийн мэргэжилтэн бэлтгэн гаргах, чанарын өндөр түвшинд сургалтыг 
явуулахад оршино. 
1. Мэргэжилтний хувьд: Анагаахын салбарын эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын боловсон хүчинг бэлтгэх
2. Олон улсын мэргэжилтэн: Мэргэжлийн ур чадвартай, гадаад хэлний мэдлэгтэй олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөх 
мэргэжилтэн бэлтгэх үндсэн зорилготой.
3. Манай төгсөгчид эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг засварлах, хөгжүүлэх, зохион бүтээх чадвартай болохоос гадна 
электроникийн давхар мэдлэгтэй болж төгсдөг.
Багшлах бүрэлдэхүүний хувьд Монгол Улсын Их Сургууль болон Бүгд Найрмдах Солонгос улсын их дээд сургуулийг 
төгссөн шилдэг багш эрдэмтэд ажиллаж байна.

Төгссөний дараах ажлын байр
Солонгосын нэр хүндтэй их дээд сургуулиудад магистр, докторт суралцах
• Солонгос болон монгол дахь эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн компанид ажилд орох
• Улсын 1, 2, 3-р шатлалын эмнэлэг (хот, дүүрэг, бүсийн оношлогооны төв, аймгийн нэгдсэн эмнэлэг),
   хувийн эмнэлгүүдэд тоног төхөөрөмжийн инженерээр ажилд орох
• Тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлэгч, болон засвар үйлчилгээний компани
• Эрүүл мэндийн яам
• Улсын мэргэжлийн хяналтын газар

Хамтын ажиллагааны байгууллага
• БНСУ-ын Судалгааны Сангийн Шинжлэх Ухаан Технологийг Дэмжих группийн 
төлөөлөгч
• МОНГОЛЫН ЭМНЭЛГИЙН ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН НИЙГЭМЛЭГ
• БНСУ-ын анагаах ухааны олон их дээд сургуулиуд
• БНСУ-ын ‘Rokit’ (4D bio print) эрүүл мэндийн компани, ‘True Vine’ Сөүлийн 3D 
   компани
• ‘IMED Technologies’ компани, ‘Chip Design’ компани
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ИНЖЕНЕРИЙН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ФАКУЛЬТЕТ

СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧ
ENERGY RESOURSE

Мэргэжлийн танилцуулга 
Сэргээгдэх эрчим хүч нь байгаль дээр орших нөхөн сэргээгддэг энергийн эх үүсгүүрийг ашиглан цахилгаан болон 
дулааны эрчим хүч гарган авч төв суурин газрын болон айл өрхийн цахилгаан дулааны хэрэгцээг хангах чадвартай 
мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх зорилго бүхий мэргэжил юм. 

Тэнхимийн  танилцуулга
Хүрээ МХТДС-ийн Сэргээгдэх эрчим хүчний тэнхим нь анх 2009-2010 оны хичээлийн жилд үүсгэн байгуулагдсан. Тус 
тэнхимийн багшлах боловсон хүч нь мэргэжлийн үндсэн багшаас гадна ШУТИС-ийн мэргэжлийн багш нар хичээл 
заадаг.
2016 онд манай сургуульд БНСУ-ын Ногоон Технологийн Төвийн дэмжлэгтэйгээр “Ногоон технологийн судалгааны 
төв” байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд тус төвд сэргээгдэх эрчим хүчний тэнхимийн оюутнууд 
туршилт, судалгаа хийж байна. 

Сэргээгдэх эрчим хүчний тэнхимийн оюутнуудын гаргасан амжилтуудаас:
- ШУТИС-ын “Сэргээгдэх эрчим хүч” клубээс зохион байгуулсан эрдэм 
   шинжилгээний хурал болон спортын арга хэмжээнүүдэд шагналт байр.
- Сургуулийн урлаг спортын наадамд амжилттай оролцож 2017 оны “СУРГУУЛИЙН 
   ШИЛДЭГИЙН ШИЛДЭГ ТЭНХИМ” -ээр шалгарсан.

Төгсөлтийн дараах явц
Сэргээгдэх эрчим хүчний инженерээр төгсөгч нь сэргээгдэх энергиэс эрчим хүч гарган авах мэдлэг олхоос гадна 
дулааны цахилгаан станц, атомын цахилгаан станц, түүхий нүүрсний хэрэглээний талаар гэх мэт маш өргөн цар 
хүрээний мэдлэгтэй болж төгсөнө. 

Төгсөлтийн дараах ажлын байр
- Эрчим хүчний яам, эрчим хүчний судалгааны хүрээлэн, судалгааны ажил хийдэг хувийн хэвшилд судалгааны 
ажилтан, мэргэжилтэн
- Нарны цахилгаан станц, салхин цахилгаан станц, усан цахилгаан станциудад судалгаа, угсралтын инженер, 
- Биомасс боловсруулах үйлдвэр, нарны цахилгаан үүсгүүрийн үйлдвэрт инженер, техникийн ажилтан 
- Уламжлалт эрчим хүчний чиглэлээр ажиллах боломжтой 

Сэргээгдэх эрчим хүчний мэргэжилтний эрэлт ба түүхэн үйл явц 
Монгол улсад 1989 онд сэргээгдэх эрчим хүчний албан ёсны судалгааны төв байгуулагдсан бөгөөд өдгөө Япон, 
Солонгос, Хятад, Герман зэрэг гадны орнуудын тусламж, Азийн хөгжлийн банк, ногоон хөгжлийн сан, нүүрсхүчлийн 
хий бууруулах төсөл зэрэг томоохон хөрөнгө оруулагчдийн дэмжлэгтэйгээр мөн дотоодын хөрөнгө оруулагчийн 
хичээл зүтгэлээр 3-50 МВт-ын чадалтай нар, салхи, усны эх үүсгүүрийг ашигласан цахилгаан станциуд /Жишээ нь: 
Дөргөн, Тайширын усан цахилгаан станц, Дарханы 10 МВт-ын нарны цахилгаан станц, Төв аймгийн нутагт байрлах 
“ Салхитын салхин цахилгаан станц/, бага оврын био түлш боловсруулах төхөөрөмжүүд, нарны цахилгаан үүсгүүр 
үйлдвэрлэх, газрын хөрсний дулааныг дулаан хангамжид ашиглах технолгийн төрлүүд зэрэг төрөл тус бүр нь 
амжилттайгаар хөгжиж байна.
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Авто зам, гүүрийн барилгын инженерийн тэнхимийг  2012 оны 09 сарын 01 нд шинээр байгуулсан. Байгуулагдаад 
удаагүй боловч мэргэжлийн 3000 орчим номтой тэнхим, дадлага хийх лабораторийн танхимтай болж өргөжсөн. 
Манай тэнхимд энэ салбарын зураг төсөл, барилгын төслийн удирдагч, инженерүүд, судлаач шинжээч, профессор 
багш нар оюутан залуустаа бат бөх суурь мэдлэг олгож байна.

Мэргэжлийн зориулалт
“Авто зам, гүүрийн барилга” чиглэлээр төгсөгч нь авто зам, гүүрийн зураг төсөл боловсруулах, зам барилгын 
ажил удирдан гүйцэтгэх, хяналт тавих замын материал, хийц бэлтгэх үйлдвэрийг удирдан ажиллуулах, авто замын 
ашиглалт, үйлчилгээг төлөвлөн зохион байгуулах болон уг чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, зохион бүтээх ба удирдан 
зохион байгуулах ажил гүйцэтгэхээр бэлтгэгдэнэ.

Тэнхимийн зорилго
Олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, авто замын төлөвлөлт, тооцоо хийх, инженерийн шийдэл боловсруулах, 
зам барилгын ажлын арга технологи, зохион байгуулалтын арга ажиллагааг эзэмшсэн инженерийг бэлтгэх, олон 
улсын хэмжээнд тэргүүлэгч оюутан суралцагчийг сурган хүмүүжүүлэх.

Сургалтын чиглэл
Монголын нийгмийн хөгжилд ихээхэн хувь нэмэр оруулах мэргэжилтэнг бэлтгэн гаргах зорилгоор доорх мэргэжлийн 
хичээлүүдийг сургаж эзэмшүүлнэ. Үүнд: 
Барилгын механик Шингэний механик
Хөрсний механик Инженерийн хэмжилзүй
Гүүрийн байгууламж Авто замын материал
Авто зам төлөвлөлт Авто замын технологи, зохион байгуулалт
Барилгын эдийн засаг Барилга, авто замын машин механизм
Төмөр бетон бүтээц Барилгын менежмент

Төгсөгч нь дараах мэдлэгийг эзэмшүүлнэ
Авто замын төлөвлөтийн элементүүдийн үндсэн мэдлэг, Авто замын байгууламжийн хэвтээ, дагуу, хөндлөн төлөвлөлт, 
Онцгой нөхцөл дэх авто зам төлөвлөлтийн тооцооны үндсэн зарчим, арга.
Гүүрэн байгууламжийн төрөл, түүний эд ангийн төлөвлөлтийн онол.
Авто замын материалын үндсэн шинж чанар, хольц зуурмаг, цийдмэг бэлтгэх арга технологи, материалын шинж 
чанарыг турших тодорхойлох арга.
Авто замын шороон далан, хучилт, хиймэл байгууламжийн барилгын технологи, ус зайлуулах систем, барилгын 
талбайн ажлын төлөвлөлт, удирдлага, зохион байгуулалт 
Авто замын ашиглалтын үеийн засвар арчлалтын ажил гүйцэтгэх.
Авто замын байгууламжийн үндэсний болон олон улсын норм норматив, стандарт, техникийн баримт бичгийн 
тогтолцоо.
Авто тээврийн системийн аюулгүй байдал, экологийн нөлөөлөл.
Геодезийн , геологийн , гидрогеологийн , экологийн эрэл хайгуул.
Авто замын үйлдвэрлэлийн машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт.

БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР
(АВТО ЗАМ ГҮҮР)

CIVIL ENGINEERING
ХОТЫН АРХИТЕКТУР БА БАРИЛГА УГСРАЛТЫН ФАКУЛЬТЕТ
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Тэнхимийн зорилго
 “Сайн барилга” сайхан амьдралын үндэс болдог гэсэн уриатайгаар ажиллаж байгаа билээ.
Манай Монгол улсын эдийн засаг хурдацтай хөгжиж байна, тиймээс барилга байгууламж болон авто зам гүүрийн барилга тал 
дээр их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийгдэж байгаа билээ. Иймээс барилга байгууламжийн зураг төслийн мэргэжилтэн илүү 
ихээр шаардагдаж байгаа тул манай тэнхим нь Монгол улсын барилгын салбарт шилдэг боловсон хүчин бэлтгэхээр зорьж 
байна.
2012 онд Монгол Улсын Засгийн газраас онц шаардлагатай TOP20 мэргэжлийг 
шалгаруулсан бөгөөд үүнээс харахад барилгын салбар нь дээгүүр бичигдэж байна. 
Энэ нь барилгын салбарын мэргэжил Монголд хамгийн хэрэгцээтэй мэргэжил 
гэдгийг илтгэж байгаа юм.ээ

Тэнхимийн товч танилцуулга
Манай тэнхим нь 2012 онд анх байгуулагдсан бөгөөд дадлага туршлагатай 
мэргэжлийн багш нараар удирдуулж шилдэг боловсролыг эзэмшихээс гадна 
оюутан суралцагчдын сурч боловсрох хүсэл тэмүүллийг нэмэгдүүлж сургалтад нь 
түлхүү анхаарч чаддаг төдийгүй мэргэжлийн хичээлээ бодит байдлаар хийхэд нь 
тусалдаг. Мөн сургуулиас жил бүр зохион байгуулагддаг урлаг спортын наадамд 
амжилттай оролцож шилдэг тэнхимээр 2 дахь удаа шалгараад байна. Мөн манай 
тэнхим нь шинээр элсэн орж буй оюутан суралцагчдаа эелдэг нөхөрсгөөр хүлээн 
авч өөрсдийн мэдлэг чадварыг хуваалцдаг. Мэргэжлийн лаборатори, анги танхим, 
тоног төхөөрөмж бүрэн хангагдсан.

Мэргэжлийн чиглэл Архитектор
Барилгын загвар зохиох загварчлах хэв шинж байдлыг шинээр бий болгох орон 
зайг төлөвлөх , хот байгуулалт болон орчны төлөвлөлт энэ бүгдийг архитектор 
хийнэ.

Мэргэжлийн чиглэл Барилгын инженер
Улс эх орны нүүр цайраа болсон барилгын шинэ технологийг Монголдоо 
нэвтрүүлж хөгжил дэвшилтэй хөл нийлүүлсэн сонгодог бүтээн байгуулалтын эзэд 
бол инженер юм.
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Архитектурын анги нь даяарчлагдсан энэ үед хэрэгтэй загварчлалын салбарын боловсон хүчин бэлтгэхийг зорьж, 
онцгой боловсролыг олгоно.
* UIA олон улсын магадлангийн жишигт нийцсэн  боловсролын хөтөлбөрөөр сургана.
* Хотын архитектур(Urban Architecture)-ыг хөгжүүлэхэд хэрэгтэй мэргэжлийн архитектор бэлтгэнэ.
* Ногоон архитектур(Green Architecture) буюу байгальд ээлтэй загварчлалд түлхүү  анхаарна. 
* Дижитал архитектур(Digital Architecture)-ын технологид хөл нийцсэн боловсрол олгоно. 
* Олон улсын (Global Internship) хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.

ХОТЫН АРХИТЕКТУР БА БАРИЛГА УГСРАЛТЫН ФАКУЛЬТЕТ
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БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР
ARCHITECTURE ENGINEERING

ХОТЫН АРХИТЕКТУР БА БАРИЛГА УГСРАЛТЫН ФАКУЛЬТЕТ

Барилгын инженерийн анги нь Глобал даяарчилсан үед хэрэгтэй барилгын инженерчлэлийн боловсон хүчин 
бэлтгэхийг зорьж, онцгой боловсролыг олгоно.
* ABEEK магадлангийн жишигт нийцсэн боловсролын хөтөлбөрөөр сургана.
* 21-р зуунд хэрэгтэй бүтээлч сэтгэлгээтэй инженер(Creative Engineer) бэлтгэнэ.
* Барилгын хийц, угсралт, хүрээлэн буй орчныг нэгтгэсэн технологи(Integrated Technology).
* Дижитал архитектур(Digital Architecture)-ын технологид хөл нийцсэн боловсрол олгоно.
* Загварчлал ба барилга угсралт(Design &Build)-ыг хослуулсан практикт голлосон боловсрол олгоно.

Сургалтын чиглэл
1-р курсийн үйл явц нь Их сургуулийн боловсролыг эзэмшүүлэх, үндсэн хичээлийн явц болон төвшинг дээшлүүлэхийн 
тулд ерөнхий хичээлийг үндэслэн сургалт явуулна. Барилгын үндсэн зарчмын хичээлийг үзсэнээр барилгын суурь 
үндсийг сурч, тухайн чиглэлээр өөрийн сонирхож буй зүйлсээ олж мэднэ.
2, 3-р курсийн үйл явц нь Барилгын зураг төслийн хичээлийг үзсэнээр зураг төслийн ур чадвараа нэмж, барилгын түүх 
болон онол, ерөнхий эрдэм (Материал, арга, бүтэц ) гэх мэтээр онолын хичээлийг үзэж барилгын ерөнхий мэдлэгийг 
авах болно.
4-р курсийн үйл явц нь Дадлагын программыг идэвхжүүлэн барилгын бодит туршлагатай болох боломжийг олгох 
төдийгүй сүүлийн семестрт бэлтгэгдсэн инженерийн хувьд төгсөх төсөл болон төгсөлтийн бүтээл зэргээр өөрийн олж 
авсан мэдлэгээ улам бататган чадварлаг инженер, aрхитектoр болон төгсөх боломжтой.

Хотын архитектурын, барилга угсралтын тэнхим
Архитектур : Architectural Design
Барилгын Инженер : Architectural Engineering
Яагаад Хүрээ МХТДС -ын архитектурын анги вэ ?
1. Ямар боломж олгох вэ?
   – Даяарчилсан боловсролын боломж -БНСУ их сургуульд суралцах боломж
   – БНСУ+Монгол олон улсын судалгаа, эрдэм шинжилгээ, төслийн ажилд 
      оролцох боломж
   – Элсэлтийн тэтгэлгээс гадна тусгай тэтгэлэг авах боломж
   – Төгссөний дараа магистраар суралцах, БНСУ компанид ажиллах боломж
2. Хэн заах вэ ?
   – Гадаадад суралцсан шилдэг багш нар (БНСУ, АНУ, Европ,Япон)
   – Хөгжингүй оронд боловсрол эзэмшсэн ажлын туршлагатай багш нар
   – Хөгжингүй орны мэргэжилтэн урьж лекц сонсох хөтөлбөр
3. Яаж заах вэ ?
   – Элссэний дараа өөрт тохирсон мэргэжлээ сонгоно (Архитектур ,Инженер )
   – Design & Build : Бодит төсөл дээр ажиллана. (Оюутны загварчилсан барилгыг 
бодитоор барьж хэрэгжүүлнэ. Container, Dome гэх мэт )
   – 24 цаг хичээллэж болох загварын студитэй.
   – Гадаад хэлний чадвар сайжирна. (Солонгос хэл дээр хичээл орох гэх мэт)

Төгссөний дараах ажлын байр
Барилгын инженер: Барилгын зураг 
төслийн компани, Интерьер дизайны 
компани, Барилгын удирдлагын 
компани гэх мэт Барилгын төрийн 
ажилтан: Хот хөдөө нутгийн олон 
нийтийн байгууллагын тохижуулалт 
барилгын зөвшөөрөл гэх мэтҮл 
хөдлөх хөрөнгийн удирдлага: 
Эмнэлэг сургууль гэх мэтийн том 
хэмжээний барилгын үйл ажиллагааг 
удирдах Барилгын чиглэлийн 
бакалаврын дараах сургалт: 
Барилгын мэргэжлийн баг



Шим тэжээл судлаач мэргэжил нь хүний биеийн эрүүл мэнд болон зөв хооллолтын хэв маягийг бий болгоход 
зайлшгүй хэрэгцээтэй хоол хүнсний шим тэжээл, хүнсний тухай шинжлэх ухаан, хоол хүнсний хангалтад хяналт тавих 
зэрэг хооллолтыг бүхэлд нь хамарсан суурь шинжлэх ухаан ба хэрэглээний шинжлэх ухааныг судалдаг.
Сургалтын гол агуулга нь шимт бодисын солилцоо ба үүрэг, мөн хоолны нарийн зөв дэглэм, шим тэжээлийн үнэлгээ 
хэрхэн хийх зэргийг судалж, хүнсний бүтээгдэхүүний хадгалалт, хүнсний нийлүүлэлтийн менежмент болоод ерөнхий 
онол, дадлагыг сурч эзэмшин одоо ба ирээдүйд эрэлттэй хоол зүйч болон хүнсний мэргэжилтэн бэлтгэн гаргах 
зорилготой юм.

Төгссөний дараах ажлын байр
• Хоол зүйч (Эмнэлэг,аж ахуй нэгж,сургууль дотуур байр, эрүүл мэндийн нэгдэл)
• Судалгааны газарт судлаач (эмийн компани, анагаах ухааны судалгааны төв, гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлдвэр зэрэг 
   байгууллагууд)
• Хүнсний бүтээгдэхүүний компаний судалгааны ажилтан болон зөвлөгч (Хүнсний бүтээгдэхүүний ашиглалт ,шим тэжээлийн 
   талаар хэрэглэгчдэд зөвөлгөө өгөх )
• Хоолны үйлчилгээний аж ахуй нэгжийн хянагч (fast food,зочид буудлын үйлчилгээ, эрэлтийн хэмжээг дээшлүүлэх болон зар 
   сурталчилгаа хариуцагч ,менежер,хянагч )
• Багш (Судалгааны ажилд зориулан магистр, гадаад руу явуулах)
• Мэргэжилтэй холбоотой хэвлэл мэдээллийн ажилтан (сэтгүүлч, найруулагч, маркетинг зар сурчилгаа)
• Шим тэжээлийн бодлого төлөвлөгч (Засгийн газрын байгууллага эрүүл мэнд, нийгэм хангамжийн яам болон шим тэжээлийн 
   бодлого боловсруулах байгууллагад ) зэргээр цаашид ажиллах боломжтой.

ШИМ ТЭЖЭЭЛ СУДЛАЛ
FOOD AND NUTRITION

БИО ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ФАКУЛЬТЕТ
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Манай тэнхим нь бидний амьдарч буй 21-р зуунд тулгамдаж буй хоол хүнсний аюулгүй байдлыг сайжруулах, дотооддоо 
шинэ хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, цаашлаад хоол хүнс хэрхэн хүний биед болон дархлааны 
систэмд нөлөөлөх зэрэг нийгэмд зайлшгүй хөгжих шардлагатай байгаа хүнс хөдөө ах ахуйн салбарт судалгаа 
шинжилгээ хийх явдал юм.
Манай Хүнсний биотехнологийн тэнхим нь биологи, хими, органик хими, микробиологи хүнсний биотехнологи, 
генетик, эсийн болон молекул биологийг суурь шинжлэх ухаан болгон судалдаг.
Мөн цаашлаад Хүнсний инженер, Хүнсний боловсруулалт ба хадгалалт, Хүнсний аюулгүй байдал, Хүнсний нэмэлт 
судлал, Хүнсний хор судлал, Исгэлтийн технологи, Мах Сүү боловсруулах технологи зэрэг мэргэшүүлэх хичээлүүдийг 
судалдаг.
Онцгойлон үйлдвэрийн дадлагааар Хүнсний биотенологийн ухаанаар тэргүүлдэг улсууд болох Солонгос, АНУ-ын 
үйлдвэрүүдэд үйлдвэрлэлийн болон мэргэжлийн дадлага хийж, суралцан ирдэг.

Онцлог болон давуу тал
• Гадаад руу оюутан солилцооны хөтөлбөрт хамрагдах
• Тэнхимийн элсэгчийн тэтгэлэг, шилдэг оюутан тэтгэлэг
• FB тэнхим төгссөний дараа солонгост (1+1 жил) суралцах тогтолцоо (хос мэргэжил)
• FB нь өөр мэргэжилтэй холбон суралцах боломжтой (BT+ FB, FN, ME, EL, KL)

Цаашдын зам
• Монголын шинжлэх ухааны хүрээлэн (MAS) Биошинжлэх ухааны хүрээлэн, Химийн лаборатори, Эрүүл мэндийн яам 
   болон Байгаль орчний яамд төрийн албан хаагч / салбар харъяаны лаборатори.
• Эмнэлэг, Эм судлал , Хүнсний компани (MONOS, MON-ENZYM, AP, TESO, MCS Cocacola, Гялс төвд) ажилд орох 
   боломжтой.

ХҮНСНИЙ ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ
FOOD BIOTECHNOLOGY

БИО ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ФАКУЛЬТЕТ
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ГАДААД ХЭЛНИЙ ОРЧУУЛГА
(АНГЛИ)

ENGLISH LANGUAGE

Tэнхимийн танилцуулга
Манай Англи хэлний тэнхим нь 2009 онд нээгдсэнээс 
хойш төрөл бүрийн салбарт ажиллах англи хэлний 
чадварлаг орчуулагч бэлтгэхээс гадна англи хэлээр 
ярих авъяас чадвараа хөгжүүлэх сонирхолтой хэн бүхэнд 
тусалж дэмжих үүрэг гүйцэтгэсээр ирсэн.

Хэтийн төлөв
Англи хэл нь олон улсын хэл бөгөөд бизнесийн 
салбарт нэн чухал шаардагатай хэл билээ. Англи хэлтэй 
мэргэжилтнүүд их эрэлттэй болсон өнөө үед бид гадаад 
болон дотоодын янз бүрийн мэргэжлийн салбарт 
ажиллах англи хэлний мэргэжлийн өндөр ур чадвартай 
чадварлаг оюутнуудыг сургаж бэлдсээр байх болно. 

Тэнхимийн зорилго
Англи хэл нь бүх мэргэжлийн суурь болсон өнөө 
үед бид нийгмийн аль ч салбарт ажиллах, удирдах 
чадвартай мэргэжлийн англи хэлний оруулагчыг сургаж 
мэргэшүүлнэ. Бид англи хэлийг практик хэрэглээнд 
ашиглах чадвартай улмаар төрөл бүрийн чиглэлээр 
англи-монгол, монгол-англи орчуулгаар дэлхийн 
түвшинд өрсөлдөхүйц мэргэжлийн өндөр мэдлэгэтэй 
орчуулагч бэлдэх, сургах зорилготой.

Төгссөний дараах ажлын байр
Англи хэлний орчуулагч мэргэжлээрээ дотоод ба хилийн 
чанадад ажиллаж болох салбарууд:
Мэдээлэл холбоо, бизнес, аялал жуулчлал болон 
шинжлэх ухааны шинэ салбар болох сэргээгдэх эрчим 
хүч, био-технологи гэх мэт нийгмийн бүхий л салбарт 
өөрийн мэргэжлээрээ ажиллах бүрэн боломжтой
• Боловсролын байгууллагууд / Гадаадын их дээд 
  сургуульд элсэн суралцах
• Мэргэжлийн орчуулагч / Аялал жуулчлалын агентлаг
• Засгийн газар, олон нийтийн байгууллага
• Cанхүүгийн байгууллага
• IT, Харилцаа холбооны компаниуд.
• Хэвлэл мэдээлэл, радио, телевиз.
• Эмнэлэг ... гэх мэт.

Англи хэлний хөтөлбөр
Үндсэн хичээл
• Англи хэлний яриа
• Англи хэлний найруулга зүй
• Англи хэлний зүй
• Англи хэлний уншлага
• Сонсох дадлага
• Англи хэлний үгсийн сан

Цөм хичээл
• Бизнесийн англи хэл
• Англи хэл дээрх илтгэл
• Албан бичиг шинжлэх ухааны хэл найруулга
• Видел болон аудио англи хэл
• Мэдээний англи хэл
• Англи Америкийн уран зохиол

Орчуулгын хичээл
• Орчуулгын онолын үндэс
• Англи-Монгол орчуулга
• Монгол – Англи орчуулга
• Видео – Англи хэл орчуулга
• Уншлага – гүнзгий шат ба орчуулга
• Хэлмэрчлэхүй

ХҮМҮҮНЛЭГИЙН БА УРЛАГИЙН ФАКУЛЬТЕТ

ГАДААД ХЭЛНИЙ ОРЧУУЛГА
(СОЛОНГОС)

KOREAN LANGUAGE

Тэнхимийн танилцуулга
Хүрээ МХТДС-ийн солонгос хэлний тэнхим нь 2009 онд 
байгуулагдаж өнөөг хүртэл тасралтгүй гадаад хэлний/
солонгос хэлний/ хөтөлбөрөөр сургалт явуулж байна. 

Зорилт:
• Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтын 5, 6-р 
  түвшинд хүрэх
• Хоёр хэл дээр бичгийн ба аман орчуулгыг чөлөөтэй, 
  чанартай орчуулах мэдлэг, чадварыг эзэмших
• Багаар ажиллах, манлайлах, нийгмийн сайн үйлстэн, 
  зөв боловсон бие хүн болон төлөвших

Тэнхимийн давуу тал:
• Солилцооны оюутнаар солонгос улс руу 1 жилийн 
  хугацаатай суралцах боломжтой.
• Тэнхимийн тэтгэлэг, сурлагын тэтгэлэг, оноосон тэтгэлэг 
  зэрэг тэтгэлэгтэйгээр суралцах олон боломжтой.
• 100%-ийн солонгосын хөрөнгө оруулалттай сургууль 
  учраас солонгос хэлээр ярих, сэтгэх бүрэн боломжтой/
  нийт багш нарын тал нь солонгос багш нар байдаг/.
• Солонгосын Сэжүн институт сургууль дотроо байдаг 
  ба солонгос соёл, хэл, ёс заншил, төрөл бүрийн үйл 
  ажиллагаа, тэмцээн уралдаанд оролцож өөрийн 
  чадвараа сорих туршлага хуримтлуулах боломжтой.

Оюутнуудад олгох чадвар, дадал, мэдлэг:
• Солонгос хэлний авиа зүй, үгсийн сан, өгүүлбэр зүй, 
  найруулага зүйн мэдлэгтэй, ярих, сонсох, бичих, унших 
  гадаад хэлний дөрвөн ур чадварыг дээд түвшинд 
  эзэмших.
• Хоёр хэл рүү орчуулгын утга санааг зөв бүрэн дүүрэн 
  хөрвүүлэх чадвар эзэмших.
• Аман болон бичгийн орчуулгыг утга зохиол, 
  сэтгэлгээний онцлог, хэлний болон хэлний төрөл бус 
  үзэгдлүүдийг зэрэгцүүлэн тайлбарлах, хялбар ойлгуулах, 
  шаардлагатай арга хэлбэрийг сонгон орчуулах чадвар 
  эзэмших.

Төгссөний дараах ажлын байр:
• Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй солонгос аж 
  ахуйн нэгжид орчуулагч
• Монгол улсад суугаа Солонгос улсын төрийн 
  байгууллагад орчуулагч, мэргэжилтэн
• Солонгос хэлний хөтөч тайлбарлагч
• Орчуулгын товчоонд орчуулагч
• Солонгос Монголын хамтарсан компани, хүрээлэн, 
  төвүүдэд мэргэжилтэн, орчуулагч
• Гадаад харилцааны ажилтан
• Солонгос хэлний төвүүдэд багш
• Хэлний мэргэжилтэн, судлаач
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ГРАФИК ДИЗАЙН
MULTIMEDIA

Зурагтын нэвтрүүлэг, кино, зар сурталчилгаа, хүүхэлдэйн кино болон зурган ном 
хүртэл бүгд мультимедиагийн жишээнүүд мөн билээ. Мультимедиаг ойлгохын 
тулд медиа хэмээх ухагдахууныг ойлгох хэрэгтэй. Медиа нь компьютер, телевиз-
радио, интернет, ухаалаг утас гэх мэт бидний өдөр тутам харж, хэрэглэж байдаг 
зүйлс юм. Нэг ёсондоо медиа нь мэдээ мэдээллийг дамжуулах хэрэгсэл юм.

Манай Мультимедиа тэнхим нь мэдээллийг хэрэглэгч хэрэглэхэд ойлгомжтой 
хялбар бөгөөд харагдах байдлаараа гоёмсог дизайнлаг контентыг бүтээх 
техник урлагийг эзэмшүүлдэг. Үүнд график дизайн, постер, лого дизайн, видео, 
анимейшн, визуал эффект гэх мэт зүйлс орно.
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График дизайн гэдэг нь дүрс, үсэг, орон зай ашиглан утга санааш илэрхийлэх, 
асуудлыг шийдвэрлэх бүтээлч үйл ажиллагааг хэлдэг ба лого, брэндбүүк гаргах, 
ном, сэтгүүл гэх мэт хэвлэлийн эх бэлтгэх, сурталчилгааны хуудас, зарлал, 
самбар гэх мэт хэвлэлийн эх бэлтгэх, сурталчилгааны хуудас, зарлал, самбар, 
вебсайтын график, график тэмдэгт, сав, баглаа боодол бүтээхэд шаардлагатай 
байдаг,

График дизайн гэдэг нь дүрс, үсэг, орон зай ашиглан утга санааг илэрхийлэх, 
асуудлыг шийдвэрлэх бүтээлч үйл ажиллагаа юм. График дизайн нь лого, 
брэндбүүк, ном, сэтгүүл гэх мэт хэвлэлийн үйл эх бэлтгэх, сурталчилгааны 
хуудас, зарлал, самбар, вэбсайтын график, графикт тэмдэгт, сав баглаа боодол 
гэх мэт олон төрлүүд байдаг. Жишээлбэл бүтээгдэхүүний мэдээллийг бүрэн 
хүргэж байхаас гадна хэрэглэгчид тухайн бараа бүтээгдэхүүний мэдээллийг 
бүрэн хүргэж байхаас гадна хэрэглэгч авч хэрэглэх хүслийг төрүүлж байх 
хэрэгтэй байдаг. Эдгээрийг хооронд нь уялдуулах нь график дизайны хамгийн 
чухал хэсэг юм. 

Суралцах хугацаандаа постер дизайн, инфографик дизайн, user interfase design, 
лого дизайн, байгууллагын брэндинг, ном эх бэлтгэлийн дизайн, присинтэйшн 
дизайн, тоглоомын дизайн гэх мэт маш олон төрлийн дизайны хичээлүүдээр 
дамжуулан бүтээлүүд хийх ба төгсөхдөө график дизайны өргөн мэдлэгтэй 
болон төгсөнө. 

Төгссөний дараа маркетингийн агентлаг, аж ахуй нэгж байгууллага, харилцаа 
холбооны компаниуд, студи гэх мэт олон салбарт график дизайнерын 
мэргэжилтнээр ажиллах бүрэн боломжтой.

РАДИО, ДЭЛГЭЦИЙН ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИ
MULTIMEDIA

Радио, дэлгэцийн техник технологи нь медиа бродкастинг буюу видео 
бүтээл бүтээх (дууны клип, богино хэмжээний кино зар сурталчилгаа г.м), 
анимейшн буюу хоёр хэмжээст, гурван хэмжээст хүүхэлдэй, хүүхэлдэйн дүр 
бүтээх, компьютер график буюу визуаль эффект гэх мэт зүйлсийг суралцах 
боломжтой. Энэхүү төрлүүдийн суурь хичээлүүд нь сургалтын хөтөлбөрт 
багтсан ба чадварлаг боловсон хүчин бэлдэхийг бид зорьж байна. 

Радио болон телевизээр дамжуулж болон контент буюу бүтээлийг бүтээхэд 
энэ хөтөлбөрийн зорилго орших ба үүнд богино хэмжээний кино бүтээхэд 
энэ хөтөлбөрийн зорилго орших ба үүнд богино хэмжээний кино бүтээхэд энэ 
хөтөлбөрийн зорилго орших ба үүнд богино хэмжээний кино, хүүхэлдэйн кино, 
хүүхэлдэй дүр, дууны клип, реклам зар сурталчилгаа, нэвтрүүлэг, баримтат кино 
гэх мэт бүтээлүүд орно. 

Мөн компьютер графикийн үндсэн ухагдахууныг заах ба энэхүү компьютер 
график хэмээх ойлголт нь манай улсад сүүлийн арван жилд эрчимтэй түрэн 
орж ирж, олонийтийн дунд их танигдаж, хурдацтай хөгжиж байгаа ирээдүйтэй 
салбар билээ. Энэ салбар нь бодит бус төсөөллийн зүйлсийг кино, видео дээр 
бодит мэт харагдуулж чаддаг. 

Дээрх төрлийн анимейшн, видео, компьеютер график төрлүүдийн суурь 
хичээлүүд нь сургалтын хөтөлбөрт багтсан ба чадварлаг багш нараар 
дамжуулан чанартай боловсон хүчин бэлдэхийг бид бүгд зорьж байна. 

Төгссөний дараа телевизийн байгууллага, кино студи, зар сурталчилгааны 
студи, маркетингийн агентлаг гэх мэт газруудад ажиллах боломжтой. 
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Мультимедиа тэнхим нь видео продакшн, тоглоом, анимэйшн хүүхнлдэйн кино, богино хэмжээний кино, богино 
хэмжээний кино, зар сурталчилгаа гэх мэт хүмүүсийн оюун санаа болон зүрх сэтгэлд хүрч чадах дүрслэлийг бүтээх үйл 
явц, мэдээллийг дамжуулах арга технологийг заадаг. Мультимедиа технологийн мэргэжил нь анх 2003 онд байгуулагдсан 
ба эдүгээ арван нагэн төгсөлтийг төгсөгжээ. Төгсөгчид маань төгсөөд мэргэжлээрээ нэр хүндтэй байгууллагад ажиллаж 
байна. Суралцах явцад нь оюутнуудыг киноны зохиол, найруулга, дүрс авах, дүрс эвлүүлэг, график дизайн, хоёр болон 
гурван хэмжээст (2D болон 3D) хөдөлгөөнт дүрс бүтээх, вэб дизайн гэх мэт өөрсдийн сонирхлын дагуу хичээлүүдээ 
сонгон судалж болдог. 

Тэнхим маань компьютер анимэйшин, график дизайн, видео бродкастинг зэрэг чиглэлүүдэд хуваагдан судалдаг ба эхний 
жилдээ ерөнхий суурь мэргэжлийн хичээлүүд судалдаг ба эхний жилдээ ерөнхий суурь мэргэжлийн онолын хичээлүүд 
үзэх ба хоёр дахь жилээс өөрийн сонирхлын дагуу хичээлүүдийг сонгон судалдаг.
Уг мэргэжил хүүхэд залуучууд, уран бүтээлчдийн сонирхлыг татсан, компьютерын програм хангамж болон бүтээлч 
чадварыг ашиглаж сурдаг маш ирээдүйтэй онцлог мэргэжил юм.

Төгсөгчдийн 90 гаруй хувь нь мэргэжлийн дагуу ажиллаж байгаагийн дотор төгсөгчид өөрсдийн сонирхлоос шалтгаалан 
олон нийтийн телевиз, томоохон компани групп, хэвлэлийн үйлдвэрүүд, зар сурталчилгааны студиүдэд эфирийн 
найруулагч, эвлүүлэгч, зураглаач, компьютер графикч, анимэйтор, хөдөлгөөнт дүрс бүтээгч, дуу эвлүүлэгч, веб дизайнер, 
график дизайнер гэх мэт чиглэлээр ажиллаж байна.



МАГИСТРЫН ТАНИЛЦУУЛГА
Магистрын сургалтад англи/солонгос хэл, компьютер зэрэг боловсролын 
суурь хичээл, мэргэжлийн болон мэргэшүүлэх бүх хичээлийг доктор(Ph.D) 
–оос дээш эрдмийн зэрэг цолтой Cолонгос, Монгол профессор багш нар 
заадаг. Магистрантурт суралцагч оюутнууд (магистрант) нь мэргэжлийн 
суурь, мэргэшүүлэн судлах хөтөлбөрийг нийт 30 кредитийн хүрээнд судлан 
тодорхой сэдвээр судалгаа хийж, дипломын ажил хамгаална. Магистрын 
сургалтад бакалаврын зэрэгтэй, мэргэжлийн чиглэлээр шинжлэх ухааны 
уламжлалт болон орчин үеийн онолын өндөр мэдлэгтэй, түүнийг практикт 
хэрэглэх болон судалгааны ажил хийх арга зүйг эзэмшсэн, орчин үеийн 
мэдээллийн техник ашиглан мэдээлэл боловсруулж судалгаа, туршилт 
хийх чадвартай байна. Магистрын хөтөлбөрийн оюутнууд суралцаж байх 
хугацаандаа гаднын компаниудаас ажил авснаар суралцахын зэрэгцээ, 
тухайн салбарынхаа ажиллах арга барилыг бодитойгоор практик дээр 
үндэслэн суралцаж, тухайн төслөөсөө тэтгэлэг авах боломжтой.

Хүрээ дээд сургууль нь 2003 оны хаврын семестрээс Монголын мэдээллийн 
технологийн салбарын мэргэжилтнүүдийг илүү чадваржуулахын тулд 
магистрын сургалтаа явуулж эхэлсэн. 2003 оноос 2016 оны хооронд 
Магистрын нийт 64 оюутан төгсгөсөн. 2011 оны 4 сарын 19-нд Медиа 
үйлдвэрлэл, Компьютерын ухаан, Электрон системийн автоматжуулалтын 
магистрын сургалтын зөвшөөрөл авсан.

МАГИСТР

Элсэлт авах 
хөтөлбөр

Элсэгчдийн
боловсрол

Суралцах
хугацаа

Элсэлтийн
шалгалт Тэтгэлэг Төлбөр Бүртгэлийн

хураамж

Цахилгаан холбоо 
Е06190101

Бакалаврын зэрэгтэй, 
голч 2.75-аас дээш 

/ 80 оноос/

1.5~2 жил

1. Англи болон 
    солонгос    
    хэлний 

    шалгалтаас 
    сонгож 

    шалгалт өгнө

2. Ярилцлагын 
     шалгалт

1.”Хүрээ” МХТДС-ийн 
    төгсөгч бол эхний 

    семестрийн 
    төлбөрөөс 50%                                       

2. Хамтран ажиллагч 
    байгууллагын 
    ажилтан бол 

    семестер тутмын 
    төлбөрөөс 25%                                                                          

3. Бусад сургуулийн 
    төгсөгчийн голч 

    3.75 болон түүнээс 
    дээш голчтой бол 
    эхний семестрийн 

    төлбөр 50%                                     

Нэг кредитийн 
150,000 төгрөг. 
Нийт 30 кредит 
судлана. 
Тухайн семестерт 
хэдэн кредит 
судлахаар 
төлөвлөгдсөн 
байна  түүнийг 
тооцон бодож 
төлнө.
Элсэлтийн 
хураамж 10,0000.

1. Бүртгэлийн 
    хураамж 10,000 
2. Сургуульд элсэн 
    орохыг хүссэн 
    өргөдөл 
3. Анкет / 
    сургуулиас авах 
4. Цээж зураг -2 хувь 
5. Иргэний 
    үнэмлэхийн 
    хуулбар                   
6. Бакалаврын 
    зэргийн  диплом / 
    хуулбар   
    нотариатороор 
    орсон байх / 
7. Оршин суугаа 
    хорооны 
    тодорхойлолт     
8. Ажилладаг  бол 
    ажлын газрын 
    тодорхойлолт

Бизнесийн удирдлага 
Е04130101

Компьютерийн ухаан 
Е06130101

Медиа үйлдвэрлэл 
Е02110401

Электрон системийн 
автоматжуулалт 

Е07140102

Сэргээгдэх эрчим хүч  
Е07130101

Биотехнологи 
Е07880201

Биотехнологийн 
бакалавр зэрэгтэй голч 

2.75-аас дээш 

МАГИСТРАНТУРЫН ХӨТӨЛБӨР
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“СЭЖУН ХАГДАН”
СУРГАЛТЫН ТӨВ

Бүгд Найрамдах Солонгос улсын нийгэм, 
эдийн засаг, соёл асар хурдацтай хөгжин 
дэлхийд танигдсантай холбогдуулан 
Солонгос улсыг сонирхон судлах, тус улсад 
суралцах сонирхолтой хүмүүсийн тоо 
өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байна. Иймд Сэжун 
хааны нэрэмжит Сэжун хагдан сургалтын 
сан нь дэлхийн 4 тивийн хүмүүст Солонгос 
улсын хэл, соёл, ёс заншлыг сурталчлан 
танилцуулах, Солонгос хэлийг олон нийтэд 
заах зорилготой үүсгэн байгуулагдсан олон 
улсын сургалтын төв юм.
“Хүрээ” МХТДС-ийн дэргэдэх Сэжун 
Хагдан сургалтын төв нь 2013 онд үүсгэн 
байгуулагдсан бөгөөд жил бүрийн 1, 3, 5, 7, 
9, 11 саруудад элсэлт аван сургалт явуулж 
байна. Тус Солонгос хэлний сургалтын төвд 
сурснаар БНСУ-ын соёл, ёс заншилтай 
танилцах Солонгос хэлний үгсийн сан, хэл 
зүйг судлан, Солонгос хэл дээр ярих, сонсох, 
унших, бичих чадваруудаа жигд хөгжүүлэн 
суралцах боломжтой юм. Тус сургалтыг 
Солонгос Монгол багш нар чанарын өндөр 
төвшинд явуулж байна.

Сургалтын шатлал:
Анхан шат 1, 2
Ахисан анхан 1, 2
Дунд шат 1, 2
Гүнзгий шат 
Топик шалгалтад бэлтгэх зэрэг ангиуд 
хичээллэдэг.

Холбогдох утас: 

+976-11-304850, 8090-6022


