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Чанартай сургалт, чадварлаг 
боловсон хүчинтэй

Хотын төвд байрлалтай, 
суралцах таатай орчин бүрдсэн. 

Үндэсний хэмжээнд болон олон 
улсад магадлан итгэмжлэгдсэн

Сургуулийн нэрэмжит болон 
бусад олон төрлийн “Оюутны 
тэтгэлэгт хөтөлбөр”-т хамрагдах 
боломжтой

Хос дипломын болон хамтарсан 
хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг

Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлт 
хамгийн өндөр

Шилдэг сургалтын хөтөлбөртэй

Орчин үеийн тохилог оюутны 
байртай

Хөндлөнгийн олон улсын 
байгууллагаар хөтөлбөрөө 
үнэлүүлдэг

Төлбөр төлөх уян хатан 
нөхцөлийг санал болгодог.

ISO 9001:2015 олон улсын 
чанарын болон ISO 21001:2018 
боловсролын менежментийн 
тогтолцоог нэвтрүүлсэн.

Тулгуур эрхтний бэрхшээлтэй 
иргэнд ээлтэй орчинг 
бүрдүүлсэн.

Мандах Их Сургууль
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СУРГУУЛИЙН ТУХАЙ

ТУС СУРГУУЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЕ ШАТ

Тус сургуулийн нэршлийн
өөрчлөлтийн байдал

Мандах Их Сургууль нь 1992 онд байгуулагдсан хувийн 
хэвшлийн анхны сургуулиудын нэг юм.

Сургалтын материаллаг баазаа бэхжүүлж,
үйл ажиллагаа бүрэн жигдэрсэн.

Их сургуулийн түвшинд хүрч, олон улсад 
хүлээн зөвшөөрөгдсөн.

Олон улсын стандартуудыг нэвтрүүлж, чанарыг
эрхэмлэсэн манлайлагч сургууль болсон.

Бүс нутгийн хэмжээнд 
зөвшөөрөгдсөн их сургууль болно

Сургалтын хөтөлбөрийг 
шинэчлэн үндэсний хэмжээнд 

хүлээн зөвшөөрөгдсөн.

 9 Байгууллага болон хөтөлбөрөө үндэсний болон Олон улсын хэмжээнд магадлан итгэмжлүүлсэн. 
ISO9001:2015 олон улсын чанарын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлсэн.

 9 Дэлхийн Бизнесийн Нэгдсэн Холбоо болон Европын бизнесийн холбооны Шилдэг байгууллагаар 
өргөмжлөгдсөн.

 9 2020 онд Дээд  Боловсролын менежментийн тогтолцооны ISO21001:2018 олон улсын стандартыг  
Монгол улсын хэмжээнд нэвтрүүлсэн анхны боловсролын байгууллага болсон.

 9 Нягтлан бодох бүртгэлийн улсын 23 удаагийн олимпиадаас 12 удаа алтан медаль хүртсэн.

Анх байгуулагдахад 10 хүрэхгүй багш, 60 гаруй оюутантай, 
түрээсийн байранд хичээлийн шинэ жилээ нээж байсан бол 
өнөөдөр Ахисан түвшний сургууль Дархан салбар сургууль, 
Мэдээлэл технологийн сургууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн 
сургууль, Инженер, эдийн засгийн сургууль, Мандах лицей ахлах 
сургууль гэсэн 6 сургуультай болж өргөжсөн байна. Өнөөдрийн 
байдлаар 150 гаруй эрдэмтэн багш, ажилчидтай, 2500 гаруй 
суралцагчтай сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байна.

Анхны хичээлийн
жил /1992 он/

Нягтлан бодох бүртгэлийн
“Мандах” дээд сургууль

1992.05.08 

“Мандах бүртгэл”
дээд сургууль 

1996.08.01 

1992 - 1998 он

2013 - 2018 он

2019 - 2022 он

2022-2027 он

2007 - 2012 он

“Мандах бүртгэл”
Их сургууль 

2017.08.01 

“Мандах”
Их Сургууль

2018.02.26 

Монголын их, дээд сургуулиуд 
болон мэргэжлийн салбартаа хүлээн 

зөвшөөрөгдсөн шилдэг сургуулийн тоонд 
орсон.  

1999 - 2006 он
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МАНДАХ ИХ СУРГУУЛИЙН
ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

Бид гадаадын их дээд сургууль, байгууллагуудтай:
• Харилцан мэдээлэл солилцох
• Эрдэмтэн багш нар харилцан зочин профессороор ажиллах
• Оюутан солилцооны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
• Эрдэм шинжилгээний ажилд хамтран оролцох 
• Хос диплом олгох болон хамтарсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 

Япон улсын Тохоку  
Их сургууль

АНУ-ын дээд боловсролын 
чанарын байгууллага (ACBSP)

АНУ дахь олон улсын 
хөндлөнгийн үнэлгээний 
Peregrine академи

БНСУ-ын Хандонг  
Их Сургууль

АНУ-ын Виржиниагийн Олон 
Улсын Их Сургууль

Швейцар улсын Эдийн Засаг,  
Технологийн Их Сургууль

Австралийн Southern Cross 
Их Сургууль

Казахстан улсын 
Кокшетаугийн  
Их Сургууль

БНСУ-ын Коокмин  
Их Сургууль

Кипр улсын Зүүн Газар Дундын 
Тэнгисийн Их Сургууль

БНСУ-ын Кёнги Их Сургууль

Тайланд улсын Махасарахам 
Их сургууль

Тус сургууль нь өнөөдрийн байдлаар төрийн болон төрийн бус 80 гаруй 
байгууллагатай хамтын ажиллагааны гэрээ, санамж бичиг байгуулан, эрдэм 
шинжилгээний хурал зохион байгуулах, судалгаа, арга зүйн чиглэлээр хэлэлцүүлэг 
хийж, харилцан туршлагаа хуваалцах, оюутны дадлага хийх, мэргэжлийн чиглэлийн 
сургалт болон уралдаан тэмцээн зохион байгуулах, оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөрийг 
хамтран хэрэгжүүлэх чиглэлээр ажиллаж байна.

Тайвань Ву Фенг 
их сургууль

PEARSON-EAP Мэргэжлийн Англи 
хэлний олон улсын хөтөлбөр

Вьетнам улсын FPT Бизнес 
технологийн их сургууль 

Москва хотын  Мэдээлэл 
холбоо, техникийн их сургууль

Индонези улсын 
Стеком Шинжлэх ухаан, 
компьютерын их сургууль

Ази, Номхон далайн орнуудын 
оюутан солилцооны консорциум 
сургуулиудын мобилити хөтөлбөр

• Олон улсын хурал, семинар, сургалтад эрдэмтэн багш, оюутнуудыг оролцуулах 
• Богино хугацааны танилцах аяллыг зохион байгуулж, харилцан туршлага судлах зэргээр хамтран ажиллаж 

байна.

Бакалавр, магистр болон докторын хос диплом олгох хөтөлбөр

Багш болон оюутан солилцооны хөтөлбөрүүд

ОХУ-ын Засгийн газрын 
дэргэдэх Санхүүгийн Их 
Сургуулийн Калугагийн 
салбар сургууль

АНУ-ын Нью-Жерси 
хотын их сургууль 

БНСУ-ын Чёнжу их 
сургууль

IAU-International
American Univesity

АНУ-ын Махараши Олон 
улсын их сургууль
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• Шинэ элсэгчдийг дэмжих тэтгэлэг
• Сурлагын амжилтаар олгох тэтгэлэг
• Захирлын нэрэмжит тэтгэлэг
• Манлайлагч оюутныг дэмжих тэтгэлэг

ШИНЭ ЭЛСЭГЧДИЙГ ДЭМЖИХ ТЭТГЭЛЭГ

Шинэ элсэгчдийн ЭЕШ-
ийн оноог харгалзан эхний 
хичээлийн жилийн эхний 
улирлын сургалтын төлбөрөөс 
20-50 хувийн тэтгэлэг олгоно. 
Харгалзах оноог тухайн 
хичээлийн жилийн элсэлтийн 
журамд зааснаар мөрдөнө.

Мандах ИС–иас уламжлал 
болгон зохион байгуулдаг 
Математик, Англи хэл, 
Мэдээлэл зүйн олимпиад 
болон бусад зохион 
байгуулсан тэмцээн 
уралдаанд эхний 3 байр 
эзэлсэн тохиолдолд хичээлийн 
жилийн эхний улирлын 
сургалтын төлбөрөөс 10-30 
хувийн тэтгэлэг

Улсын болон аймаг 
нийслэлийн хэмжээний 
Математик, Нийгэм, Физик, 
Мэдээлэл зүйн олимпиадад 
сүүлийн 2 жилд 1-3 байр 
эзэлсэн тохиолдолд тухайн 
жилийн элсэлтийн журамд 
заасан хэмжээгээр тэтгэлэг 
олгоно.

Улсын болон аймаг нийслэлийн 
хэмжээний урлаг, спортын 
тэмцээн уралдаанд сүүлийн 
2 жилд 1-3 байр эзэлсэн 
тохиолдолд тухайн жилийн 
элсэлтийн журамд заасан 
хэмжээгээр тэтгэлэг олгоно.

Мандах Лицей ахлах 
сургуулийн төгсөгч нь 
Мандах ИС-д элсэн 
суралцсан тохиолдолд 
эхний хичээлийн жилийн 
сургалтын төлбөрөөс 20 
хувийн тэтгэлэг олгоно. 

Шинэ элсэгч нь 2 буюу 
түүнээс дээш тэтгэлгийн 
шалгуур хангасан тохиолдолд 
аль өндрөөр нь олгоно.

ОЮУТНЫ
ТЭТГЭЛЭГ ХӨНГӨЛӨЛТ

Бусад тэтгэлгүүд
• Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайдын нэрэмжит тэтгэлэг
• Хаан, Голомт, Хас зэрэг банкуудын нэрэмжит тэтгэлгүүд
• Моннис группийн нэрэмжит - “Ирээдүйн манлайлагч” тэтгэлэг болон Зориг сан, 

Мягмаржав сан, Монгол такс ХХК-ийн тэтгэлэг
• Грийн Группийн нэрэмжит тэтгэлэг
• Бусад төрийн ба төрийн бус байгууллагуудын тэтгэлгүүдээс хүртэх боломж танд 

бий.

БАКАЛАВРЫН ӨДРИЙН ХӨТӨЛБӨРТ 
СУРАЛЦАГЧДАД ОЛГОХ ТЭТГЭЛГИЙН ТӨРӨЛ



Оюутны хөгжлийн зээлийн зорилго нь оюутан, суралцагчийн сурах бололцоог нэмэгдүүлэх, дээд 
боловсролын сургалтын байгууллагын сургалтын чанар, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэгдэнэ.

Монгол Улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагын диплом, бакалавр, магистр, докторын 
боловсрол эзэмших өдрийн ангид суралцаж байгаа Монгол улсын иргэн сургалтын төлбөрийн буцалтгүй 
тусламж, тэтгэлгийг Боловсролын зээлийн сангаар дамжуулан авах боломжтой.

 Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 Зээл хүссэн, эргэн төлөхөө 
илэрхийлсэн өргөдөл 
 Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын 
батламжийн эх хувь
 Сургуулийн голч дүнг тусгасан 
тодорхойлолт
 Төлбөрийн нэхэмжлэхийн эх хувь
 Тухайн улиралд судалж байгаа 
хичээлийн баталгаажуулсан жагсаалт
 Ирээдүйн зорилгоо тодорхойлох 
эссэ /зээлд хамрагдсанаар нийгэмд 
үзүүлэх хувь нэмэр, тухайн 
мэргэжлээр суралцсанаар ямар үр 
дүнд хүрэх талаарх/

ОЮУТНЫ
ЗЭЭЛ, БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ

Нөхцөл
• Тэргүүлэх чиглэлийн мэргэжлээр анх удаа 

бакалавр, магистр, докторын шатлалд суралцаж 
байгаа Монгол Улсын иргэн байх

• Монгол Улсын магадлан итгэмжлэгдсэн дээд 
боловсролын сургалтын байгууллагын оюутан 
байх.

Тавигдах шаардлага
• Шинээр элсэгчийн элсэлтийн ерөнхий 

шалгалтын дундаж оноо 600 болон түүнээс 
дээш байх

• Өдрийн ангид суралцаж байгаа бакалаврын 
шатлалын оюутны голч дүн 2.8 болон түүнээс 
дээш байх

• Өдрийн ангид суралцаж байгаа магистрант, 
докторантын голч дүн 3.2 болон түүнээс дээш 
байх

• Дээд боловсролын удирдлага мэдээллийн 
системд бүртгэгдсэн байх

• Цэргийн мэргэжил олгох сургалтад хамрагдсан 
элсэлтийн ерөнхий шалгалтад 500 болон 
түүнээс дээш оноо авсан элсэгч байх.

ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗЭЭЛ

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙН БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ, ТЭТГЭЛЭГ

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 Бүтэн өнчин суралцагч
 Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагч
 Эцэг эх нь хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагч
 Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан гишүүнтэй өрхийн бакалаврын хөтөлбөрийн нэг суралцагч
 Нэг гэр бүлийн 3 болон түүнээс дээш хүүхэд дээд боловсролын сургалтын байгууллагад 
бакалаврын хөтөлбөрт зэрэг суралцаж байгаа тохиолдолд нэг суралцагч
 Цаатан өрхийн суралцагч 

Дараах суралцагчид сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламжаар суралцана.
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Хөтөлбөр, мэргэжлийн чиглэл Элсэгчдийн 
боловсролын түвшин ЭЕШ - 1 ЭЕШ - 2

БАКАЛАВРЫН ӨДРИЙН ХӨТӨЛБӨР

Нягтлан бодох бүртгэл Бүрэн дунд
Математик

Нийгэм судлал

Санхүү Бүрэн дунд Англи хэл
Банк Бүрэн дунд

Математик Англи хэлБизнесийн удирдлага Бүрэн дунд
Маркетинг Бүрэн дунд

Логистик менежмент Бүрэн дунд Математик Физик, Англи хэл

Механик инженерчлэл
-Инженер механик, Инженер эдийн засаг Бүрэн дунд

Математик, Физик Нийгэм судлал, 
Англи хэл

Цахилгааны инженер Бүрэн дунд
Программ хангамж Бүрэн дунд

Математик, Физик Нийгэм судлал, 
Англи хэлМэдээллийн систем Бүрэн дунд

Гадаад хэлний орчуулагч 
/англи хэл/ Бүрэн дунд Англи хэл,

Нийгэм судлал
Монгол хэл, 
Математик

БАКАЛАВРЫН ЭЧНЭЭ ХӨТӨЛБӨР
Нягтлан бодох бүртгэл Бакалавр

Нийгэм, Эдийн засгийн ерөнхий мэдлэг 
болон Гадаад хэлСанхүү Бакалавр

Бизнесийн удирдлага Бакалавр
МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Нягтлан бодох бүртгэл Бакалавр

Эдийн засгийн мэдлэг болон 
Гадаад хэл

Санхүү Бакалавр
Банк Бакалавр
Даатгал Бакалавр
Бизнесийн удирдлага Бакалавр

ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД
Нягтлан бодох бүртгэл Магистр

Судалгааны болон мэргэжлийн ур чадвар 
Англи хэлЭдийн засаг, Менежмент Магистр

Санхүү, Банк Магистр

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛИЙН 
СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД
/2023-2024 оны хичээлийн жил/

ҮНДЭСНИЙ БОЛОН ОЛОН УЛСЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ
Бидний нэр хүндийн баталгаа

ОЛОН УЛСАД 
БАЙГУУЛЛАГА 

БОЛОН 
ХӨТӨЛБӨРӨӨ 

МАГАДЛАН 
ИТГЭМЖЛҮҮЛСЭН 

СУРГУУЛЬ

ISO 9001:2015 
ЧАНАРЫН 

УДИРДЛАГЫН 
ТОГТОЛЦООГ 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ 
ХАМТ ОЛОН

БОЛОВСРОЛЫН 
БАЙГУУЛЛАГЫН 

МЕНЕЖМЕНТИЙН 
ТОГТОЛЦООГ 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ 
ХАМТ ОЛОН

ДЭЛХИЙН 
БИЗНЕСИЙН 

НЭГДСЭН 
ХОЛБООНЫ 

ШИЛДЭГ 
БАЙГУУЛЛАГА

ЕВРОПЫН 
БИЗНЕС 

АССЕМБЛЭЙН 
БҮС НУТГИЙН 

ШИЛДЭГ 
БАЙГУУЛЛАГА

ҮНДЭСНИЙ 
ХЭМЖЭЭНД 

БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН 
ХӨТӨЛБӨРӨӨ 

МАГАДЛАН 
ИТГЭМЖЛҮҮЛСЭН 

СУРГУУЛЬ
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ЭЛСЭЛТИЙН
ЗУРАГЛАЛ
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ЭЛСЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН ЭЛСЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН 
Мэдээллийн тоймМэдээллийн тойм

НЭЭЛТТЭЙ 
ХААЛГАНЫ 
ӨДӨРЛӨГ

Сургуулийн үйл 
ажиллагаа болон 
хичээлийн байрны талаар 
шинээр элсэн суралцахыг 
хүсэгчдэд мэдээлэл өгнө. 

СУРГУУЛИЙН 
ТАНИЛЦУУЛГА

Сургуулийн 
дэлгэрэнгүй 
танилцуулга, 
мэргэжил 
тус бүрийн 
танилцуулгыг 
веб хуудсаар 
цахим хэлбэрээр 
болон сургууль, 
боловсролын 
экспо, яармагаас 
хэвлэл хэлбэрээр 
танилцуулна.

СУРГУУЛИЙН 
НЭРЭМЖИТ 
ОНЛАЙН 
ОЛИМПИАД

ЕБС-ийн төгсөх ангийн 
сурагчдын дунд 
англи хэл, математик, 
мэдээлэл зүйн онлайн 
олимпиадыг зохион 
байгуулна.

VI-VII сар

ЭЛСЭГЧДИЙГ 
ШАЛГАРУУЛЖ 
СУРАЛЦАХ 
ЭРХИЙН БИЧИГ 
ОЛГОХ

Тус сургуульд тэнцсэн 
элсэгчдэд суралцах 
эрхийн бичиг олгоно. 
Хөнгөлөлттэй нөхцөл 
Математик, Физик, 
Англи хэл, Мэдээлэл 
зүйн чиглэлийн улс 
хотын нэрэмжит 
олимпиадад эхний 
аравт шалгарсан бол 
онооны дараалал 
харгалзахгүй элсэнэ.

VIII сар

БАТАЛГАА- 
ЖУУЛАЛТ

Суралцах 
эрхийн бичигтэй 
элсэгчдийг 
баталгаажуулан 
бүртгэж 
захирлын тушаал 
гарган оюутнаар 
батална.

ЧИГЛҮҮЛЭХ 
СУРГАЛТ

Шинээр элсэн 
суралцагчдад 
сургуулийн үйл 
ажиллагаа болон 
багш, ажилтнуудын 
танилцуулга, 
сургалтын 
хөтөлбөр, 
мэргэжлийн 
онцлог, ирээдүйд 
ямар мэргэжилтэн 
болж төгсөх талаар 
сургалт хийнэ

ХИЧЭЭЛИЙН 
ШИНЭ ЖИЛИЙН 
НЭЭЛТ

Хичээл сонголт 
хийнэ. 
Хичээлийн шинэ 
жилийн нээлтийн 
үйл ажиллагааны 
үеэр хөнгөлөлт 
авсан оюутнуудад 
батламж гардуулна.

VIII сар

IX сар

ЦАХИМ  
БҮРТГЭЛ
elselt.mandakh.mn  
вэб хуудсаар орж 
бүртгүүлнэ.

XI сар

III сар

IV сар

V сар
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НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН СУРГУУЛЬ

• “Их, Дээд сургуулийн мэргэжлийн англи 
хэлний сургалтын хөгжил” сэдэвт  
улсын хэмжээний онол, арга зүйн семинар

• Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжлийн 
англи хэлний улсын олимпиад

• Мэргэжлийн англи хэлний тэмцээн 
• Англи хэлний ур чадварын тэмцээн
• Англи хэлний “Онлайн” олимпиад
• Англи хэлний өдөрлөг

Мөн Гадаад хэлний тэнхимийн Хүмүүнлэг, Боловсрол Судлалын багаас оюутан суралцагчдад эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны арга барил эзэмших орчин, боломжийг өргөжүүлэх зорилгоор Оюутны эрдэм шинжилгээний хурлыг жил 
бүр зохион байгуулдаг.

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН УЛСЫН 
ОЛИМПИАДЫН АМЖИЛТУУД

12
УДАА

5
УДАА

4
УДАА

Тус тэнхим нь нягтлан бодох бүртгэлийн 
мэргэжлийн болон мэргэшүүлэх хичээлүүдийг 
заадаг. Тэнхимийн багш нар Монгол Улсад СТОУС-
ыг нэвтрүүлэх, мэргэжилтнүүдийн мэдлэг чадварыг 
хөгжүүлэхэд чиглэсэн сургалт, судалгааг өргөн 
хүрээнд явуулж байгаагаас гадна оюутныг хөгжүүлэх 
дараах үйл ажиллагааг явуулдаг. Үүнд:

БҮРТГЭЛ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 
ТЭНХИМ

АСС клуб
Цогц мэдлэг дугуйлан
НББ-ийн мэргэжлийн АСТ /3-р курс/ 
НББ-ийн үндэс хичээлийн олимпиад /1-р курс/ 
Санхүүгийн бүртгэл хичээлийн олимпиад  
/2-р курс/ 
Өртгийн бүртгэл хичээлийн олимпиад /3-р курс/ 
НББ-ийн олимпиад /3,4-р курс/ 
Онлайн олимпиад 
Санхүүгийн удирдлага хичээлийн олимпиад 
Улсын олимпиадын 1-ийн даваа

Өндөр чанартай боловсролын үйлчилгээ үзүүлж 
нягтлан бодох бүртгэлээр мэргэшсэн хөрвөх чадвартай, 
манлайлагч, судлаач мэргэжилтэн бэлтгэнэ.

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН 
СУРГУУЛИЙН ЗОРИЛТУУД

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН 
СУРГУУЛИЙН ЗОРИЛГО

• Нягтлан бодох бүртгэлийн боловсролын олон 
улсын стандартад нийцсэн сургалтын хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлнэ.

• Эрдэм шинжилгээ, судалгааны чанар, хүртээмжийг 
дээшлүүлэн нягтлан бодох бүртгэлийн хөгжилд хувь 
нэмрээ оруулна.

• Гадаад, дотоодын байгууллагуудтай сургалт, 
судалгааны чиглэлээр хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлнэ.

• Оролцогч талуудын сэтгэл ханамжийг дээдэлж, хувь 
хүний авъяас чадвар, тасралтгүй хөгжлийг дэмждэг 
сургалт, судалгааны орчин байна.

Тус тэнхим гадаад хэлний сургалтыг тасралтгүй хөгжүүлэн, 
суралцагчдад зорилтот хэлээр харилцах чадвар эзэмшүүлэх 
гол зорилготой бөгөөд ерөнхий англи хэл, мэргэжлийн англи 
хэл, ахисан түвшний англи хэл, япон хэл, солонгос хэлний 
хичээлүүдийг зааж, мэдлэг чадваруудыг мэргэжлийн болон 
хэрэглээний түвшинд хүргэхэд чиглүүлэн сургалтаа явуулдаг. 
Түүнчлэн оюутнуудад гадаад хэл суралцах арга барил болон 
хэлний мэдлэгээ дээшлүүлэх, хөгжүүлэхэд нь чиглэсэн дараах 
үйл ажиллагааг явуулдаг. Үүнд:

ГАДААД ХЭЛНИЙ ТЭНХИМ
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ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО
Үндэсний болон олон улсын дээд боловсролын стандарт, ажил 

олгогчдын шалгуур шаардлагыг хангасан, нягтлан бодох бүртгэлээр 
мэргэшсэн, хөрвөх чадвартай, өндөр ёс зүйтэй нягтлан бодох 
бүртгэлийн бакалаврын зэрэгтэй мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино. 
“Нягтлан бодох бүртгэл” хөтөлбөрөөр суралцагч нь суурь хичээлүүд 
дээрээ дараах чиглэлийн багц хичээлүүдээс гүнзгийрүүлэн судалснаар 
таны хөрвөх чадвар нэмэгдэж, карьер өсөлтөд  ач холбогдолтой байх 
болно Үүнд:

ХӨТӨЛБӨРӨӨР ЭЗЭМШИХ ЧАДВАР, ХАНДЛАГА

• Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, технологийг тухайн 
байгууллагын онцлогт нийцүүлэн боловсруулж, мөрдүүлэх

• Анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийг хөтөлж, корпорацын 
болон жижиг дунд аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн тайланг 
санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартад нийцүүлэн бэлтгэх

• Байгууллагын санхүүгийн тайлан, үйл ажиллагааны явц, үр 
дүнд шинжилгээ хийж, өнөөгийн болон хэтийн төлөв байдлыг 
тодорхойлон санал, зөвлөмж боловсруулах

• Үйлдвэрлэлийн зардал, өртгийн тооцоо, удирдлагын бүртгэлийн 
талаарх шаардлагатай судалгаа, дүгнэлт мэдээ, тайлан гаргах

• Санхүү, удирдлага, татварын тайланг шалгаж хүлээн авах, 
тайлангийн үзүүлэлтүүдийн хэлбэлзлийн шалтгааныг шинжилж, 
дүгнэлт өгөх

• Санхүү, банк, татварын болон бусад харилцагч байгууллага, 
хүмүүстэй тооцоо нийлж, үлдэгдлийг баталгаажуулах

• Нягтлан бодох бүртгэлийн ажилтны мэргэжлийн ёс зүй, зөөлөн ур 
чадвар

ХӨТӨЛБӨРӨӨР ОЛГОХ 
МЭДЛЭГ

• Нягтлан бодох бүртгэл, түүний бодлого 
зохицуулалт, мэдээлэл боловсруулах 
технологи ажиллагаа

• Санхүүгийн бүртгэл, нягтлан бодох 
бүртгэлийн олон улсын болон үндэсний 
стандарт, санхүүгийн тайлан бэлтгэх, 
гүйцэтгэлийг шинжлэх арга зүй

• Татвар, даатгал, нийгмийн даатгалын 
төлбөр тооцоо, тайлагналын тогтолцоо

АЖЛЫН БАЙР

• Ерөнхий нягтлан бодогч (санхүүч)
• Санхүүгийн ажилтан
• Ахлах болон тооцооны нягтлан бодогч
• Татварын байцаагч
• Аудиторын туслах
• Банкны ажилтан
• Судлаач багш
• Бүртгэл санхүүгийн бусад  

ажлын байранд

ХӨТӨЛБӨРӨӨР ЭЗЭМШИХ 
МЭДЛЭГ ЧАДВАР, ХАНДЛАГА

• Эдийн засаг, санхүү, бизнесийн шинжлэх ухааны 
ойлголт, зарчмыг судалж орчуулга хийх

• Баримт бичгийг эх хэл болон англи хэл дээр 
боловсруулах 

• Англи, монгол хэлний хооронд үгсийн сангийн ба 
хэлзүйн хувиргалт хийх чадвар

• Англи хэлээр эх зохиох, тухайн сэдвийн хүрээнд 
үг хэллэг, найруулга зүйг хангасан орчуулгын утга 
санааг бүрэн дүүрэн зөв буулгах  

• Англи хэлээрх эх бичвэрийн утга санааг бүрэн 
ойлгож үндэсний сэтгэлгээний онцлогийг 
илэрхийлсэн орчуулга хийх

• Англи болон эх хэлний хэрэглээг утга зохиолын 
хэлний хэм хэмжээнд хөрвүүлэхэд оновчтой арга 
хэлбэрийг сонгон хэрэглэх 

• Онолын мэдлэгээ амьдралд хэрэгжүүлэх чадвар

 АЖЛЫН БАЙР 
• Англи хэлний орчуулагч, багш
• Хөтөч, тайлбарлагч
• Менежер, гадаад харилцааны ажилтан 
• Төслийн болон эрдэм шинжилгээний ажилтан
• Гадаадын компанийн төлөөлөгч
• Хэл шинжлэлийн мэргэжилтэн, судлаач

Эдийн засаг, санхүүгээр гүнзгийрэн мэргэшсэн англи, монгол 
хэл, эдийн засаг, бизнес, түүх, соёлын гүн бат мэдлэгтэй 
англи хэлний орчуулагч болон бэлтгэгдэнэ. Өнөөдөр 
зах зээлд нягтлан бодох бүртгэл, бизнес, эдийн засгийн 
мэргэжлийн англи хэлний мэдлэг, чадвартай орчуулагчийн 
эрэлт хэрэгцээ их байгаа нь энэ мэргэжлийг сонгон суралцах 
давуу тал болно.

  ХӨТӨЛБӨРИЙН ДАВУУ ТАЛ

ГАДААД ХЭЛНИЙ ОРЧУУЛАГЧИЙН БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР

А. Аудит         Б. Статистик        В. Татвар 
Г. Банк            Д. Англи хэл         Е. Мэдээллийн систем
Ё. Эрх зүй

ХӨТӨЛБӨРИЙН ДАВУУ ТАЛ

ХОС ДИПЛОМ олгох хөтөлбөрт 
хамрагдаж хамтын ажиллагаатай гадаадын 
их сургуулиуд болон МАНДАХ ИХ  
СУРГУУЛИЙН дипломтой төгсөх боломжтой.

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН 
БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН СУРГУУЛЬ
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ИНЖЕНЕР, ЭДИЙН ЗАСГИЙН СУРГУУЛЬ
ИНЖЕНЕР, ЭДИЙН ЗАСГИЙН СУРГУУЛИЙН ЗОРИЛГО

ИНЖЕНЕР, ЭДИЙН ЗАСГИЙН СУРГУУЛИЙН ЗОРИЛТУУД

Инженер технологи, эдийн засаг бизнесийн чиглэлээр үндэсний болон олон улсын түвшинд 
өрсөлдөх чадвартай судлаач, мэргэжилтэн бэлтгэнэ.

• Үндэсний болон олон улсын боловсролын стандарт шаардлагад нийцсэн үр дүнд суурилсан танхим болон 
танхимын бус сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

• Эрдэм шинжилгээ, Судалгааны чанарыг дээшлүүлж, инновацид суурилсан төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн, 
академик соёлыг төлөвшүүлнэ.

• Гадаад, дотоодын байгууллагуудтай хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлж, мэргэжлийн чиглэлээр хамтын 
ажиллагааг өргөжүүлнэ.

• Хувь хүний хөгжлийг эрхэмлэн, ёс зүйтэй, чадварлаг, бүтээлч, зөв төлөвшилттэй мэргэжилтнийг бэлтгэж 
авьяасын төвлөрлийг дэмжинэ.

Тус тэнхим нь сургуулийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын түшиц тэнхим болохын хувьд дотоод 
гадаадын эрдэм шинжилгээний хурлуудад тогтмол оролцож, олон арван эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, ном, 
сурах бичиг боловсруулан гаргаад байна. Мөн үндэсний хэмжээний томоохон эрдэм шинжилгээний хурлуудад 
тэнхимийн дэргэдэх “Судлаач оюутан” клубийн оюутнуудаа амжилттай удирдан, оролцуулдгаас гадна дараах 
үйл ажиллагааг явуулдаг. Үүнд: 

ЭДИЙН ЗАСАГ, БИЗНЕСИЙН ТЭНХИМ

ХӨТӨЛБӨРӨӨР ЭЗЭМШИХ 
МЭДЛЭГ ЧАДВАР, ХАНДЛАГА

• Маркетингийн удирдлагын шийдвэр гаргах, 
байгууллагын нөхцөл байдлын судалгаа хийх, 
маркетингийн төлөвлөгөөнд тусгах стратеги болон 
тактикийн бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах, 
багаар ажиллах

• Үйлчилгээний маркетингийн онцлогийг ялган 
мэдэж, үйл ажиллагааны оновчтой шийдвэр 
гаргах, байгууллагын нөхцөл байдалд үндэслэн 
үйлчилгээний зөв стратегийг маркетингийн 
төлөвлөгөөнд тусгах

• Судалгааны үе шатын дагуу зөв мэдээлэл цуглуулж, 
өгөгдөл дээр үндэслэн анализ хийхдээ оновчтой 
судалгааны арга барилыг сонгох, аливаа асуудлын 
гол мөн чанарыг ойлгон, дүн шинжилгээ хийх

• Идэвхжүүлэлтийн арга хэрэгслүүдийг уялдаа 
холбоотойгоор, хоорондын зөрчилгүйгээр хослуулж 
ашиглах

• Гадаад зах зээл дэх мэдээллийг цуглуулж, нэгтгэн, 
дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр төлөвлөгөө, 
стратеги боловсруулах, тайлагнах

• Хэрэглэгчийг таньж судлах, зан төлөв, мөн чанарыг 
тогтоох, амьдралын хэв маяг болон сэтгэл зүйн 
хүчин зүйлийг тодорхойлох, худалдан авах шийдвэр 
гаргалтад үзүүлэх нөлөө, үр дүнг тайлбарлах

• Барааны тэмдгийг бүртгүүлэх, хамгаалах, эзэмших 
талаар хууль эрх зүйн мэдлэгийг олгох, шинэ брэнд 

АЖЛЫН БАЙР
• Маркетингийн менежер, мэргэжилтэн
• Брэнд менежер, мэргэжилтэн
• Борлуулалтын менежер, мэргэжилтэн
• Зах зээлийн судлаач
• Зар сурталчилгааны менежер, мэргэжилтэн
• Олон нийтийн харилцааны менежер
• Борлуулалт хариуцсан менежер
• Төр, улсын байгууллагад олон нийтийн харилцааны 

мэргэжилтэн
• Судлаач багш

МАРКЕТИНГ 
БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР бий болгох, брэндийн хоногшуулалтыг оновчтой 

явуулах, байгууллагын брэндийн цогц төлөвлөгөөг 
боловсруулах

• Байгууллагын маркетингийн талаарх вэб танилцуулга, 
баннер сурталчилгаа бэлтгэх, хөгжүүлэх, үр дүнг 
хэмжих, онлайн судалгааны онцлог, зорилтот 
сегментэд хүрэх стратегийг интернэтээр  дамжуулан 
төлөвлөж, хийх

• Байгууллагын зорилгыг дэмжсэн сурталчилгааг 
олон нийтэд хүргэх маркетингийн төлөвлөгөө 
боловсруулж, мэдээллийн хэрэгслийг оновчтой 
сонгон боломжит төсвийг тооцоолох, үр ашгийг 
хэмжих

• Байгууллагын эрх зүйн баримт бичгийг бүрдүүлж, 
боловсруулах, багаар ажиллах

• Мэргэжлийн програм хангамжийг ашиглах ахисан 
түвшний чадвар

• Эдийн засаг, бизнесийн судалгааны багийн 
нэрэмжит Мандах Их Сургуулийн оюутнуудын 
эрдэм шинжилгээний бага хурал

• Их, дээд сургуулийн оюутнуудын дунд зохион 
байгуулдаг оюутны эрдэм шинжилгээний 
хурал

• Эдийн засгийн мини олимпиад
• Банкны мэргэжлийн мини олимпиад
• Маркетингийн мини олимпиад
• Санхүү менежментийн мини олимпиад
• Үйлдвэрлэл, хөгжлийн гарц эссэ бичлэгийн 

уралдаан
• Маркетингийн өдөрлөг
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ХӨТӨЛБӨРӨӨР ЭЗЭМШИХ 
МЭДЛЭГ ЧАДВАР, ХАНДЛАГА

• Санхүү, удирдлага, татварын тайланг шалгаж хүлээн авах, 
тайлангийн үзүүлэлтүүдийн шалтгааныг шинжилж, дүгнэлт 
өгөх

• Банк санхүүгийн мэдээллийн технологийг ашиглан өгөгдөл, 
тайлан боловсруулах, шинэ мэдлэг олж авах, бүтээлчээр 
бие даан суралцах

• Банкны нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, зээлийн судалгаа, 
шинжилгээ хийх

• Байгууллагын санхүүгийн шинжилгээ хийж, нөөцийн 
удирдлагыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааны үр ашгийг 
тооцож, эрсдэлийг тодорхойлох, бууруулах арга замыг 
тогтоох

• Санхүүжилтийн шийдвэр гаргах, байгууллагын санхүүгийн 
шинжилгээ хийх, нөөцийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, үйл 
ажиллагааны үр ашгийг тооцох, эрсдэлийг тодорхойлох

• Судалгааны үр дүнг тайлагнах, дотоод хяналтын үйл 
ажиллагаа явуулах

• Багаар ажиллах, ёс зүйн зарчмуудыг мөрддөг, хамт олны 
шийдвэрийг хүндэтгэх, удирдах болон удирдуулах.

АЖЛЫН БАЙР
• Банкны теллер 
• Нягтлан бодогч
• Аудитор, хянан шалгагч
• Санхүүгийн байгууллагын эрсдэлийн шинжээч
• Хөрөнгө зохицуулалтын менежер
• Зээлийн эдийн засагч
• Хөрөнгийн үнэлгээний менежер, брокер
• Банкны бусад удирдах албан тушаалууд 

БАНК
БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР

ХӨТӨЛБӨРӨӨР ЭЗЭМШИХ 
МЭДЛЭГ ЧАДВАР, ХАНДЛАГА

• Бизнесийн удирдлагын шийдвэр гаргах, байгууллагын нөхцөл 
байдлын судалгаа хийх, маркетингийн төлөвлөгөөнд тусгах 
стратеги болон тактикийн бодлого боловсруулах, шийдвэр 
гаргах, багаар ажиллах

• Мэргэжлийн онцлогийг ялган мэдэж, үйл ажиллагааны 
оновчтой шийдвэр гаргах, байгууллагын нөхцөл байдалд 
үндэслэн үйлчилгээний зөв стратегийг маркетингийн 
төлөвлөгөөнд тусгах

• Зах зээлийн нөхцөлийг үнэлж, тулгарч буй асуудлуудыг 
тодорхойлох болон шийдвэрлэх боломжит хувилбаруудыг 
боловсруулах, үнэлгээний хэмжүүрүүдийг тодорхойлох, 
оновчтой төлөвлөх, зохион байгуулах

• Байгууллагад сургалт зохион байгуулах, сургалтын үр дүнг 
үнэлэх, ажиллагсдын карьер төлөвлөлт хийх

• Хэрэглэгчийг таньж судлах, зан төлөвийг мөн чанарыг 
тогтоох, амьдралын хэв маяг болон сэтгэл зүйн хүчин зүйлийг 
тодорхойлох, худалдан авах шийдвэр гаргалтад үзүүлэх 
нөлөө, үр дүнг тайлбарлах

• Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт, санхүүгийн 
тайланг бэлтгэх, гүйцэтгэлийг хэмжих арга зүй тодорхойлох

• Мөнгө, санхүү, эдийн засгийн онол дээр тулгуурлан 
удирдлагын оновчтой шийдвэр гаргах

АЖЛЫН БАЙР
• Бүх салбарын дунд болон удирдах албан тушаал
• Бизнесийн менежер
• Бизнесийн шинжээч
• Судлаач багш
• Төслийн менежер, мэргэжилтэн
• Стратеги төлөвлөлтийн мэргэжилтэн
• Байгууллагын бүх шатны менежер
• Бизнесийн зөвлөх
• Худалдааны төлөөлөгч

БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГА БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР

ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН 
ДАВУУ ТАЛ

ХОС ДИПЛОМ олгох хөтөлбөрт хамрагдаж хамтын 
ажиллагаатай гадаадын их сургуулиуд болон МАНДАХ ИХ 
СУРГУУЛИЙН дипломтой төгсөх боломжтой.

ХӨТӨЛБӨРӨӨР ЭЗЭМШИХ 
МЭДЛЭГ ЧАДВАР, ХАНДЛАГА

•  Компанийн санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, 
төсөв төлөвлөгөө зохиох, хөрөнгө оруулалтын төсөл 
боловсруулж шийдвэр гаргах, төслийн үр ашигт 
үнэлгээ өгөх, санхүүгийн арга хэрэгслүүдийн оновчтой 
хослолыг хангах

• Санхүүгийн мэдээллийн технологийг ашиглан 
өгөгдөл, тайлан боловсруулах, шинэ мэдлэг олж авах, 
бүтээлчээр тасралтгүй бие даан суралцах

• Нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, зээлийн судалгаа, 
шинжилгээ хийх

• Хадгаламж зээлийн бодлого боловсруулж, хөрөнгө 
оруулалт, санхүүжилтийн шийдвэр гаргах

• Байгууллагын санхүүгийн шинжилгээ хийж, нөөцийн 
удирдлагыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааны үр ашгийг 
тооцож, эрсдэлийг тодорхойлох, бууруулах арга замыг 
тогтоох

• Багаар ажиллах, ёс зүйн зарчмуудыг мөрддөг, хамт олны 
шийдвэрийг хүндэтгэх, удирдах болон удирдуулах.

АЖЛЫН БАЙР
• Санхүүгийн менежер
• Хөрөнгө оруулалтын менежер
• Санхүүгийн шинжээч
• Хянан шалгагч
• Хөрөнгийн үнэлгээний менежер, брокер
• Санхүүгийн байгууллагын бусад удирдах 

албан тушаалууд
• Санхүү, бүртгэлийн бусад албан тушаал

САНХҮҮ 
БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР

• Бизнесийн тогтвортой хөгжлийг хангахад чиглэсэн үйл 
ажиллагааг зохион байгуулах, удирдах, хянах, үр дүнг 
тайлагнах

• Бизнесийн удирдлага, зохион байгуулалт, менежмент ба 
стратегийн шийдвэр гаргах

• Байгууллагын хүний нөөцийн төлөвлөгөө, хүний нөөцийн 
хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулах

• Бизнесийн ба арилжааны хууль тогтоомжийн хүрээнд 
байгууллагын эрх зүйн баримт бичгийг бүрдүүлж, 
боловсруулах, багаар ажиллах, ёс зүйтэй, өөрийгөө 
хөгжүүлэх

ИНЖЕНЕР, ЭДИЙН ЗАСГИЙН СУРГУУЛЬ
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Суурь шинжлэх ухааны тэнхим нь логистик 
менежментийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн хамт 
дээд боловсролын ерөнхий суурь хичээлүүдийг заадаг. 
Түүнчлэн оюутныг ёс зүйтэй, оюунлаг, зөв хандлагатай  
болгон хөгжүүлэхэд чиглэсэн дараах үйл ажиллагааг 
явуулдаг. 

Үүнд:
• Статистикийн улсын олимпиад
• Математикийн олимпиад
• Монголын түүхийн өдөрлөг
• Эх түүх - Бидний бахархал эсээ бичлэгийн уралдаан
• Ёс зүйн боловсрол сэдвээр эсээ бичлэгийн уралдаан
• Математикт нэвтрэхүй АСТ
• Хэн хурдан бичих вэ? уралдаан
• Сагс теннис, волейболын секц
• Эконометрик хичээлийн АСТ

ХӨТӨЛБӨРӨӨР ЭЗЭМШИХ
МЭДЛЭГ ЧАДВАР, ХАНДЛАГА

• Байгууллагын хэтийн төлөв байдалд үнэлгээ өгч, 
логистик хүчин чадлыг төлөвлөж шийдвэр гаргах

• Логистикийн  тодорхой чиглэл асуудлаар хувилбар 
боловсруулж сонголт хийх, судалгаа хийх, тооцох, 
төлөвлөх

• Үйлдвэрлэлийн технологийг хэрэглэх, удирдах, 
боловсронгуй болгох, хяналт тавих, үйлдвэрлэлийн 
бүтээмжийг дээшлүүлэх

• Бизнесийн логистикийн үндсэн зарчмууд, 
логистикийн зардал бууруулах, нийлүүлэлтийн 
хэлхээний үйл ажиллагаа болон мэдээллийн 
системийг удирдан зохион байгуулах

• Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны логистикийн хүрээнд 
нөөцийн удирдлага, үйлдвэрлэлийн процесс, тоног 
төхөөрөмж, материалын урсгал, мэдээллийн урсгал, 
зардлын урсгалыг төлөвлөх, зохион байгуулах

• Тээврийн логистикийн хэтийн төлөвт үнэлгээ 
өгч, тээврийн зардлыг бууруулах, тээвэрлэлтийн 
оновчтой хэлбэрийг сонгох, тээвэрлэлтийн 
логистик үйл ажиллагааг зохион байгуулах, ачих 
буулгах  үйл явцыг удирдах чадвартай

• Тээврийн логистикийн асуудлаар хувилбар 
боловсруулж сонголт, судалгаа тооцоо хийх, 
төлөвлөх, тээвэрлэлттэй холбоотой хууль, эрх зүйн 
мэдлэг ашиглах

• Логистикийн байгууллагуудад тулгамдаж буй 
асуудлыг шийдвэрлэхэд математик, эдийн 
засаг, бизнес, менежментийн шинжлэх ухааны 
зарчмуудыг ашиглах

• Инновацийн процесс, үйл ажиллагааг удирдах, 
үйлдвэр, бизнесийн практикт инновацыг нэвтрүүлэх 

  АЖЛЫН БАЙР
• Үйлдвэрийн газруудад нөөцийн болон логистик 

менежер
• Худалдааны байгууллагуудад худалдан авалт 

болон түгээлтийн менежер
• Тээвэр логистикийн менежер
• Гааль, терминал агуулах хариуцсан ажилтан
• Логистик төвүүдэд агуулахын үйл ажиллагааг 

удирдах менежер
• Тээвэр зуучийн компанид удирдах ажилтан-

менежер 
• Бөөний болон жижиглэнгийн худалдаанд 

хангамжийн менежер

ЛОГИСТИК МЕНЕЖМЕНТИЙН 
БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР

үйл ажиллагааг зохион байгуулах чадвар 
• Нийлүүлэлтийн хэлхээн дэх агуулахын үйл 

ажиллагааны удирдлагын үндсэн зарчмуудыг 
эзэмших 

• Агуулахын талбайн төлөвлөлт болон 
мэдээллийн систем, тоног төхөөрөмжийн 
сонголтыг оновчтой хийж, зардлыг хамгийн 
бага байлгахуйцаар агуулахын үйл ажиллагааг 
удирдан зохион байгуулах 

• Материал, санхүү, хүний нөөц болон 
мэдээллийн урсгалыг төлөвлөх, зохион 
байгуулах, оновчлох, хянах 

• Байгууллагын эрх зүйн баримт бичгийг 
бүрдүүлж, боловсруулах, багаар ажиллах, ёс 
зүйтэй, өөрийгөө хөгжүүлэх

СУУРЬ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ТЭНХИМ

ИНЖЕНЕР, ЭДИЙН ЗАСГИЙН СУРГУУЛЬ

Мөн оюутныг судалгааны арга зүй эзэмшүүлэх зорилгоор 1-р курсын оюутнуудын дунд тэнхимийн нэрэмжит “Судалгааны 
арга зүйд суралцах нь” эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулдаг. 
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ХӨТӨЛБӨРӨӨР ЭЗЭМШИХ 
МЭДЛЭГ ЧАДВАР, ХАНДЛАГА

• Объектын цахилгаан эрчим хүчний хангалт, техникийн бүрэн 
бүтэн байдал, үйлдвэрлэлийн технологийн найдвартай 
ажиллагааг хангах

• Цахилгаан системийн хүчний тоноглолууд, станц, дэд станцын 
реле хамгаалалт, өндөр хүчдэл, автоматикийн төхөөрөмжүүдийн 
хэвийн үйл ажиллагааг хангах

• Цахилгаан машин, цахилгаан хөтлүүр, хүчний 
трансформаторуудын тухай чадвар;

• Гэрэлтүүлгийн сүлжээ хийх
• Үйлдвэрлэлийн цахилгаан төхөөрөмж, тоноглолын гэмтэл 

саатлыг илрүүлэх, оношлох, засварлах, хэмжилт тохиргоо хийх, 
тухайн нөхцөл байдалд шинэчлэл хийх

• Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах, автоматжуулах
• Цахилгааны эрчим хүчний хэмнэлт, зохион байгуулалт, үр 

ашгийн тооцоо хийх
• Цахилгаан байгууламжийн зураг төсөл, угсралтын дүрмийн 

чадвар
• Цахилгааны техникийн программыг ашиглах чадвар
• Инженер мэргэжилтний зөөлөн ур чадвар

АЖЛЫН БАЙР
• Цахилгааны инженер
• Эрчим хүчний салбарын ажилтан
• Инженер, техникийн ажилтан
• Төслийн ажилтан
• Судлаач, багш

ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕРИЙН 
БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР

ХӨТӨЛБӨРӨӨР ЭЗЭМШИХ 
МЭДЛЭГ ЧАДВАР, ХАНДЛАГА

• Механик систем, инженерийн хийц, ажиллагаа үндсэн үзүүлэлтийг 
тодорхойлох, электрон удирдлагын төхөөрөмжийг ашиглах, тоног 
төхөөрөмжийг сонгох, тэдгээрийг боловсронгуй болгох

• Үйлдвэрлэлийн технологийг хэрэглэх, удирдах, боловсронгуй 
болгох, хяналт тавих, үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг дээшлүүлэх 

• Машины ажиллах чадвар техникийн нөөцийг сэргээх, технологи 
ажиллагааг боловсруулах, техникийн системийг зохиомжлох, 
загварчлан, симуляци хийх 

• Машины техникийн байдлыг тогтоох, машин механизмыг 
ажиллуулах 

• Тээвэрлэлтийн зохион байгуулалт, үр ашиг, эдийн засгийн тооцоо 
хийх 

• Үйлдвэрийн инженерчлэлд тулгамдаж буй асуудлыг 
шийдвэрлэхэд механик, инженер, эдийн засаг, бизнесийн 
шинжлэх ухааны зарчмуудыг ашиглах, инженерийн программ 
хангамж, мэдээллийн технологи ашиглах

• Микро, макро эдийн засгийн аливаа асуудлуудыг судлан 
шинжилгээ хийх, оновчтой шийдвэр гаргах

• Инженерийн нарийн төвөгтэй асуудалд дүгнэлт хийн, шийдлийг 
боловсруулах 

• Салбарын тулгамдсан асуудлуудаар судалгаа, шинжилгээ хийх 
• Мэргэжлийн англи хэлний чадвар;
• Инженер техникийн ажилтны зөөлөн ур чадвар  

МЕХАНИК ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ
БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР

АЖЛЫН БАЙР
• Үйлдвэр, аж ахуйн нэгжид механик инженер
• Үйлдвэрийн эдийн засагч
• Инженер техникийн ажилтан
• Инженер төслийн ажилтан
• Зохион бүтээгч инженер

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО
Орчин үеийн машин, тоног төхөөрөмж, тээврийн зохион 
байгуулалтын өндөр мэдлэгтэй, инженерийн болон эдийн засгийн 
шинжлэх ухааныг хослуулан хэрэглэн үр ашгийг тооцож төлөвлөх, 
ашиглах, удирдах, бие даасан бүтээлч сэтгэлгээтэй, харилцааны ур 
чадвартай, судалгаа шинжилгээ хийх, мэргэжлийн гадаад хэлний 
мэдлэгтэй, хөрвөх чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.
“Механик инженерчлэл” хөтөлбөрөөр суралцагчид нь дараах 
чиглэлээр гүнзгийрүүлэн судалснаар таны хөрвөх чадвар нэмэгдэж, 
карьер өсөлтөд ач холбогдолтой.
Үүнд:

          А. Инженер эдийн засаг           Б. Инженер механик

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО
Цахилгаан эрчим хүчээр хангах, хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмжүүдийг 
зөв сонгон ашиглах, үйлдвэрийн процессыг үр ашигтай явуулах, 
инженерийн болон эдийн засгийн мэдлэг, чадвартай, бие даасан 
бүтээлч сэтгэлгээтэй, харилцааны ур чадвартай, мэргэжлийн англи 
хэлний мэдлэгтэй мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГИЙН ТЭНХИМ
Тэнхимийн зорилго:
тус тэнхимийн хамт олон “Улс орны хөгжлийн чиг хандлагад нийцсэн сургалт, судалгааг хослуулан явуулж, 
инженер технологийн чиглэлээр салбартаа манлайлагч, эдийн засгийн мэдлэгтэй, зөв хандлагатай, хөрвөх 
чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэх” зорилго тавин ажиллаж байна. 

Энэхүү зорилгынхоо хүрээнд:

Оюутнуудын дунд

• Үр дүнд чиглэсэн инженерийн боловсролын шинэ арга, 
технологиудыг тухай бүр сургалтдаа нэвтрүүлэн зааж, сургах 

• Багш оюутнуудын судалгаа, эрдэм шинжилгээний чадавхыг 
инновац, бүтээлч сэтгэлгээнд түшиглэн хөгжүүлэх 

• Сургалт судалгааны орчин үеийн лаборатори, техник хэрэгслийн 
баазыг бүрдүүлэх

• Хэн оновчтой Мэдээллийн сан үүсгэх вэ? программ 
хангамжийн уралдаан

• Инженер, механикийн олимпиад
• Инженерийн зураг зүйн олимпиад
• “Data learning” дугуйлан
• “Matlab ” программын дугуйлан зэрэг мэдлэг чадвараа сорих 

хөгжүүлэхэд чиглэсэн ажлуудыг зохион байгуулдаг.

• Сурах бичиг гарын авлагыг шинэчлэх, шинээр 
туурвих

• Оюутныг зөв хандлага, төлөвшилтэй, бүтээлч 
чадварлаг болгоход чиглэсэн олон талт хэрэгжүүлэх.

• “Хэрэглээний программын чадамж” тэмцээн
• “Шпагетти гүүр” тэмцээн
• “Хэн сайн судалгаа, тооцоолол хийх вэ?” тэмцээн
• “CAD, CAM” клуб
• “Инженерийн онолыг практикт” клуб

ИНЖЕНЕР, ЭДИЙН ЗАСГИЙН СУРГУУЛЬ



АЖЛЫН БАЙР
• Төслийн удирдагч
• Системийн шинжээч
• Ахлах программч
• Программч
• Веб хөгжүүлэгч
• Системийн администратор
• Байгууллагын мэдээллийн технологи хариуцсан инженер

ХӨТӨЛБӨРӨӨР ЭЗЭМШИХ 
МЭДЛЭГ ЧАДВАР, ХАНДЛАГА

• Байгууллагын мэдээллийн системийг боловсронгуй болгох, 
мэдээллийн урсгалыг удирдах

• Мэдээллийн системийг гаргасан шийдлийн дагуу төлөвлөх, 
төлөвлөлтийн дагуу хэрэгжүүлэх, бүтээх чадвар

• Программ хангамжийн төсөл гүйцэтгэх
• Бүртгэлийн болон удирдлагын мэдээллийн систем зохиох, 

хөгжүүлэх, тест хийх, тайлан гаргах
• Аж ахуйн нэгж байгууллагын танилцуулга веб хуудас 

хөгжүүлэх болон динамик веб хуудас зохиох, хөгжүүлэх, 
тест хийх, интернэтийн орчинд байршуулах, олон нийтийн 
сүлжээнд холбох

• Анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийг хөтөлж 
санхүүгийн тайлан гаргах

• Мэргэжлийн англи хэлээр бичих, орчуулах
• Системийн администратор
• Бие даан үр дүнтэй суралцах замаар мэргэжлийн ур 

чадвараа байнга дээшлүүлэх хэрэгцээ шаардлагыг ойлгодог, 
хэрэгжүүлдэг чадвар эзэмших

• Мэдээлэл технологийн ажилтны зөөлөн ур чадвар

АЖЛЫН БАЙР
• Программ хангамжийн инженер
• Программ хангамжийн төслийн удирдагч, DevOp мэргэжилтэн
• Программ хангамжийн системийн шинжээч (архитектурч)
• Өгөгдлийн сангийн администратор
• Системийн программист
• Программ хангамжийн бизнесийн шинжээч, дата аналист
• Програм хангамжийн судалгаа хөгжүүлэлтийн мэргэжилтэн
• Программ хангамж хөгжүүлэгч
• Мобайл төхөөрөмжийн програм хөгжүүлэгч

ХӨТӨЛБӨРӨӨР ЭЗЭМШИХ МЭДЛЭГ ЧАДВАР, 
ХАНДЛАГА

• Программ хангамжийг хөгжүүлэх төсөл боловсруулан 
хэрэгжүүлэх

• Программ хангамжийн системийг кодчилох, зүгшрүүлэх, 
турших, нэвтрүүлэх

• Инженерчлэлийн асуудлыг илрүүлэх, томьёолох болон 
шийдэж чадах

• Программ хангамжийн системийг ашиглах, оношлох, тохиргоо 
хийх, хэвийн ажиллагааг хангах

• Программ хангамжийн системийн хийсвэр загвар, схем, 
диаграм, эх кодыг уншиж ойлгох, ашиглах

• Программ хангамжийн системийн зохион бүтээлт, 
ашиглалтын баримт бичгийг стандартын дагуу боловсруулж 
бүрдүүлэх

• Багаар ажиллах
• Компьютерын үйлдлийн систем суулгах, сүлжээ үүсгэх, ажлын 

программын орчин бүрдүүлэх
• Мэргэжлийн англи хэлээр бичих, орчуулах
• Бие даан үр дүнтэй суралцах замаар мэргэжлийн ур 

чадвараа байнга дээшлүүлэх хэрэгцээ шаардлагыг ойлгодог, 
хэрэгжүүлдэг чадвар эзэмших

• Программ хангамжийн ажилтны зөөлөн ур чадвар

ПРОГРАММ ХАНГАМЖИЙН 
БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР

МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙН 
БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР

Мандах Их Сургуулийн Мэдээлэл Технологийн сургууль нь Монголын дээд 
боловсролын салбарт тэргүүлэх чиг үүрэгтэй байж, өөрчлөлт шинэчлэлтийг 
амжилттай хэрэгжүүлж байна. 

Мандах ИС-ийн МТС-ийн хэрэгжүүлж буй программ хангамж, мэдээллийн 
систем хөтөлбөр нь программ хангамж, мэдээллийн системийн гүнзгийрсэн 
мэдлэгтэй, эдийн засаг, бизнес, нягтлан бодох бүртгэлийн нэмэлт мэдлэгтэй, 
программ хангамж, мэдээлэл технологийн  аль ч салбарт хөрвөн ажиллах 
чадвартай төгсөгчид төгсдөгөөрөө давуу талтай юм. 

Бид сургалтын үйл ажиллагааны зэрэгцээ сургуулийн дэргэдэх инкубатор 
төвөөр дамжуулан /SANDBOX программчлалын клуб/ багш, оюутан, мэргэжлийн 
аж ахуй нэгж байгууллага гэсэн гурвалсан холбоог ашиглан хамтарсан практик 
төсөл хөтөлбөрүүдийг бойжуулан хэрэгжүүлж байна. 

ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН ЗОРИЛГО
Үндэсний болон олон улсын дээд боловсролын стандарт, ажил олгогчдын шалгуур 
шаардлагыг хангасан программ хангамж, программ хангамж бүтээх үйлдвэрлэлд 
ажиллаж чадах, нийгмийн хөгжлийн чиг хандлагад нийцэн хөгжих чадвартай, 
өндөр ёс зүйтэй Компьютерын ухааны чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 
ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

УБ хот, БГД, 11-р хороо, 4-р хороолол, Хувьсгалчдын гудамж 
Харилцах утасны дугаар: 70001028, 95619031, 89038777

Улсын программчлалын 30-р олимпиадад 
Хүрэл медаль,Үндэсний программчлалын XII 
олимпиадад “MTS” баг Хүрэл медаль,

Улсын “Багийн программчлалын 
олимпиад”-д Мандах-1 баг /Тэргүүн 
байр/, Мандах-2 баг /Мөнгөн медаль/

“Зураг эвлүүлэх тэмцээн”-д I Байр эзэлсэн

ХӨТӨЛБӨРӨӨР СУРАЛЦАГЧДЫН АМЖИЛТ

2021-2022 он 2016-2017 он 2013-2014 он
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МАНДАХ ИХ СУРГУУЛИЙН ДАРХАН–УУЛ АЙМАГ ДАХЬ  
САЛБАР СУРГУУЛИЙН ЭЛСЭЛТ АВАХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Хөтөлбөр  Мэргэшүүлэх чиглэл ЭЕШ - 1 ЭЕШ -2
ӨДРИЙН ХӨТӨЛБӨР

Нягтлан бодох 
бүртгэл

Нягтлан бодох бүртгэл-аудит

Математик

Нийгмийн тухай 
мэдлэгНягтлан бодох бүртгэл-банк

Санхүү Санхүү Англи хэл

ЭЧНЭЭ ХӨТӨЛБӨР
Нягтлан бодох 
бүртгэл Нягтлан бодох бүртгэл Нийгэм, эдийн засгийн ерөнхий 

мэдлэг
Санхүү Санхүү

Манай хаяг:
Дархан-Уул аймаг  
Дархан сум, 5-р баг,  
Аймгийн шүүхийн 
хажууд Мандах Их 
сургууль

Харилцах утас: 
99372288, 
99682288

Оюутанд үзүүлэх хөнгөлөлт
·  Шинэ элсэгчийг дэмжих тэтгэлэг /Мандах Их 

Сургуулийн Оюутны тэтгэлэг/
·  10-12-р ангид сурч байхдаа аймаг, нийслэлийн 

хэмжээний урлаг, спорт, олимпиадад медальт 
байрт шалгарсан элсэгчдэд сургалтын төлбөрийн 
10%

·  Улсын болон аймаг, орон нутгийн олимпиадад 
амжилттай оролцсон оюутныг тусгай шагналаар

· Мандах Их Сургуулийн нэрэмжит НББ-ийн мини 
олимпиадад амжилттай оролцож эхний 10-д 
шалгарсан оюутанд сургалтын төлбөрөөс 10-
30%-ийн хөнгөлөлт

·  Магадлан итгэмжлэгдсэн тул Сургалтын төрийн 
сангийн буцалтгүй тусламж болон оюутны 
хөгжлийн зээлээр суралцах боломжтой.

Тус сургууль нь 2007 онд байгуулагдсан 
бөгөөд цомхон чадварлаг багш нарын 

бүрэлдэхүүнтэй, чанартай сургалтыг явуулж, 
хөдөө орон нутагт Нягтлан бодох бүртгэлийн 

мэргэжилтэнг бэлтгэх зорилгоо амжилттай 
хэрэгжүүлж байна.

Бид Нягтлан бодох бүртгэлийн улсын 
олимпиадад амжилттай оролцохын зэрэгцээ татвар, 
менежментийн олимпиад, Дархан-Уул аймгийн 
хэмжээнд зохион байгуулагддаг мэргэжлийн болон 
урлаг спортын тэмцээн уралдаануудад оролцон 
эхний байруудад байнга шалгарч ирсэн. 

Тус сургууль нь НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ, 
САНХҮҮ мэргэжлээр ӨДӨР, ЭЧНЭЭ ангиудад 
элсэлт авдаг ба сургалтдаа төв сургуулийн сургалтын 
хөтөлбөрүүдийг ижил түвшинд хэрэгжүүлдэг.

ЕБС төгсөгч та бүхэн ЭЕШ-аа амжилттай өгч 
хүссэн сургуульдаа элсэн суралцаарай.

Жич: Дипломын голч 3.7-оос дээш бол эхний хичээлийн жилд сургалтын төлбөрийн 10% хөнгөлөлт олгоно.

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР СУРГУУЛЬ



2022 оноос Номын сан нь бие даасан 
1296м2 талбайтай 5-н давхар байртай 
болж, давхар бүртээ уншигчдын эрэлт 
хэрэгцээнд тулгуурлан чөлөөт сонголтоор, 
е-уншлагын танхимаар, гэрээр ном олгох, 
хэрэглэгч төвтэй цахим үйлчилгээ, эрдэм 
шинжилгээ судалгаа гэсэн 5 үндсэн 
чиглэлээр үйлчилгээг явуулж эхэллээ.

Манай сургууль нь сургалт болон бусад үйл ажиллагаандаа дараах 
системүүдийг ашиглаж байна. 

Энэхүү цогц системд:
1.  Онлайн элсэлтийн систем 
2.  Сургалтын албаны модуль 
3.  Онлайн төлбөрийн систем 
4.  Багшийн веб 
5.  Оюутны веб 

Мандах Их Сургууль нь цахим сургалтын системийг амжилттай нэвтрүүлэн 
ажиллаж байна /online.mandakh.org, emandakh.edu.mn/.

Энэхүү систем нь:
• Хичээлийн мэдээллийг иж бүрэн байдлаар үзэх 
• Шалгалт бие даалтын ажлыг онлайнаар өгөх 
• Оюутны хичээлд хамрагдаж буй байдлыг нарийн харах
• Мэдээллийн аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан
• Сурлагын явцын үнэлгээг хянах бүрэн боломжтой иж бүрэн  

систем юм.

6.  Системийн интеграц /Онлайн шалгалт, 
онлайн сургалтын системүүд/

7.  Хүний нөөц, санхүүгийн систем 
8.  Системийн интеграц /Дотоод ERP, 

номын сангийн систем/ багтаж байна.

НОМЫН САН,
УНШЛАГЫН ТАНХИМ
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Цахим сургалтын систем /online.mandakh.org/.

 E-Мandakh удирдлагын нэгдсэн систем

E-Mandakh

24’000 
 ном

450 
суудал

20 
гаруй өрөө 
тасалгаатай

300 
гаруй эрдэм 

шинжилгээний 
судалгааны ажил

400 
гаруй цахим 

хэлбэрийн ном
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Орчин үеийн шаардлагад нийцсэн инженер механик, цахилгаан электроникийн лабораториудыг шинээр ашиглалтад 
оруулаад байна.
Эдгээр лабораториуд дээр механизмын кинематик, динамик, материалын механик, материал судлал, инженерийн загвар 
зохион бүтээлт, машины дизайн, инженерийн зураг зүй, цахилгаан машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, цахилгаан 
техник электроникийн үндэс зэрэг олон хичээлийн онолын мэдлэгээ бататгах, хэрэгжүүлэх, дадлага практикийг олж 
авахаас гадна дараах программууд дээр сургалт судалгааны ажлуудыг гүйцэтгэх болно. Үүнд: 

• Diamond 5.0
• Artlab cloud system
• Power BI
• Mathlab

• E-views 
• SPSS
• Solidworks 2012
• AutoCAD 2014

• OriginLAB 2018
• Mathlab
• EndNote 8.0

• AutoDesk 360
• DIALux evo 3.2
• Multisim NI 14.0 

ЛАБОРАТОРИУД

Тус сургуулийн оюутны байр нь төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдсон, 
сургуулиас 300м зайд байрладаг.

Оюутны байрыг хариуцсан багш, гэрээт 3 ээлжийн харуул ажиллаж, 
оюутнуудыг гэрээний дагуу оршин суухад зөвлөн тусалдаг.  

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛИЙН ОЮУТНЫ БАЙР

Оюутны байрны 3 давхар барилга нь нийт 25 өрөөтэй, 75 хүний багтаамжтай, 
оюутнуудад үйлчлэх угаалгын газар, чөлөөт цагаа өнгөрөөх танхим,  өндөр хурдны 
интернэттэй  холбогдсон. 

УБ хот, БГД 16-р хороо 89002661

FREE WIFI

24 ЦАГИЙН ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТ





МАНДАХ ИХ 
СУРГУУЛЬ

 Өрөө тус бүр нь 2-3 ортой, хөргөгч, гал тогооны тавилга, хичээл хийх ширээ сандал, хувцасны шүүгээ, душтэй 
ариун цэврийн өрөө гэх мэт оюутнуудыг амьдрахад таатай орчныг бүрдүүлж өгсөн.

“Оюутны байрын зөвлөл”-ийг суугч оюутнуудын хурлаар сонгон шалгаруулж, сургуулийн захиргаа, хариуцагч 
багштай хамтран ажилладаг.

Оюутны байрын зөвлөл нь суугч оюутнуудын эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, 
тэдэнд  хандсан ажиллагааг идэвхтэй явуулахаас гадна суугч оюутнуудын дунд төрөл 
бүрийн уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулдаг.
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• Супер студент
• НББ-ийн сайн дурын ажилтан
• Science Hub club
• Судлаач оюутан
• Start-Up club
• Сагсан бөмбөгийн секц
• IELTS training club

ОЮУТНЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ КЛУБҮҮД

Мэргэжлийн:  
Мэргэжлийн ур 
чадвар, мэдлэгээ 
бэхжүүлэх, бусадтай 
хуваалцах, түүнийг 
таниулахад чиглэсэн 

Манлайлал, хувь 
хүний хөгжил: 
Өөрийгөө нээх, хувь 
хүнийг хөгжүүлэхэд 
чиглэсэн

Спорт, эрүүл мэнд: Бие бялдрын 
хөгжил, эрүүл амьдралын хэв 
маягийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн
Нийгэм хүмүүнлэг: Нийгмийн 
тустай үйл ажиллагаанд чиглэсэн

• Let’s talk in english 
дугуйлан клуб

• TOEIC 700+ club
• Мандах SQUAD 

Бүжгийн клуб
• Хөгжмийн клуб
• Теннис дугуйлан

• “Leader students“ илтгэх 
урлагийн клуб

• PLUS club
• К клуб
• CAD CAM клуб
• TEDed клуб
• Yoga клуб

НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ХҮРЭЭНД
ХЭРЭГЖҮҮЛДЭГ АЖЛУУД

Тус сургууль нь дараах чиглэлийн дагуу нийгэм, хүмүүнлэг, тусламжийн 
ажлуудыг хийдэг. Үүнд:
Нийгмийн сайн сайхны төлөө жил бүр “Сайн үйлсийн аян”-ыг өрнүүлж:
• Үнэ төлбөргүй сургалт
• Зорилтот бүлэгт сургалтын 100% тэтгэлэг
• Санхүүгийн болон ахуйн тусламж
• Нийтийн эзэмшлийн зам талбайг засварлах
• Лантуун дохио, Зүрх мартахгүй болон бусад ТББ-уудтай хамтран ажиллах 

зэрэг үйл ажиллагаа явуулж байна.

Байгаль орчинд ээлтэй үйл ажиллагаа явуулах: “Мод тарьж амьд өв үлдээе” 
уриан дор төгсөгчидтэй хамтран “Мандах Төгөл”-ийг байгуулсан бөгөөд жил 
бүр өргөжин тэлсээр байна. Эко сургууль “ӨНГӨ НЭМ” төслийн хүрээнд хог 
хаягдлыг багасгаж, хогоо ангилан ялгаж байна. Мөн Хог цэвэрлэх аян өрнүүлэх, 
намрын ургац хураалтад оролцох зэрэг ажлуудыг хийгээд байна.

Эрүүл ахуй, сурах, ажиллах таатай орчин бүрдүүлэх: Оюутнуудын эрүүл 
мэндийн үзлэг,тусламж үйлчилгээ үзүүлэх орон тооны эмч ажиллаж, эрүүл 
мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх сургалтыг зохион байгуулдаг. “Цусаа өгч 
эрдэнэт хүний амь аваръя” сэдэвт Донорын өдөрлөгийг жилд 2-удаа зохион 
байгуулдаг.
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Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 16-р хороо, 
Амарсанаагийн гудамж 18/1, УБ-16040, Ш/Х:88

7018-5950, 7018-5949  

www.mandakh.edu.mn

elselt.mandakh.mn

info@mandakh.edu.mn 

Мандах Их Сургууль

Mandakh_university 

БАРУУН 4 ЗАМ

МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН 
СУРГУУЛЬ

ГАНДАНТЭГЧЭНЛИН 
ХИЙД

ЭХ ХҮҮХДИЙН 
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН 
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ

MAXMALL

МАНДАХ ИХ 
СУРГУУЛЬ НОМЫН САН

ОЮУТНЫ 
БАЙР


