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ЗӨВ СОНГОЁМЭРГЭЖЛЭЭ
СУРГУУЛИА

МУИС-ИЙН БАКАЛАВРЫН ӨДРИЙН ХӨТӨЛБӨРТ 
2016 ОНД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУРМЫН ХҮСНЭГТ

МУИС-ийн БҮРЭЛДЭХҮҮН 
СУРГУУЛЬ

ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТ
СОНГОХ БОЛОМЖТОЙ БАКАЛАВРЫН 
ҮНДСЭН МЭРГЭЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР“Суурь” шалгалт 

(60%)
“Дагалдах”  шалгалт 

(40%)

1

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ 
СУРГУУЛИЙН 

БАЙГАЛИЙН УХААНЫ 
САЛБАР

•	 Биологи
•	 Газарзүй
•	 Математик
•	 Физик
•	 Хими

•	 Англи хэл
•	 Биологи
•	 Газарзүй
•	 Математик
•	 Монгол хэл
•	 Монголын түүх
•	 Нийгмийн тухай 

мэдлэг
•	 Физик
•	 Хими

•	 Багш, байгалийн ухааны боловсрол
•	 Багш, математикийн боловсрол
•	 Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал
•	 Биологи
•	 Биологийн нөөц судлал
•	 Биохими
•	 Биотехнологи
•	 Газарзүй
•	 Газар зохион байгуулалт
•	 Геологи
•	 Геофизик
•	 Математик
•	 Физик
•	 Хими
•	 Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт
•	 Экологи

•	 Антропологи
•	 Археологи
•	 Нийгмийн ажил
•	 Социологи
•	 Сэтгүүл зүй
•	 Сэтгэл судлал
•	 Улс төр судлал
•	 Эдийн засаг

•	 Багш, гадаад хэлний боловсрол
•	 Багш,  монгол хэл- уран зохиолын 

боловсрол
•	 Багш, нийгмийн ухааны боловсрол
•	 Гадаад хэлний  орчуулга
•	 Олон улс, орон судлал
•	 Түүх
•	 Урлаг судлал
•	 Утга зохиол судлал
•	 Философи
•	 Хэл, уран зохиол /Монгол хэл, уран 

зохиол,  Гадаад хэл, уран зохиол/
•	 Хэлшинжлэл /Монгол хэл шинжлэл, 

Гадаад хэл шинжлэл/
•	 Шашин судлал

•	 Байгаль орчныг хамгаалах технологи
•	 Био-инженерчлэл
•	 Компьютерийн сүлжээ
•	 Компьютерийн ухаан
•	 Материал судлал
•	 Мэдээллийн систем
•	 Мэдээллийн технологи
•	 Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл
•	 Ойн үйлдвэрлэлийн техник, технологи
•	 Программ хангамж
•	 Статистик
•	 Сэргээгдэх эрчим хүч
•	 Ус судлал
•	 Химийн инженерчлэл 
•	 Холбооны технологи
•	 Хүрээлэн буй орчин судлал
•	 Хэрэглээний математик
•	 Хэрэглээний хими
•	 Цаг уур
•	 Цөмийн инженерчлэл
•	 Электрон системийн автоматжуулалт

2

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ 
СУРГУУЛИЙН 

НИЙГМИЙН УХААНЫ 
САЛБАР

•	 Математик
•	 Монголын түүх
•	 Нийгмийн тухай 

мэдлэг

•	 Англи хэл
•	 Биологи
•	 Газарзүй
•	 Математик
•	 Монгол хэл
•	 Монголын түүх
•	 Орос хэл
•	 Физик
•	 Хими

3

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ 
СУРГУУЛИЙН 

ХҮМҮҮНЛЭГИЙН 
УХААНЫ САЛБАР

•	 Англи хэл 
•	 Монгол хэл
•	 Монголын түүх
•	 Нийгмийн тухай 

мэдлэг
•	 Орос хэл

•	 Англи хэл
•	 Биологи
•	 Газарзүй
•	 Математик
•	 Монгол хэл
•	 Монголын түүх
•	 Нийгмийн тухай 

мэдлэг
•	 Орос хэл
•	 Физик 
•	 Хими

4

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ
ШИНЖЛЭХ УХААН,
ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН 

СУРГУУЛЬ

•	 Биологи
•	 Математик
•	 Физик
•	 Хими

•	 Биологи
•	 Газарзүй
•	 Математик
•	 Монгол хэл
•	 Физик
•	 Хими
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ЗӨВ СОНГОЁМЭРГЭЖЛЭЭ
СУРГУУЛИА

5 БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛЬ

“Суурь” шалгалт 
(80%)

“Дагалдах”  шалгалт 
(20%)

•	 Аялал жуулчлалын менежемент
•	 Бизнесийн удирдлага
•	 Даатгал
•	 Зочлох үйлчилгээ
•	 Маркетинг
•	 Менежмент
•	 Худалдаа
•	 Нягтлан бодох бүртгэл
•	 Санхүү, банк

•	 Математик80%

•	 Англи хэл20%

•	 Нийгмийн тухай 
мэдлэг20%

•	 Орос хэл20%

6 ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГУУЛЬ
•	 Нийгмийн тухай 

мэдлэг
•	 Математик •	 Эрхзүй

7
ОЛОН УЛСЫН 

ХАРИЛЦАА, НИЙТИЙН 
УДИРДЛАГЫН СУРГУУЛЬ

•	 Англи хэл
•	 Математик
•	 Монгол хэл
•	 Монголын түүх
•	 Нийгмийн тухай 

мэдлэг
•	 Орос хэл

•	 Англи хэл
•	 Математик
•	 Монгол хэл
•	 Монголын түүх
•	 Нийгмийн тухай 

мэдлэг
•	 Орос хэл

•	 Нийтийн удирдлага
•	 Олон улсын харилцаа

8 ОРХОН СУРГУУЛЬ

•	 Англи хэл
•	 Орос хэл

•	 Монгол хэл
•	 Англи хэл
•	 Орос хэл
•	 Нийгмийн тухай 

мэдлэг

•	 Багш, гадаад хэлний боловсрол 
•	 Гадаад хэлний орчуулга

•	 Монгол хэл
•	 Багш, монгол хэл-уран зохиолын 

боловсрол

•	 Математик
•	 Англи хэл
•	 Нийгмийн тухай 

мэдлэг

•	 Даатгал
•	 Маркетинг
•	 Менежмент
•	 Нягтлан бодох бүртгэл
•	 Санхүү, банк

9 ЗАВХАН СУРГУУЛЬ

•	 Математик
•	 Англи хэл
•	 Нийгмийн тухай 

мэдлэг

•	 Нягтлан бодох бүртгэл
•	 Санхүү, банк
•	 Маркетинг
•	 Менежмент
•	 Худалдаа
•	 Бичиг хэрэг, оффисийн ажилтан

•	 Математик
•	 Физик

•	 Биологи
•	 Математик
•	 Физик
•	 Хими

•	 Электрон системийн автоматжуулалт

•	 Англи хэл
•	 Орос хэл

•	 Англи хэл
•	 Математик
•	 Монгол хэл
•	 Орос хэл

•	 Багш, гадаад хэлний боловсрол (англи)

Тайлбар:
1. МУИС-д элсэхийг хүссэн иргэн хүснэгтэнд заасан бүрэлдэхүүн сургууль/салбарт бүртгүүлэх бөгөөд 

ЭЕШ-ын шалгалтын оноогоороо элсэлтийн хяналтын тоонд багтсан тохиолдолд МУИС-ийн оюутан 
болж элсэх эрхтэй болно. Элсэгч нь тухайн бүрэлдэхүүн сургуулийн бакалаврын бүх хөтөлбөрөөс 
мэргэжлийн хөтөлбөр сонгуулах журамд зааснаар сонгон суралцах бололцоотой бөгөөд сурлагын 
дүн, анх элсэхээр бүртгүүлэхдээ тооцуулсан ЭЕШ-ын оноо өндөр байх тусам мэргэжил сонгохдоо давуу 
эрх эдэлнэ. ШУС, ХШУИС-д элссэн оюутан тухайн сургуулиудын бүх хөтөлбөрөөс сонгон суралцах 
боломжтой. Түүнчлэн зарим хөтөлбөрийн хувьд бэлтгэж буй мэргэжил, шинжлэх ухааны онцлогоос 
үүдэн оюутанд тусгай шаардлага тавина. 

2. МУИС-д элссэн оюутан нь өөрийн сонгосон үндсэн мэргэжлээс гадна МУИС-ийн санал болгох 
“Хавсарга” мэргэжлээс сонгон судалж, “Үндсэн мэргэжил”, “Хавсарга мэргэжил” эзэмших боломжтой 
болно. Жишээлбэл, ШУС-д Физик мэргэжлээр суралцаж байгаа оюутан Бизнесийн сургуулийн 
Менежмент хөтөлбөрөөр хавсарга мэргэжил эзэмших боломжтой.   

3. ШУС болон ХШУИС-д элсэн орсон элсэгчид гүнзгийрүүлсэн сургалтат хөтөлбөрт (honors program) 
хамрагдах боломжтой ба тусгай журмаар зохицуулна. Энэхүү хөтөлбөр нь зөвхөн суурь боловсрол 
олгох бөгөөд бусад оюутны адил мэргэжлээ сонгон суралцана.


