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1. СУРГУУЛИЙН ТУХАЙ
СИТИ ИХ СУРГУУЛИЙН ТУХАЙ
“СИТИ” Их сургуулийн цахим хуудсанд зочилж байгаа Танд талархал илэрхийлье! Манай
сургууль 1998 онд анх үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд Боловсролын магадлан итгэмжлэлийн
үндэсний зөвлөлөөр анхан шатны болон ахисан түвшинд 2005, 2010 онуудад магадлан
итгэмжлэгдэж, 2012 онд Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас аттестатчилагдсан, хувийн
хэвшлийн ууган их, дээд сургуулиудын нэг юм.
Эдүгээ “СИТИ” их сургууль дотроо 6 бүрэлдэхүүн сургуультай үйл ажиллагаа явуулж байна.
o
Бизнесийн сургуулийн
o
Барилга – Архитектур дизайны сургууль
o
Хууль зүйн сургууль
o
Гоо сайхны сургууль
o
Хүмүүнлэгийн сургууль
o
Урлагийн сургууль
Дээрх салбар сургуулийн тэнхимүүдэд одоогоор 1800 гаруй оюутан, суралцагсад нийт
35 гаруй мэргэжил (хөтөлбөр)-ээр бакалавр, магистр, докторын түвшинд суралцаж байна. Мөн
ОХУ, БНХАУ, Япон, Франц, БНСУ болон бусад гадаад орны оюутнууд манай сургуулийг сонгон
суралцдаг.
Манай сургууль өнгөрсөн хугацаанд олон улсын цөөнгүй төсөл, хөтөлбөр амжилттай
хэрэгжүүлсэн бөгөөд 2013 оноос Европын Холбооны дээд боловсролын тэтгэлэгт солилцооны
“Erasmus Mundus Mobility Asia” хөтөлбөрийн Монгол Улс дахь албан ёсны түнш байгууллагаар
сонгогдон амжилттай ажиллаж байна.
“СИТИ” Их сургуулийн зүгээс дэд бүтэц, материаллаг бааз, багшлах боловсон хүчин,
сургалтын чанарт онцгой анхаарч, жилээс жилд өргөжин хөгжиж байгаа бөгөөд орчин үеийн
тоног төхөөрөмж, суралцах тав тухтай орчин, спорт заал, анги танхим бүхий хичээлийн
байруудад сургалтын үйл ажиллагаа эрхэлж байна.
Та бүхэн шинжлэх ухаан, эрдэм мэдлэг, ёс зүй, академик эрх чөлөө, чөлөөт сэтгэлгээний
ертөнцөд тавтай морилно уу.
БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛИЙН ТУХАЙ
Та зах зээлийн эрэлт, хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн мэдлэг, боловсрол эзэмшиж, хувь
тавилангаа гартаа авч, удирдаж чадах Entrepreneur-Манлайлагч болон, амьдралын их далайд
хөвөх хөлөг онгоцоо жолоодон аялахыг хүсэж байна уу? Тэгвэл Та эргэлзээгүй зөв зам дээрээ
зогсож байна. “СИТИ” Их сургуулийн Бизнесийн сургуульд Тавтай морилно уу.
Манай Бизнесийн сургууль нь Менежмент, нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим болон
Аялал жуулчлалын тэнхим гэсэн зохион байгуулалтын бүтэцтэй.
Бид өнгөрсөн хугацаанд дэлхийн нэр хүндтэй их сургуулиудын жишигт нийцүүлэн
сургалтын хөтөлбөрөө тасралтгүй сайжруулж ирлээ. Та манай сургуулийг амжилттай
суралцаж төгссөнөөр төр, хувийн хэвшлийн байгууллага, үйлдвэр, үйлчилгээ, банк санхүү,
аялал жуулчлалын салбарт бие даан ажиллах чадвартай болж төгсөнө. Гэхдээ хамгийн чухал
нь өдөр хоног, цаг, минутаар хувьсан өөрчлөгдөж буй нийгмийн идэвхтэй гишүүн, нэг хэсэг нь
байж, манлайлан тэргүүлэх арга барилд суралцах боломжийг энэ хугацаанд бид Танд олгоно.
“СИТИ” Их сургуулийн Бизнесийн сургууль нь i) менежмент, худалдаа,  нягтлан бодох
бүртгэл, маркетинг, аялал жуулчлал, зочлох үйлчилгээ, агаарын тээврийн үйлчилгээний
мэргэжлээр бакалаврын, ii) бизнесийн удирдлага болон аялал жуулчлалын менежментийн
мэргэжлээр магистрын, iii) бизнесийн удирдлагын мэргэжлээр докторын хөтөлбөрийг
амжилттай хэрэгжүүлж байна.
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БАРИЛГА – АРХИТЕКТУР ДИЗАЙНЫ СУРГУУЛЬ
“СИТИ” Их сургуулийн Барилга, архитектур, дизайны сургууль нь Архитектур, интерьер
дизайны тэнхим, Компьютер, график дизайны тэнхим, Хувцас дизайны тэнхимтэйгээр
сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байна.
Бид мэргэжлийн онцлог, хариуцлага, чиг үүргээ ухамсарлан, нийгэмд эзлэх байр суурь,
нэр хүндээ бататгаж, XXI зууны глобалчлал, даяаршил, өрсөлдөөнд хөл нийлүүлэн алхах
чадвартай, бүтээлч, шинийг санаачлагч архитектор, барилгын инженер, интерьер болон
хувцас дизайнерыг бэлтгэх зорилго тавин ажиллаж байна.
Барилга, архитектур, дизайны сургууль нь i) хувцасны дизайн, сүлжмэлийн дизайн, барилгын
инженер, архитектур, интерьер дизайн, график дизайн, программ хангамжийн мэргэжлээр
бакалаврын, ii) хувцас дизайны мэргэжлээр магистрын хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж
ирлээ. Манай сургууль өнгөрсөн 23 жилийн хугацаанд нийт 400 гаруй мэргэжилтэн бэлтгэн
төгсгөсөн.
Манай төгсөгчдийн 90 гаруй хувь нь мэргэжлээрээ томоохон үйлдвэр, аж ахуйн газарт
ажиллахын зэрэгцээ, өөрсдөө бие даан үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгуулан манлайлан
ажиллаж байна. Мөн манай сургууль мэргэжлийн дизайнеруудын “Гоёл” наадмаас гранпри
болон тэргүүн, тусгай байрын шагнал, “Монгол Улсын шилдэг загварын товчоо” өргөмжлөл 3
удаа хүртэж, дизайны сургалттай сургуулиудын дунд зохиогддог “Хаврын гоёл дизайн сургалт”
наадмаас манай оюутнууд Гранпри шагнал 5 удаа, тэргүүн байрын шагнал 14 удаа, тусгай
байрын шагнал 10 удаа, Дизайны шилдэг сургууль өргөмжлөл 5 удаа, Шилдэг удирдагч багш
шагналыг 4 багш хүртсэн бахдам амжилтын эзэд, салбартаа тэргүүлэх байр суурийг баттай
эзэлсэн хамт олон юм.
Мөн бид Япон, ОХУ, БНХАУ, Сингапур, Австри, Герман зэрэг орнуудад болсон олон
улсын үзэсгэлэн, залуу дизайнеруудын уралдаануудад амжилттай оролцож тэргүүн болон
тусгай байрын шагналуудыг удаа дараа хүртэж байсан.
Манай сургууль Монголын дизайнеруудын холбоо, Монголын архитекторуудын холбоо,
Монголын ноос ноолуурын ролбооны гишүүн бөгөөд Ерөнхий боловсролын сургуулийн
сурагчдын гоо зүйн боловсрол, сэтгэлгээ, ур чадварыг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах
зорилгоор “Сити -Дизайн” улсын уралдааныг жил тутам амжилттай зохион байгуулж байна.
“СИТИ” Их сургуулийн Барилга, архитектур, дизайны сургууль нь оюутнуудаа дотоод,
гадаадын тэтгэлэг, оюутан солилцооны хөтөлбөрт хамруулж, багш оюутнуудын хөгжилд
анхаарлаа хандуулан клуб, холбоог идэвхтэй ажиллуулдаг бөгөөд хүмүүнлэгийн сайн үйлсийн
аянд нэгдэж, олон талт үйл ажиллагааг явуулсаар ирсэн 20 жилийн туршлагатай, нэр хүндтэй
сургуулийн нэг юм.
ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГУУЛЬ
The Department of Law was established under the auspices of the Business School in the
2017 academic year to perpetuate the memory of Dashdorj Dembereltseren, Chairman of the Supreme Court of Mongolia, Chief Justice of the Supreme Court, Chairman of the General Judicial
Council, and former Member of Parliament. It has further established into an independent law school
since 2018.
LAW SCHOOL MISSION STATEMENT
Our mission is to train highly qualified professionals with a high level of personal and social
responsibility, legal theory and methodology, law enforcement, research, and analysis skills.
ГОО САЙХНЫ СУРГУУЛЬ
Сити их сургууль нь гоо сайхны мэргэжлээр дээд боловсрол олгох монголын цор ганц
сургууль юм. 1998 онд анх байгуулагдахдаа  гоо сайхны мэргэжлийн анги нээж сургалт явуулж
ирснээс хойш  25 жилийн хугацаанд ангиас тэнхим, тэнхимээс сургууль болж өргөжин хөгжсөөр
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ирсэн. Анхны сургалтын төлөвлөгөө хичээлийн хөтөлбөрийг боловсруулахад тэр үеийн
Монголын нэртэй эрдэмтэд алдар гавьяатай хүмүүс оролцож хичээл зааж байсан бөгөөд энэ
уламжлалыг орчин үеийн шинжлэх ухааны шинэ ололт мэдлэгээр баяжуулан үргэлжлүүлж
байна. Их сургуулийн сургалтын стандарт хөтөлбөр төлөвлөгөө боловсруулан  хэрэгжүүлж гоо
сайхны мэргэжлийн бакалавр болон  магистрын зэрэгтэй олон арван боловсон хүчин бэлтгэн
гаргасаар байна. Сургууль маань материаллаг баазын хувьд бэхжиж гоо сайхны хамгийн
орчин үеийн техник технологи төнөг төхөөрөмж бүхий лабортори салон ажиллуулж арьс, гоо
заслын шилдэг бүтээгдэхүүн ашиглан сургалт практикын хичээл явуулж мөн сургалтын шинэ
чиг хандлага технологыг нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Үсчин стилист, арьс гоо засалч зэрэг
мэргэжлээр бакалавар магистрын сургалт явуулж байна . Бид гадаадын өндөр хөгжилтэй
орнуудын гоо сайхны мэргэжлийн чиглэлийн их дээд сургуулиудтай харилцаа тогтоон арвин
баялаг туршлага сургалтын арга барилаас суралцан  сургалтандаа нэвтрүүлсэн.
БНСУ ын Секёоны Их сургуулийг төгссөн арьс гоо заслын багш О.Номуундарь, үсчин,  
гоо заслын холбооны шүүгч, мастер үсчин Г.Ганцоож, яг түүн шиг шоуны нүүр хувиргагчаар 4
дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш Г.Хос-Эрдэнэ нарыг дурьдаж болно. Манай оюутан багш нар
тайз, дэлгэцийн олон уран бүтээлд уригдан ажилладаг бөгөөд тэд Халуун зүрх, Атганд үлдсэн
эрдэнэ, Хүүхэлдэй, Ороолон, Шуугиан таригч, Ядуугын зовлон, Хавцалд ,Өртөө, Бумеранг,
Girls, 37-р точка гэх мэт олон ангит кино уран бүтээлд   хамтран ажилласан. Мөн 2019 онд
БНСУ-ын болон монгол улсын хамтарсан шинжлэх ухааны уран зөгнөлт ‘6 DEMONS’ буюу  
‘Чөтгөр’ бүрэн хэмжээний  УСК –нд ерөнхий нүүр хувиргагчаар сонгогдон ажилласан.
Х-түц, Шинэ үе, Маск, Мөрөөдлийн театр, Эмоци продакшин болон хамтлаг дуучдын
тоглолт дуучдын реклам нүүр будалт хувирагалтуудыг тогтмол хийж гүйцэтгэж байгаа нь
манай багш оюутны мэдлэг мэргэжлийн ур чадвар өндөр түвшинд хөгжсөн байгааг харуулж  
байна.
Бид гадаад харилцаагаа хэрэгжүүлж БНСУ-ын KYONG-ENN  UNIVERSITY, Самюүкийн
их сургуулиудад оюутан солилцооны хөтөлбөр хамтран   төсөл хэрэгжүүлж, мэргэжлийн
уралдаан, тэмцээн зохион байгуулдаг билээ.
ХҮМҮҮНЛЭГИЙН СУРГУУЛЬ
“СИТИ” Их сургуулийн Хүмүүнлэгийн сургууль нь Гадаад хэл, боловсрол судлалын
тэнхим болон Сэтгүүл зүйн тэнхим гэсэн зохион байгуулалтын бүтэцтэй сургалт явуулж байна.
Гадаад хэл, боловсрол судлалын тэнхим нь өнгөрсөн хугацаанд 230 гаруй оюутан төгссөн
бөгөөд бүгд мэргэжлээрээ амжилттай ажиллаж байна. Манай тэнхим 2015 оноос эчнээ ангийн,
2018 оноос магистрын хөтөлбөрийн сургалт эрхэлж байна. Багш нар хэл шинжлэлийн Ph.D
болон Sc.D зэргийг Оросын Холбооны Улс болон БНХАУ-д хамгаалсан бөгөөд англи хэлний
багш нар нь англи хэлийг олон улсад заах эрх бүхий TESOL зэрэгтэй.
“СИТИ” Их сургууль нь 2018 онд Хэвлэлийн хүрээлэнгийн дэргэдэх “Сэтгүүлч” дээд
сургуулийг өөртөө нэгтгэж, Сэтгүүл зүйн тэнхим шинээр үүсгэн байгуулсан юм. Тус тэнхим нь
орчин үеийн даяаршиж байгаа нийгэмд хөрвөх чадвар бүхий онол, дадлагын өндөр мэдлэгтэй,
шилдэг боловсон хүчнийг бэлтгэн гаргах зорилготой.
Манай тэнхим барууны сэтгүүл зүйн онолыг Монголын хөрсөнд буулгаж, чанартай, үр
өгөөжтэй сургалт явуулснаар мэргэжлийн өндөр ур чадвартай, ёс зүйтэй, шилдэг сэтгүүлчдийг
хэвлэлийн салбарт бэлтгэдэг. Сэтгүүл зүйн тэнхимд олон жил ажилласан, онолын болоод
практик дадлагатай багш нар хичээл заадаг.
Барууны сэтгүүл зүйн онолыг Монголын хөрсөнд буулгасан дадлага давамгайлсан
арга зүйг ашигладаг нь бидний сургалтын онцлог. Тиймээс манай оюутнууд хэвлэмэл болон
электрон, цахим хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн алинд ч ажиллах чадвар эзэмшин төгсдөг.
Сургуулийн өмнөх боловсролын багш бэлтгэх сургалтын давуу тал нь манай сургууль
бизнес, урлаг, дизайн, гоо сайхан зэрэг чиглэлээр оюутан бэлтгэдэг мэргэжлийн багш нартай
учраас тус мэргэжлийн заах аргын сургалт бусад сургуулиас илүү онцлогтой. Мөн тоглоомоор
суралцах арга барилыг орчин үеийн чиг хандлагад нийцүүлэн хэрэглэж, ой тогтоолт, тоо тоолол
зэргийг зэрэгцүүлэн сэтгэхүйг нь хөгжүүлэх заах аргыг хэрэглэдэг.
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УРЛАГИЙН СУРГУУЛЬ
“СИТИ” Их сургуулийн Урлагийн сургууль нь Кино драмын тэнхим, Дуулах урлагийн
тэнхим, Хөгжмийн урлагийн тэнхим, Бүжиглэх урлагийн тэнхим гэсэн зохион байгуулалтын
бүтэцтэй сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байна.
Бид үндэсний болоод хүн төрөлхтөний соёлын үнэт өв, уламжлалд тулгуурлан соёл,
урлагийн гоо зүй, ёс суртахуун, чадвар, чадамжийн өндөр шаардлагыг хангасан шилдэг  
мэргэжилтэн бэлтгэн гаргах зорилт тавин ажиллаж байна.
Манай сургууль 2004 онд анхны элсэлтээ авч үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн. 2008 онд
Урлаг гоо сайхны факультет, 2016 онд Урлагийн сургууль болон өргөжсөн бөгөөд 2018 онд
Бүжиглэх урлагийн ангитай, 2019 онд бие даасан тэнхимтэй болсон. Манай багш нарын багт
гадаад, дотоодын шилдэг сургуулиудад боловсрол эзэмшсэн, урлагийн салбарт өөрийн орон
зайг эзэлсэн нэр хүндтэй, шилдэг уран бүтээлчид, магистр, докторууд ажиллаж байна.
Манай Урлагийн сургууль өнгөрсөн хугацаанд жүжиглэх урлаг, дуулах урлаг, бүжгийн
урлаг, хөгжмийн урлаг, урлаг судлалын мэргэжлээр гадаадын болоод өөрийн орны 500 гаруй
мэргэжилтэн бэлтгэжээ.
Та “СИТИ” Их сургуулийн Урлагийн сургуульд суралцсанаар гадаадын болон үндэсний
урлагийн байгууллага, театр, чуулгуудад дуучин, хөгжимчин, найрал дуучнаар ажиллахаас
гадна урлагийн олон төрөл жанрт хөрвөж, өөрийн хүссэн уран бүтээлээ туурвин   урлагийн
ариун сүм театрын тайзнаа дүрээ мөнхөлж, ая дуугаа өргөн хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэх
боломжтой болох юм.
СУРГАЛТЫН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР
Сургалтын бодлого, зохицуулалтын газар нь Бакалавр, Магистр, Доктор зэрэг бүх
түвшний суралцагчидтай шууд харилцах, үйлчилгээ үзүүлэх үүрэгтэй газар юм. Суралцагчид
дараах зорилгоор хандах боломжтой. Үүнд:
• Сургуульд бүртгүүлэх
• Сургуулийн тодорхойлолт авах
• Дүнгийн тодорхойлолт авах
• Сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламж, Оюутны хөгжлийн зээлд хамрагдах
• Жилийн чөлөөнөөс эргэн суралцах болон жилийн чөлөө авах
• Сургуулиас шилжих, гарах
2. СИТИГИЙН ОЮУТАН
БАКАЛАВРЫН ОЮУТАН
ХИЧЭЭЛ
Хичээлийн жил: “СИТИ” Их сургуулийн хичээлийн жил 2 улиралтай бөгөөд 9-р сарын
1-ний өдөр хичээл эхэлнэ. Хэрэв уг өдөр амралтын өдөр буюу Бямба, Ням гараг таарвал
дараагийн ажлын өдөр хичээл эхэлнэ.
Намар, хаврын буюу 1, 2-р улирал тус бүр хичээлийн 16 долоо хоног, шалгалтын 3
долоо хоног, өвлийн амралтын 2-3 долоо хоногтой байна.
Эчнээ хөтөлбөрийн хичээл 10-р сарын эхний долоо хоногт эхлэх бөгөөд нэг улиралд 15
долоо хоног байна.
Хичээллэх журам: ”СИТИ” их сургуулийн хичээл, сургалтын ажил нь сургалтын
төлөвлөгөөний дагуу хуваарилсан анги, танхимд явагдана.
Хичээлийн үргэлжлэх хугацаа 90 минут, хичээл хоорондын завсарлага 10 минут байна.
Оюутнууд хичээл эхлэхээс 10 минутын өмнө ирж, хичээлийн бэлтгэлээ бүрэн хангасан
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байна.
Хичээлийн дундуур багш, суралцагчдыг дуудах, өөр ажил хийлгэхийг хориглоно.
Үргэлжлүүлэн суралцах, чөлөө авах: Оюутан тухайн хичээлийн жилийн сургалтын
төлбөр төлснөөр үргэлжлүүлэн суралцах эрхтэй болно. Оюутны хүсэлтийг үндэслэн 1 өдрийн
чөлөөг тухайн хичээл зааж буй багш нар, 2-3 өдрийн чөлөөг тэнхимийн эрхлэгч, 4-30 хоногийн
чөлөөг бүрэлдэхүүн сургуулийн захирал олгоно.
Оюутан 30 өдрөөс дээш хугацаагаар хичээлд суух боломжгүйд хүрвэл Бүрэлдэхүүн
сургуулийн захирлын шийдвэрээр улирлын чөлөө олгож, Ерөнхийлөгчийн тушаалаар
баталгаажуулна. Чөлөөг сунгах, дахин олгох хүсэлтийг бичгээр гаргасныг үндэслэн
үргэлжлүүлэн олгож болох ба чөлөөний нийт хугацаа 4 улирлаас хэтрэхгүй байна.
Оюутан жилийн чөлөө хүссэн тохиолдолд улирлын явцад хичээлд суусан хугацааны
төлбөрийг тухайн улирлын төлбөрөөс суутгаж, үлдсэн төлбөрийг буцааж олгоно. Харин тухайн
оюутан сургалтын төлбөрийн болон бусад төлөгдөөгүй төлбөр тооцоо байгаа бол /номын сан
г.м/ эдгээрийг урьдчилан барагдуулсан байх ёстой.
Сургалтын бодлого, зохицуулалтын газар чөлөө авах хүсэлт гаргасан оюутны цуглуулсан
кредит, голч дүн зэргийг баталгаажуулж, төрийн сангийн зээл, буцалтгүй тусламжаар суралцаж
байгаа эсэхийг тодорхойлно.
Санхүүгийн тооцоогүй оюутанд “СИТИ” Их сургуулийн Ерөнхийлөгч чөлөө олгож, тушаал
гаргана. Чөлөөг сунгах буюу дахин олгох хүсэлтийг бичгээр гаргасныг үндэслэн, үргэлжлүүлэн
олгож болно.
Жилийн чөлөөг тухайн чөлөө олгосон өдрөөс хойш тооцох бөгөөд чөлөөний хугацаа
дуусахад хичээлдээ бүртгүүлж, үргэлжлүүлэн суралцуулна.
Анги дэвшүүлэх: Хичээлийн жилд амжилттай суралцсан оюутныг анги дэвшүүлэн
үргэлжлүүлэн суралцуулах тухай Сургалтын бодлого, зохицуулалтын газраас мэдээ гаргаж,
“СИТИ” Их сургуулийн Ерөнхийлөгчийн тушаалаар баталгаажуулна.
Сургуулиас чөлөөлөх: Оюутныг дараах шалтгаанаар сургуулиас чөлөөлнө:
- оюутан өөрөө хүсэлт гаргасан;
- өөр сургуульд шилжсэн.
Сургуулиас хасах: Оюутныг дараах шалтгаанаар сургуулиас хасна:
- чөлөөний хугацаа дуусаад тогтоосон хугацаанд ирээгүй буюу чөлөөг сунгах
   тухай өргөдөл гаргаагүй;
- гэмт хэрэг, ёс суртахууны ноцтой зөрчил гаргасан нь нотлогдвол /сургуулийн
   орчинд архидан согтуурах, хулгай хийх зэрэг/.
Шилжилт хөдөлгөөн: “СИТИ” Их сургуульд шилжин суралцах хүсэлт гаргасан оюутан
дараах нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд:
- Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөр магадлан итгэмжлэгдсэн
дотоодын их, дээд сургуульд суралцдаг байсан байх;
- Кредитийг нь хүлээн зөвшөөрөх боломжтой гадаадын их, дээд сургуульд суралцдаг
байсан байх;
- Гадаад, дотоодын их, дээд сургуульд нэгээс доошгүй улирал 2-оос дээш голч дүнтэй
суралцсан, улиралд дунджаар 10- аас багагүй кредит цуглуулсан;
- Мэргэжлийн чиглэл, элсэлтийн ерөнхий шалгалтын зөрөөгүй.
Дээрх нөхцөл, болзолыг хангаагүй боловч шилжин суралцах хүсэлтэй оюутны авьяас,
сонирхол, ажлын байрны захиалга зэргийг харгалзан үзэж, Сургалтын бодлого, зохицуулалтын
газрын захирлын зөвшөөрлөөр шилжин суралцах асуудлыг шийдвэрлэж болно.
Оюутны өмнөх сургуульд тухайн хичээлээр цуглуулсан кредитийн хэмжээ хүрэхгүй
тохиолдолд кредит шилжүүлэхийг зөвшөөрөхгүй. Илүү гарсан тохиолдолд сургалтын
төлөвлөгөөн дэх тухайн хичээлийн кредитээр шилжүүлэн тооцно.
“СИТИ” Их сургуулийн оюутан сургууль дотроо өөр хөтөлбөрт шилжин суралцах:
Оюутан сургууль дотроо өөр хөтөлбөрт шилжин суралцах хүсэлт гаргавал дараах болзол
хангасан байна. Үүнд:
- мэргэжлийн хөтөлбөр хоорондын элсэлтийн ерөнхий шалгалтын зөрөөгүй байх;
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- сургалтын төлбөрийн өргүй байх.
Оюутны өмнө судалсан хичээлийн кредитийг шилжүүлэн тооцох асуудлыг тухайн
мэргэжлийн тэнхимийн эрхлэгч судлан тогтоож, шийдвэрийг бүрэлдэхүүн сургуулийн захирал
баталгаажуулна.
Шилжин суралцах хүсэлт гаргах оюутан шилжин суралцах шалтгаанаа бичсэн өргөдлийг
Сургалтын бодлого, зохицуулалтын газарт гаргаж, зохих журмын дагуу шийдвэрлүүлгэ.
Мэргэжлийн хөтөлбөрийн онцлогоос хамааран нэмэлт шалгалт авах, ярилцлага хийх, шилжин
суралцах түвшин тогтоох бол тухайн бүрэлдэхүүний сургууль зохицуулна.
Хүндэтгэх шалтгаантай бол өдрийн ангиас тухайн мэргэжлийн эчнээ ангид шилжүүлж
болно. Энэ тохиолдолд өдрийн ангид суралцахдаа тэтгэлэг авч байсан бол олгогдохгүй бөгөөд
зөвшөөрч буйгаа шилжин суралцагч бичгээр гаргана.
Тус сургуулийг өмнө нь дээд боловсролын дипломын зэрэгтэй төгссөн төгсөгч нь
бакалаврын зэрэг эзэмших хүсэлт гаргавал дипломын хавсралтад бичигдсэн хичээлийн
дүн, кредитийг тухайн үед мөрдөж буй сургалтын төлөвлөгөөтэй харьцуулан зөрөөг гаргаж
зохицуулна.
ДИПЛОМЫН АЖИЛ
Дипломын ажил: Дипломын ажил нь оюутны мэдлэг, бие даан судалгаа хийх чадварыг
хөгжүүлэх сургалтын нэн идэвхтэй хэлбэр юм. Дипломын ажил гүйцэтгэх хугацаа 1 жил буюу
хичээлийн 2 улирал байна.
Дипломын ажил бичиж, хамгаалах оюутан мэргэжлийн төгсөлтийн шалгалтаас
чөлөөлөгдөх бөгөөд сэдэв, удирдагчаа харьяа тэнхимийн эрхлэгчтэй тохирч, тодорхойлсон
байна. Дипломын ажил хийх оюутныг тэнхимийн хурлаар хэлэлцэн, хичээлийн жилийн эхэнд
бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаалаар баталгаажуулна.
Дипломын ажил хийх эрх авсан оюутанд Сургалтын бодлого, зохицуулалтын газраас
тусгай дэвтэр өгнө. Оюутан жилийн турш сонгосон сэдвийнхээ хүрээнд судалгаа, шинжилгээ,
төслийн ажил гүйцэтгэнэ. Оюутан, удирдагч багштайгаа уулзаж, зөвлөгөө авах, шалгуулах
бүрдээ тусгай дэвтэртээ тэмдэглэл хийлгэж, гарын үсэг зуруулна.
Дипломын ажил хийж буй оюутны дэвтрийг бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын зөвлөлөөс
хичээлийн жилийн дунд шалгаж, явцын үнэлгээ өгнө. Хэрэв энэ хугацаанд удирдагч багштайгаа
уулзаагүй, эсвэл дипломын ажлаа эхлээгүй байвал тухайн оюутны диплом бичих эрхийг хасч,
төгсөлтийн шалгалт өгүүлэхээр тогтоно.
Дипломын ажлыг дүгнэх: Удирдагч багшийн үнэлгээ
Оюутны хөдөлмөр, үр дүнг багш 50 хүртэл оноогоор дүгнэж, тодорхойлолт өгнө. Энэхүү
оноо дараах бүрэлдэхүүн хэсгээс бүрдэнэ:
• Онолын хэсэг - 10 оноо
• Судалгааны хэсэг - 10 оноо
• Дүгнэлтийн хэсэг - 10 оноо
• Тусгай хэсэг (шинэ санаа, арга логик) - 10
• Нягт нямбай ажиллагаа - 10 оноо.
Удирдагч багш урьдчилсан хамгаалалтаас нэг долоо хоногийн өмнө төгсөх оюутны
үнэлгээг, тодорхойлолтын хамт төгсөлтийн ажил хамгаалуулах салбар комиссын нарийн
бичгийн даргад хүргүүлнэ.
Бакалаврын дипломын ажилд шаардлагатай гэж үзвэл хөндлөнгийн шүүмж авч болно.
Урьдчилсан хамгаалалт: Урьдчилсан хамгаалалтыг мэргэжлийн тэнхимийн эрхлэгч,
салбар комиссын нарийн бичгийн дарга нар хариуцан зохион байгуулж, дипломын ажлын
хамгаалалт болохоос 2 долоо хоногийн өмнө зарлан хуралдуулна. Мэргэжлийн тэнхимээс
урьдчилсан хамгаалалтанд тавих дээд оноо 20 бөгөөд ажлын гүйцэтгэл, хамгаалсан байдлаас
шалтгаалж, удирдагч багшийн үнэлгээг бууруулж болно. Урьдчилсан хамгаалалтын дараа
төгсөгч оюутны нийлбэр дүн (дээд оноо 70 = 50 + 20) гарах бөгөөд тэнхимээс энэхүү дүнг
тодорхойлолтын хамт Сургалтын бодлого, зохицуулалтын газарт хүлээлгэн өгнө.
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Урьдчилсан хамгаалалтаар шаардлагатай үнэлгээ авсан оюутан дипломын ажлын
хамгаалалтанд орох эрх авна.
Дипломын ажлын хамгаалалт: Оюутан нь дипломын ажлаа хамгаалахдаа 10 минутад
багтаан илтгэлээ тавих бөгөөд салбар комиссын нарийн бичгийн дарга удирдагч багшийн
тодорхойлолтыг уншиж танилцуулна.
Төгсөлтийн шалгалт өгч буй оюутан сугалсан билетийнхээ асуултанд 15- 20 минут
бэлдэж, илтгэлийг 10 минутанд багтаан хийнэ.
Комиссын гишүүд дипломын ажлын болон төгсөж буй оюутны суралцсан мэргэжлийн
сургалтын төлөвлөгөөний хүрээнд асуулт тавьж, хариулт авна.
Салбар комисс нь төгсөж буй оюутны илтгэл, асуултад хариулсан байдал, хөндлөнгийн
шүүмж, удирдагч багшийн тодорхойлолт зэргийг үндэслэн хамгаалалтын дүнг 30 хүртэлх
оноогоор дүгнэх бөгөөд шаардлагатай гэж үзвэл хамгаалалтын урьдчилсан дүнг бууруулж
болно. Диплом хамгаалалтын нийлбэр дүнгийн дээд оноо нь 100 (50 удирдагч багшийн оноо +
20 урьдчилсан хамгаалалтын оноо + 30 диплом хамгаалалтын оноо = 100) байна.
Төгсөлтийн шалгалт:Төгсөлтийн шалгалтын агуулгыг тусгасан чиглэл, хөтөлбөрийг
мэргэжлийн тэнхим боловсруулж, шалгалт авахаас 45-аас доошгүй хоногийн өмнө оюутнуудад
танилцуулна. Шалгалтанд зориулсан тойм лекцийг сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан цагийн
хэмжээнд багтаан харьяа тэнхимээс зохион байгуулна.
Төгсөлтийн шалгалтын хуваарийг шалгалт эхлэхээс 1 сарын өмнө Сургалтын
бодлого, зохицуулалтын газраас гаргаж, “СИТИ” Их сургуулийн Ерөнхийлөгчийн тушаалаар
баталгаажуулна.
Төгсөлтийн шалгалт өгсөн оюутны мэдлэгийг 100 хүртэлх оноогоор үнэлнэ:
• Сорил буюу тестийн үнэлгээ 60 онооноос хэтрэхгүй байна.
• Амаар авах шалгалтыг 40-өөс хэтрэхгүй оноогоор үнэлэх бөгөөд оюутны
хариултыг ямар шалгуураар үнэлэхээ багш бүр тодорхойлж, холбогдох тэнхим дээр зөвшилцсөн
байна.
Сорилыг цахим хэлбэрээр авахад оюутан 90 минутын хугацаанд 40-50 даалгавар
гүйцэтгэхээр агуулгатай байна.
Ярилцлага буюу аман шалгалт нь мэргэжлийн онол арга зүйн мэдлэг, чадвар, хандлагыг
баталгаажуулахад чиглэгдэнэ.
Диплом олгох: Төгсөх оюутан дипломын ажил болон төгсөлтийн шалгалтыг “С“ ба
түүнээс дээш дүнтэй хамгаалах, өгөх үүрэгтэй. Дипломын ажлаа амжилтгүй хамгаалсан болон
төгсөлтийн шалгалтанд амжилтгүй дүн үзүүлсэн, мөн хүндэтгэх шалтгаанаар шалгалтанд
ороогүй оюутныг тодорхой хугацаагаар хойшлуулах ба уг хугацааг төгсөлтийн салбар
комиссоос тогтооно.
Төгсөлтийн салбар комисс нь дипломын ажил болон төгсөлтийн шалгалтыг амжилттай
хамгаалсан, өгсөн оюутнуудын дүнг баталсан шийдвэр ба төгсөгчдөд тодорхой мэргэжлээр
бакалаврын зэрэг бүхий диплом олгох тухай тогтоол гаргана.
Төгсөлтийн салбар комиссын тогтоолыг үндэслэн нэр бүхий төгсөх оюутанд “СИТИ” Их
сургуулийн Ерөнхийлөгчийн тушаалаар тодорхой мэргэжлээр бакалаврын зэрэг бүхий диплом
олгоно.
Төгсөлт: Төгсөгч нь “СИТИ” Их сургуульд зохих журмын дагуу элссэн байх ба сургалтын
төлөвлөгөөний дагуу тухайн хөтөлбөрийн хичээлүүдийг амжилттай судалж дууссан байна.
Төгсөгч нь хос мэргэжлээр, эсвэл суралцаж буй чиглэлээс өөр буюу давхар мэргэжлээр
суралцсан тохиолдолд тухайн хөтөлбөрийн сургалтын төлөвлөгөөний дагуу заавал болон
сонгон суралцах хичээлүүдийг амжилттай судалж, зохих шаардлагуудыг биелүүлсэн байна.
Хос болон давхар мэргэжил эзэмшсэн бол мэргэжил бүрээр диплом олгоно.
Төгсөгч нь сургалтын төлбөрийн болон бусад тооцоогүй байна.
Бакалаврын сургалтын төлөвлөгөөн дэх хичээлүүдийг бүрэн цуглуулсан оюутныг төгсгөх
ба ерөнхий голч дүн 1.7-гоос доошгүй байна.
Судалбал зохих хичээлийг бүрэн судалсан ч суралцсан хугацааны голч дүн 1.7-гоос
доогуур оюутанд дээрх нөхөцлийг хангах боломж олгох ба хэрэв өөрөө хүсвэл “СИТИ” Их
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сургуулийн тухайн хөтөлбөрийн хичээлүүдийг судалсныг гэрчилсэн үнэмлэх олгож болно.
Хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар хоцорсон оюутны төгсөх тухай асуудлыг тухайн сургуулийн
мэргэжлийн тэнхимийн саналыг үндэслэн төгсөлтийн салбар комисс шийдвэрлэнэ.  
Сургалтын төлөвлөгөөгөөр тухайн боловсролын зэргийн шаардлагыг бүрэн биелүүлж
төгсөлтийн шалгалтаа амжилттай өгч, зохих кредит цуглуулсан оюутныг ерөнхийлөгчийн
тушаалаар төгсгөн мэргэжил, боловсролын зэргийг гэрчлэх диплом, энгэрийн тэмдэг олгоно.
Кредитийн тэтгэлэг, урамшуулал:
1/ Эрдэм шинжилгээний хурал, олимпиадад түрүүлсэн ба шагналт байранд шалгарсан оюутанд
дараах кредитийн тэтгэлэг олгоно. Үүнд:
Д/д
Эрдэм шинжилгээний хурал, олимпиадын нэр
Кредит
1
Бүрэлдэхүүний сургуулийн эрдэм шинжилгээний хурал,
1 хүртэл кредит
олимпиадад
2
“СИТИ” Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний хурал, олимпиадад
2 хүртэл кредит
3
Их, дээд сургуулиудын эрдэм шинжилгээний хурал, олимпиадад
3 хүртэл кредит
4
Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, чуулган, олимпиадад
4 хүртэл кредит
2/ Мэргэжлийн уралдаан, тэмцээнд оролцож, шагналт байранд шалгарсан оюутанд дараах
кредитийн тэтгэлэг олгоно. Үүнд:
Д/д
Мэргэжлийн уралдаан, тэмцээний нэр
Кредит
1
“СИТИ” их сургуулийн хэмжээний уралдаан, тэмцээн
2 хүртэл кредит
2
Их, дээд сургуулиудын хэмжээний уралдаан, тэмцээн
3 хүртэл кредит
3
Олон улсын хэмжээний уралдаан, тэмцээн
4 хүртэл кредит
3/ Техник, технологи, урлаг, спортын уралдаан, тэмцээнд оролцож, шагналт байранд шалгарсан
оюутанд дараах кредитийн тэтгэлэг олгоно. Үүнд:
Д/д
Эрдэм шинжилгээний хурал, олимпиадын нэр
Кредит
1
Бүсийн уралдаан, тэмцээн
1 хүртэл кредит
2 Үндэсний хэмжээний томоохон сургуулийн уралдаан, тэмцээн
2 хүртэл кредит
3
Улсын чанартай уралдаан, тэмцээн
3 хүртэл кредит
4
Олон улсын хэмжээний уралдаан, тэмцээн
4 хүртэл кредит
4/ “СИТИ” Их сургуулийн сайн дурын болон мэргэжлийн клубын үйл ажиллагааг дэмжих үүднээс
их сургуулийн хэмжээнд зохион байгуулагддаг нэгдсэн арга хэмжээ, үйл ажиллагаанд тогтмол,
идэвхитэй оролцдог Сайн дурын болон мэргэжлийн клубын ахлагчид 2 хүртэл кредитийн
урамшуулал олгоно.
5/ Ажлын үр дүнгээс нь хамааруулан “СИТИ” Их сургуулийн i) Оюутны зөвлөлийн тэргүүн,
нарийн бичгийн даргад улиралд нэг удаа 3 хүртэл, ii) Бүрэлдэхүүн сургуулийн Оюутны
зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн даргад улиралд нэг удаа 2 хүртэл, iii) Оюутны байрны
зөвлөлийн даргад улиралд нэг удаа 1 хүртэл  кредитийн урамшууллыг тус тус олгоно.
Кредитийн тэтгэлэг, урамшуулалд хамрагдах оюутныг Сургалтын бодлого зохицуулалтын
газар, Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирал хамтран тодорхойлно. Кредитийн тэтгэлэг, урамшуулал
олгох шийдвэрийг “СИТИ” Их сургуулийн Ерөнхийлөгч гаргана.
НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ЦАХИМ ТӨЛБӨРИЙН КАРТ
Цахим төлбөрийн карт шинээр захиалах
Нийтийн тээврийн цахим төлбөрийн карт захиалах оюутнууд дараах бичиг баримтыг
бүрдүүлж 9-р сарын 20-ны дотор харьяа тэнхимдээ ирүүлнэ. Үүнд:
• Карт захиалах 3.600 тегрегийг Худалдаа, хогжлийн банкны 475014869 тоот дансанд
тушаасан баримт
• Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
• Оршин суугаа газрын тодорхойлолт
10 | CitiUniversity

2021 он “СИТИ” ИХ СУРГУУЛИЙН ОЮУТНЫ ГАРЫН АВЛАГА
Цахим төлбөрийн карт сунгах
Хэрэв цахим төлбөрийн картаа сунгуулах бол дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж өгнө.
Үүнд:
• 1.000 тогрогийг Худалдаа хегжлийн банкны 475016875 тоот дансанд тушаасан баримт
• Хуучин карт
Цахим төлбөрийн карт нөхөж авах
Хэрэв цахим төлбөрийн картаа хаясан гээсэн, гэмтээсэн тохиолдолд 1.000 тогрогийг
Худалдаа, хогжлийн банкны 475016875 тоот дансанд тушаан, өөрийн биеэр дараах төвүүдэд
очиж, шинээр авна:
• Баянзүрх дүүрэг, Дүнжингарав төв, Нийслэлийн үйлчнлгээний нэгдсэн тев
• Сонгинохайрхан дүүрэг, Драгон төв, Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн тев
• Хан-Уул дүүрэг, Мишээл экспо төв, Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн тев
• Сүхбаатар дүүрэг, 6 буудал, Оргил төв, Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн тев
• Баянгол дүүрэг, 3, 4-р хороолол, Имарт төв, Нийслэлийн үйлчилгзэний нэгдсэн тев
• Баянхошуу дэд тев, Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв
ДОТУУР БАЙР
“СИТИ” Их сургуулийн оюутан Дотуур байранд суух бол хүсэлтээ Сургалтын бодлого,
зохицуулалтын газарт 9 сарын 10-ны дотор гаргана.
Дотуур байр нь оюутан аюулгүй, тав тухтай орчинд амьдрах нөхцөлийг хангасан байх
бөгөөд нэг сарын төлбөр 80.000 төгрөг байна.  
Дотуур байртай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг Сургалтын бодлого, зохицуулалтын
газраас авна уу. Баярлалаа.
ЗАМЫН ЗАРДАЛ ОЛГОХ
“Оюутны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 2011 оны 102 дугаар
тогтоолд заасны дагуу “оршин суугаа газраасаа 500 км болон түүнээс хол байршилтай их, дээд
сургуульд зохих журмын дагуу элсэн суралцагч оюутны өвлийн амралтаар орон нутаг руугаа
явсан, ирсэн 2 талын зардал”-ыг холбогдох баримтыг нь үндэслэн авто тээврийн хэрэгслийн
тарифаар тооцож, төрөөс олгодог.  
Иймд дээрх шаардлагыг хангасан оюутан Сургалтын бодлого, зохицуулалтын газарт
хандаарай.
МАГИСТРАНТ
Магистрын хөтөлбөрийн кредит цаг
Судалгааны магистрын хөтөлбөрийн кредит цаг
Судалгааны магистрын хөтөлбөр дараах хичээл, судалгааны кредит цагаас бүрдэнэ.
Үүнд:
1/ суурь хичээл /мэргэжлийн суурь хичээл/ нийт 10 кредит байна;
2/ мэргэших хичээл 12 кредитээс доошгүй байна;
3/ судалгааны ажил 8 кредит байна.
Магистрын ажил бичсэн тохиолдолд судалгааны болон онолын семинарыг удирдагч
багшийн удирдлаган доор хариуцан зохион байгуулахад 3 кредит байна.
Магистрын төгсөлтийн ажил нь 5 кредит байна. Магистрын ажлын кредитийг тухайн
бичсэн ажил шаардлагыг бүрэн хангасан гэж хамгаалуулах зөвлөл, удирдагч багш үзсэн
тохиолдолд тооцно.
Магистрант нь магистрын ажил бичихгүйгээр мэргэжлийн суурь болон мэргэшүүлэх
хичээлээс сонгон судалж, нэгдсэн шалгалт өгч болно. Энэ тохиолдолд нэгдсэн шалгалтад
кредит тооцохгүй.
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Мэргэжлийн магистрын хөтөлбөрийн кредит цаг
Мэргэжлийн чиглэлээр 3 ба түүнээс дээш жил тогтвор суурьшилтай ажилласан, онол
практикийн чиглэлээр судалгаа хийж, өөрийн байгууллага, орон нутаг болон улсын хөгжилд
хувь нэмэр оруулж буй элсэгчид мэргэжлийн магистрын зэрэг олгож болно. Судалгааны
магистрын хөтөлбөр дараах хичээл, судалгааны кредит цагаас бүрдэнэ. Үүнд:
1/ суурь хичээл 6 кредит;
2/ мэргэших хичээл 20 кредит;
3/ магистрын төгсөлтийн ажил 4 кредит.
Магистрын сургалтын явц
Магистрын сургалт
Магистрант нь сургалтын 2 дахь улирлаас эхлэн сонгосон сэдвээр судалгааны ажил
гүйцэтгэж эхлэх бөгөөд 3 дахь улиралд ажлаа дуусгаж, магистрын зэрэг хамгаална.
Өмнөх боловсролын зэргийн голч оноо 3.0-оос дээш магистрант нь бүрэлдэхүүн
сургууль, тэнхим, профессорын багийн харьяанд туслах багш, ажилтнаар ажиллуулах тэтгэлэгт
хөтөлбөр (assistantship)-т хамрагдаж болно. Хөтөлбөрийн зорилго нь магистрантад тэнхим,
профессорын багийн дэргэд ажиллаж, сургалт, судалгаа, үйлдвэрлэл, инновацийн хүрээнд
онол, арга зүйн мэдлэг, чадвараа дээшлүүлэх, санхүүгийн дэмжлэг авах, хамтын үр ашигтай,
идэвхтэй үйл ажиллагааг хөгжүүлэхэд оршино.
Магистрын сургалт, судалгааны явцын түвшинг тогтоох
“Магистрын сургалт, судалгааны явцын түвшин тогтоох ажил”-ыг жил бүрийн 11-р сард
бүрэлдэхүүн сургууль дээр дараах журмаар зохион байгуулна. Үүнд:
1/ магистрант идэвх чармайлт, удирдагч болон зөвлөхтэй хамтарч ажилласан байдлыг
бодитой үнэлэх;
2/ эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил нь тухайн суралцаж буй түвшний үе шатанд
хийгдсэн буюу зохих хэмжээнд хүрсэн эсэхийг тогтоож, үнэлэлт, дүгнэлт өгөхөд оршино.
Түвшин тогтоох комиссыг тухайн сургалт явуулдаг бүрэлдэхүүн сургуулийн мэргэжлийн
салбар бүрт байгуулан ажиллуулдаг.
Комисс хяналтын магадлагаа хийсний үндсэн дээр магистрантыг цаашид үргэлжлүүлэн
сургах, хасах, шилжүүлэх, жилийн чөлөө олгох, эсэх талаарх протоколыг нэгтгэн хэлэлцэж
гаргасан саналыг сургуулийн Захирлын зөвлөлд танилцуулж, шийдвэрийг Сургалтын бодлого,
зохицуулалтын газрын Ахисан түвшний сургалтын албанд ирүүлнэ.
Суралцагчийн сургалт, судалгааны ажлын түвшинг тогтоохдоо дараах материалыг
бүрдүүлж, үнэлгээ авсан байна. Үүнд:
1/ сургалтын хөтөлбөрийн дагуу зохих хичээлийг судалж, дүгнэгдсэн үнэлгээний хуудас;
2/ эрдэм шинжилгээний хурал, профессорын илтгэл тавьж хэлэлцүүлсэн тухай
удирдагчийн дүгнэлт;
Магистрын сургалтаас хасах
Албан ёсны зөвшөөрөлгүй нэг хичээлийн жил сургалтад хамрагдаагүй, сургалтын
төлбөрөө төлөөгүй магистрантыг сургуулиас хасна.
Хасагдсан болон хүсэлтээрээ чөлөөлөгдсөн бол төр болон захиалагч байгууллагаас төлсөн
зардлыг буцааж төлөх асуудлыг магистрант өөрөө хариуцна.
Магистрын зэрэг хамгаалах
Магистрын ажил хамгаалах
Магистрын ажил нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
1/ шинжлэх ухааны тодорхой салбарын асуудлыг гүнзгийрүүлсэн судалгаа, туршилт,
боловсруулалт, дүн шинжилгээ, онол арга зүйн зохих түвшинд гүйцэтгэсэн байх;
2/ тухайн асуудлын шинжлэх ухааны үндэслэл;
3/ онол, практикийн дүгнэлт г.м.
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Магистрын ажил нь төсөл, нэг сэдэвт бүтээл байж болох бөгөөд төслийн техник, эдийн
засгийн үндэслэл, тооцоо, хэрэгжүүлэх арга зам, хүлээгдэж буй үр дүнг тодорхой томьёолж,
туршилть судалгаа хийсэн байна.
Төгсөлтийн ажлын бичиглэлд тавигдах шаардлагууд:
1/ 12 pt үсгийн өндөртэй, “Times” үсгийн фондоор 1,2 sp мөрийн зайтай тохируулж,
цаасны зүүн талаас - 3 см, баруун талаас - 2 см, дээд талаас - 2,5 см, доод талаас - 2,5 см
хэмжээтэйгээр бичигдсэн байна. Хуудасны дугаар доод талын төв хэсэгт тавигдана;
2/ Ажлын хэмжээ 50-иас доошгүй хуудастай байна;
3/ Зураг, график, схем нь өнгийн зохицол, хэрэглээ тод ойлгомжтой, чанарын өндөр
түвшинд хийгдсэн байна;
4/ Бүлгүүдийн нэр, дэд гарчиг, туслах гарчиг, үндсэн бичвэр, тайлбар, даалгавар зэрэг
нь тус бүр ижил загвартай байна;
5/ Төгсөлтийн ажлын үндсэн тайлбар бичгийн бүтэц:
• Нүүр хуудас /2 дугаар хавсралт/;
• Удиртгал;
• Сэдвийн судлагдсан байдал, өнөөгийн түвшин;
• Судалгааны арга зүй;
• Судалгаа шинжилгээ болон туршилтын ажлын үр дүн;
• Боловсронгуй болгох арга зам, шийдвэрлэх асуудал, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний
   төсөл
• Ерөнхий дүгнэлт;
• Ашигласан бүтээлийн жагсаалт (ном зүй);
• Хавсралт.
Магистрын ажлын хамгаалалтын өмнөх хэлэлцүүлгийг тэнхим/профессорын багийн
эрдэм шинжилгээний өргөтгөсөн семинараар хийнэ. Семинарын товыг нийтэд зарлаж,
нээлттэй хийж болно. Уг семинараас дүгнэлт гаргаж, протоколын хамт бүрэлдэхүүн сургуульд
хүргүүлнэ.
Магистрын ажлыг магистрын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлд хамгаална. Магистрын зэрэг
хамгаалуулах зөвлөлийг бүрэлдэхүүн сургуулийн саналыг үндэслэн “СИТИ” Их сургуулийн
Ерөнхийлөгчийн тушаалаар байгуулна.
Магистрын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал болохоос 3 хоногийн өмнө эцсийн
хувилбараар боловсруулсан судалгааны ажлын тайлан, төгсөлтийн ажил, удирдагчийн
тодорхойлолт, шүүмжлэгчийн санал, дүгнэлт (тодорхой байгууллагаас санал дүгнэлт авсан
байж болно) зэргийг холбогдох материалын хамт Магистрын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн
нарийн бичгийн даргад хүлээлгэн өгсөн байна.
Магистрын судалгааны ажлын шүүмжлэгчийг томилохдоо Магистрын зэрэг хамгаалуулах
зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн даргатай хэлэлцсэний үндсэн дээр томилно.
Магистрын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл нь төгсөлтийн судалгааны ажлыг магистрант
нэг бүрчлэн хэлэлцэж хамгаалуулах ба нарийн бичгийн дарга удирдагчийн тодорхойлолт,
шүүмжийн дүгнэлт зэргийг уншиж сонсгоно.
Магистрант нь төгсөлтийн судалгааны ажлын агуулгыг 10 минутанд багтаан илтгэх бөгөөд
төгсөлтийн ажлын үндсэн тайлбар бичиг, үнэлгээний хуудсыг Магистрын зэрэг хамгаалуулах
зөвлөлийн гишүүдийн тоогоор хэвлүүлэн тараана. Үнэлгээг магистрант нэг бүрээр тавина.
Магистрын ажлаа хамгаалж чадаагүй бол 2 жилийн дотор дахин нэг удаа хэлэлцүүлэх
эрхтэй бөгөөд хүсэлтээ Магистрын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлд гаргана.
ДОКТОРАНТ
Докторын хөтөлбөрийн кредит цаг
Докторын хөтөлбөр нь дараах хичээл, судалгааны кредит цагаас бүрдэнэ. Үүнд:
1/ мэргэжлийн суурь хичээл нийт 12 кредит;
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2/ мэргэших хичээл 18 кредит;
3/ судалгааны ажил 30 кредит. Үүнд:
  а/ докторын судалгааны болон онолын семинарыг удирдагч багшийн удирдлага доор
хариуцан зохион байгуулахад 18 кредит байна. Үүнээс: i) судалгааны онолын семинар 6 кредит;
ii) судалгааны семинар I нь 6 кредит; iii) судалгааны семинар II нь 6 кредит тус тус байна.  
  б/ докторын судалгааны ажил 12 кредит байна. Докторын ажил нь их семинар хийж,
шаардлага хангасан гэж үзсэн тохиолдолд 12 кредитийг тооцно.
Докторын сургалт
Докторант нь сургалтын хугацаанд дараах чиглэлийг баримталж, жилийн ажлын
төлөвлөгөөг боловсруулна;
1/ Нэг дэх хичээлийн жил
Мэргэжлийн суурь хичээлүүд үзнэ. Улирлын эцэст тухайн хичээл бүрээр:
i) судалгаа, шинжилгээний ажлын сэдэв, гүйцэтгэх ажлын удирдагчийг зөвлөх комиссын
хурлаар хэлэлцүүлэн “СИТИ” Их сургуулийн ерөнхийлөгчийн тушаалаар баталгаажуулна.
ii) сэдвийн судлагдсан байдлыг тогтоох, судалгааны ажилд ашиглах ном, хэвлэлийн жагсаалт,
хийж гүйцэтгэх ажлын сэдэвчилсэн төлөвлөгөөг удирдагч, зөвлөх нарын удирдлага дор
боловсруулан хичээлийн жилийн эцэст зөвлөх комиссын хурлаар танилцуулж, батлуулна.
2/ Хоёр дахь хичээлийн жил
Мэргэжлийн онолын буюу мэргэшүүлэх хичээлийг үзэж дуусгана. Танхимд хичээллэх
кредитийг гүйцээн авч, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлаа үргэлжлүүлнэ.
Дотоодын эрдэм шинжилгээний бага хуралд 1-ээс доошгүй удаа илтгэл тавьж, тезисийг
хэвлүүлсэн байна.
Улсын хэмжээний эрдэм шинжилгээний сэтгүүл, их сургуулийн эрдэм шинжилгээний
сэтгүүлд диссертацийн судалгааны сэдвийн дагуу эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хэвлүүлсэн
байх бөгөөд энэ нь хамтын бүтээл байж болно.
Харьяа тэнхим болон зөвлөх комисс, мэргэжлийн холбогдох байгууллагад 2 жилийн
хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг танилцуулж, сэдвийн дагуу эрдэм шинжилгээний
хуралд илтгэл тавина.
Хоёр дахь хичээлийн жилд судалгааны ажлын төрөл загвар боловсруулах, лабораторийн
болон үйлдвэрлэл /хээрийн/-ийн туршилт судалгаа явуулна.
3/ Гурав дахь хичээлийн жил
Судалгаа, туршилтын ажлаа эрчимтэй хийж гүйцэтгэн, харьяалагдах тэнхим, Сургалтын
бодлого, зохицуулалтын газрын Ахисан түвшний сургалтын албанд танилцуулж, илтгэсэн
байна.
Докторант судалгааны ажлын төлөвлөгөөний дагуу хийсэн өөрийн судалгааны ажлын
үр дүнгийн талаар мэргэжлийн эрдэм шинжилгээний сэтгүүлүүдэд 2-оос доошгүй өгүүлэл
хэвлүүлсэн байна.
Олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн шинжлэх ухааны сэтгүүлд нэг өгүүлэл
нийтлүүлэх, олон улсын болон улсын хэмжээний, мөн багш нарын эрдэм шинжилгээний хуралд
илтгэл тавьж, тезисийг нь хэвлүүлсэн байна.
Докторант нь туршилт, судалгааны ажлаа бүрэн гүйцэтгэж дуусган, диссертациа бичиж,
зөвлөх комисст танилцуулна.  
Докторын сургалтын хөтөлбөрийг бүрэн биелүүлж, сургалтын төлбөрөө зохих журмын
дагуу төлж дуусган, шинжилгээ, судалгааны ажлын 50 хувийг гүйцэтгэсэн, мэргэжлийн
болон бусад хичээлийн шалгалтын үнэлгээний голч 3,4 ба түүнээс дээш үнэлэлт үзүүлсэн
докторантад Сургалтын бодлого, зохицуулалтын газрын Ахисан түвшний сургалтын албаны
саналыг үндэслэн Ерөнхийлөгчийн тушаалаар доктор (Ph.D)-ын сургалтыг дүүргэснийг гэрчлэх
үнэмлэх олгож, горилогчоор батална.
Докторын сургалтын явц сургалт, судалгааны явцын түвшинг тогтоох
Доктор (Ph.D)- ын сургалт, судалгааны явцын түвшин тогтоох ажлыг жил бүрийн 11-р
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сард бүрэлдэхүүн сургууль дээр зохион байгуулна. Энэхүү ажлын түвшинг тогтоохдоо:
1/ суралцагчийн идэвх чармайлт, удирдагч болон зөвлөхтэй хамтарч ажилласан байдлыг
бодитой үнэлэх;
2/ эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил нь тухайн суралцаж буй түвшний үе шатанд
хийгдсэн буюу зохих хэмжээнд хүрсэн эсэхийг тогтоож, үнэлэлт, дүгнэлт өгөхөд оршино.
Суралцагчийн сургалт, судалгааны ажлын түвшинг тогтоохдоо дараах материалуудыг
бүрдүүлж, үнэлгээ авсан байна. Үүнд:
1/ сургалтын хөтөлбөрийн дагуу зохих хичээлийг судалж, дүгнэгдсэн үнэлгээний хуудас;
2/ эрдэм шинжилгээний хурал, профессорын илтгэл тавьж хэлэлцүүлсэн тухай
удирдагчийн дүгнэлт;
3/ сэдвийн дагуу явуулсан туршилт, судалгааны ажлын явц, үр дүнгийн тухай
суралцагчийн тайлан;  
Докторантын хувийн ажлын төлөвлөгөөний дэвтэрт судалгааны ажлын явц, тухайн хичээлийн
жилд хийж гүйцэтгэсэн ажлын биелэлтийн талаарх удирдагчийн тодорхойлолт, төлөвлөгөө
зэргийг хавсаргасан байна.
Мэргэжлийн нэгдсэн шалгалт
Докторант хичээлээр авах багц цагийг гүйцээсний дараа мэргэжил, мэргэших чиглэлээр
мэдлэг, диссертац бичихэд шаардлагатай бие даасан судалгаа явуулах чадварыг нотлох
зорилго бүхий мэргэжлийн нэгдсэн шалгалт өгнө. Эдгээр шалгалтыг гурваас доошгүй хүний
бүрэлдэхүүнтэй ерөнхийлөгчийн тушаалаар батлагдсан комисс зохион байгуулна.
Мэргэжлийн нэгдсэн шалгалтын Төв комисс мэргэжлийн чиглэлийн салбар комиссуудын үйл
ажиллагаанд хяналт тавьж, шалгалтын шаардлагыг адил тэгш байх нөхцлийг хангах үүрэг
хүлээнэ. Төв комиссын даргаар их сургуулийн сургалт, эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн захирал,
нарийн бичгийн даргаар Сургалтын бодлого, зохицуулалтын газрын Ахисан түвшний сургалтын
албаны дарга ажиллана.  
Мэргэжлийн нэгдсэн шалгалт авсан тухай комиссын протокол, дүн, холбогдох материалыг
Сургалтын бодлого, зохицуулалтын газрын Ахисан түвшний сургалтын албанд хүлээлгэн өгнө.
Докторын диссертаци
Докторын диссертац нь тухайн салбарт холбогдол бүхий зорилтыг шийдсэн, эсвэл улс
орны нийгэм, эдийн засагт холбогдолтой практик асуудлыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй
(арга, аргачлалын дагуу нотлон)-гээр шийдсэн байна.
Горилогч дэвшүүлж буй шинэ шийдлийн үндэслэлээ нарийвчлан нотолсон, урьд өмнө
хийгдсэн, мэдэгдэж буй бусад шийдлүүдтэй харьцуулж, шинэлэг талыг нээн харуулсан,
тухайн сэдвээр шинэ мэдлэг, мэдээлэл, үндэслэл, онол практикийн дүгнэлт гаргасан, эрдэм
шинжилгээний нэг сэдэвт бүтээл байх шаардлагыг хангасан байна.
Докторын диссертацыг “СИТИ” Их сургуулийн Ерөнхийлөгчийн баталсан загвар,
шаардлагын дагуу бичиж, хэвлүүлэх бөгөөд шинжлэх ухааны судалгааны хэлний хэм
хэмжээний дагуу бичсэн байна.
Диссертацын ажлын хавсралтад зохиогчийн эрхийг хамгаалсан бүтээл буюу судалгааны
ажлын чиглэлээр авсан патентын жагсаалт байвал хавсаргана.
Диссертацын ажлын хэмжээ нь зураг, хүснэгтүүд, график, ашигласан ном зүй, хавсралтын
хамт А4 хэмжээтэй, 100-гаас багагүй хуудсанд багтсан байна.
Диссертацыг монгол хэлээр бичнэ. Диссертацын тухай товч танилцуулгыг англи, эсвэл
орос хэл дээр 3 хуудаст багтаан бичиж, диссертацын эцэст хавсаргана.
Горилогчийн хүсэлт, Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүний дийлэнх
олонхийн зөвшөөрснөөр диссертацын ажлыг англи хэл дээр бичүүлж, хамгаалалтыг англи
хэл дээр явуулж болно. Энэ тохиолдолд диссертацын тухай товч танилцуулгыг монгол хэлээр
бичнэ.
Диссертаци бичихэд ашигласан буюу ишлэл авсан бүтээлийг жагсаалтад бүрэн
оруулна. Харин тухайн салбар шинжлэх ухааны нийтлэг судлагдахуун, лавлах, сурах бичиг
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энэ жагсаалтанд орохгүй. Хэрэв өөр судлаачийн диссертаци болон судалгааны материалаас
ишлэл хийлгүйгээр ашигласан нь тогтоогдвол диссертацийн уг хэсгийг хамгаалалтад тооцохгүй
байх хүртэл арга хэмжээ авна.
Судалгааны үр дүнг үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд нэвтрүүлсэн сэдвийн хувьд техник, эдийн
засгийн үр ашгийн тооцооны хэлбэрээр диссертацид тусгаж болно.
Диссертацийн ажлын үндсэн тайлбар бичгийн бүтэц:
1/ гадна нүүр хуудас;
2/ дотор нүүр хуудас;
3/ гарчиг буюу агуулга;
4/ түлхүүр үг, нэр томьёоны цэс (шаардлагатай үед);
5/ удиртгал;
6/ үндсэн хэсэг (дотроо 2-3 бүлэгтэй байж болно);
7/ ерөнхий дүгнэлт, ашигласан бүтээлийн жагсаалт (ном зүй), хавсралт, диссертацийн
товч танилцуулга /анотаци/ эдгээр болно.
Докторын диссертацыг хамгаалах
Тэнхимийн хэлэлцүүлгээр докторантын судалгааны ажлын сэдэв, бүтцийг хичээлийн
5-р улиралд хэлэлцэх бөгөөд шаардлагатай гэж үзвэл дахин хэлэлцэж болно. Тэнхимийн
хэлэлцүүлгээс гарсан санал, шүүмжийн дагуу судалгааны ажлаа засаж сайжруулна.
Сургалтын төлөвлөгөөг бүрэн биелүүлсэн, сургалтын төлбөрөө бүрэн төлсөн баримтыг
үндэслэн горилогчийн диссертацыг хэлэлцэх их семинарыг 2-оос доошгүй мэргэжлийн тэнхим
(профессорын баг) дээр хэлэлцүүлнэ. Их семинарын товыг нийтэд зарлаж, өөр их сургууль,
судалгаа шинжилгээний байгууллагын эрдэмтдээр өргөтгөн зохион байгуулна.
Их семинараас диссертацыг эрдэм шинжилгээний шаардлага хангасан гэж үзсэн
тохиолдолд хурлын тэмдэглэл, шинжээчийн дүгнэлтийг үндэс болгон бүрэлдэхүүн сургуулийн
Эрдмийн зөвлөлд эрдэм шинжилгээний удирдагч хүсэлт гаргана. Шаардлага хангаагүй
тохиолдолд горилогч ба удирдагчид ажлыг дахин сайжруулахаар буцаана.
Бүрэлдэхүүний сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн эрдэм шинжилгээний өргөтгөсөн
хурлаас диссертацийг сайшаасан тохиолдолд хурлын шийдвэр, дүгнэлт, тэмдэглэлийн хамт
“СИТИ” Их сургуулийн Эрдмийн зөвлөлд хүргүүлнэ. Докторын урьдчилсан хамгаалалтын
гүйцэтгэлд хяналт тавьж, хамгаалуулах зөвлөлд оруулах асуудлыг Эрдмийн зөвлөл хариуцна.
Холбогдох докторантурын хорооноос диссертацид тавигдах болзол шаардлагыг
хангасан гэсэн дүгнэлт гарсан тохиолдолд тухайн ажлыг жинхэнэ хамгаалалтанд оруулахаар
их сургуулийн эрдэмтэн нарийн бичгийн даргад холбогдох материалын хамт хүргүүлнэ. Үүнд:
1/ хамгаалалтанд орохыг хүссэн горилогчийн өргөдөл;
2/ горилогчийн магистрын зэргийн дипломын наториатаар баталгаажуулсан хуулбар;
3/ горилогчийн мэргэжлийн нэгдсэн шалгалт өгч тэнцсэн тухай нотолгоо;
4/ сургалтын төлөвлөгөөний дагуу судалсан хичээлүүдийн авбал зохих багц цаг
цуглуулсныг нотолсон хичээл сонголтын хуудас, дүнгийн хүснэгт, холбогдох сургуулийн
захирлын тодорхойлолт;
5/ хамгаалуулах зөвлөлийн гишүүдийн тоогоор хэвлэсэн диссертаци;
6/ докторын диссертацаа хамгаалж чадаагүй бол 3 жилийн дотор дахин нэг удаа
Хамгаалуулах зөвлөлд хэлэлцүүлэх эрхтэй. Дахин хамгаалалтад орох хүсэлтээ докторын
зэрэг Хамгаалуулах зөвлөлийн даргад гаргаж шийдвэрлүүлнэ.
3. ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРҮҮД
Монгол улсад зарлагддаг дотоодын тэтгэлэг, буцалтгүй тусламж, оюутны
хөгжлийн зээл
1. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн нэрэмжит тэтгэлэгт хөтөлбөр
Зарлагдах хугацаа: Жил бүрийн 5,12 сар
Хамрагдах оюутны тоо: 30 хүртэлх оюутан
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Тэтгэлгийн хэмжээ: 1,200,000
www.president.mn
		Хэзээ зарлагдах: Жил бүрийн 11 дүгээр сарын 15-ны дотор сургуулийн оюутны
холбоо нь шалгаруулж, болзол хангасан оюутнуудын материалыг Ерөнхийлөгчийн Тамгын
газар болон Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлдэг.
ШАЛГУУР: Техник, технологийн чиглэлээр зохион байгуулагдсан дэлхий, тив болон
олон улсын уралдаан, тэмцээнд эхний гурван байрын аль нэгийг эзэлсэн байх,
Дэлхийн оюутны спортын их наадам,
Дэлхийн болон тивийн оюутны аварга шалгаруулах тэмцээнд тус тус эхний гурван байрын аль
нэгийг эзэлсэн байх,
Монголын Оюутны спортын их наадам,
Монголын Оюутны аварга шалгаруулах тэмцээнд тус тус тэргүүн байр эзэлсэн байх, Олон
улсны хэмжээний мэргэжлийн соёл урлагийн уралдаан, наадамд эхний гурван байрын аль
нэгийг эзэлсэн байх,
2. Монгол улсын ерөнхий сайдын нэрэмжит тэтгэлэгт хөтөлбөр
Зарлагдах хугацаа: 11-р сард
Хамрагдах оюутны тоо: 40 хүртэлх оюутан
Тэтгэлгийн хэмжээ: 1,000,000
www.zasag.mn
Шалгуур: Монгол Улсын тэргүүлэх ач холбогдол бүхий салбарын мэргэжлийн чиглэлээр
дөрвөн улирал дараалан 3.8-аас доошгүй голч дүнтэй суралцсан байх,
Олон нийтийн ажилд идэвхи санаачлагатай оролцдог, хамт олныхоо дунд нэр хүндтэй,
сургуулийнхаа шилдэг оюутнаар шалгарсан суралцагч байх
Монгол Улсын тэргүүлэх ач холбогдолтой мэргэжлийн чиглэлээр сурдаг
Шинэ технологи, бүтээгдэхүүн бүтээж үйлдвэрлэл үйлчилгээнд нэвтрүүлэх шинэ
санаачилга гаргасан. Эзэмшиж байгаа мэргэжлээрээ амжилттай суралцаж, бусдад үлгэр
дуурайлал болсон. Улс орны хөгжилд эерэг нөлөө үзүүлэхүйц судалгаа, шинжилгээний бүтээл
туурвисан. Нийгэм, эдийн засгийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн төсөл, хөтөлбөр санаачлан
бичиж хэрэгжүүлсэн зэрэг шаардлага тавигддаг байна.
3. Зориг сан Швейцарын хөгжлийн агентлагийн хамтарсан тэтгэлэг
Зарлагдах хугацаа: Есдүгээр сар
Хамрагдах оюутны тоо: 60 оюутан хамрагдана
Тэтгэлгийн хэмжээ: 1,800,000
www.zorig.mn
Шалгуур: Дотоодын их, дээд сургуулийн үндсэн ангид диплом, бакалавр зэргээр 2
буюу түүнээс дээш дамжаанд суралцаж буй оюутан байх
Сурлагын голч дүн 3,2 ба түүнээс дээш байх, Оюутан залуучуудын дунд зохиогддог
нийгмийн аливаа үйл ажиллагаанд манлайлан оролцдог. Бусад эх үүсвэрээс тэтгэлэг, тэтгэмжид
хамрагдаагүй байх
4. Моннис группын ирээдүйн манлайлал тэтгэлэгт хөтөлбөр
Зарлагдах хугацаа: 09-10 сар
Хамрагдах оюутны тоо: 30 оюутан хамрагдана
Тэтгэлгийн хэмжээ: Сургалтын төлбөрийн 100 хувь
www.monnis.com
Сургалтын төлбөрийн 100%-ийн тэтгэлэг олгоно. Энэхүү тэтгэлэгт хөтөлбөрт Монгол
Улсын бүх их дээд сургуулийн I-IV курсын оюутнууд хамрагдах боломжтой. Тэтгэлэгт
хөтөлбөрийн шалгуурт дараах зүйлс багтдана. Оюутны голч дүн 3,2-оос дээш байх Эрдэм
шинжилгээний ажилд амжилттай оролцсон, Аль нэг гадаад хэлийг ахисан түвшинд эзэмшсэн,
Нийгэм олон нийтийн арга хэмжээнд амжилттай оролцсон байх зэрэг шаардлагатай аж. Дээрх
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шаардлагыг хангаж байгаа оюутнууд анкет, суралцагчийн өргөдөл, сургуулийн өлбан ёсны
тодорхойлолт, баталгаажуулсан дүнгийн жагсаалт, спорт урлагаар амжилт гаргаж байсныг
гэрчлэх материалуудын хуулбар, өгөгдсөн сэдвийн хүрээнд эссэ бичсэнээр тэтгэлэг хүртэх
боломжтой.
5. Оюу толгой компанийн тэтгэлэгт хөтөлбөр
Хэзээ зарлагдах: Жил бүрийн 9 сард
Тэтгэлгийн хэмжээ: Сургалтын төлбөрийг 100 хувь, сар бүр 200,000 төгрөгийн
стипенттэй
Хамрагдах оюутны тоо: Өнгөрсөн жил 25 оюутанд олгосон.
Шалгуур: Монгол Улсын иргэн байх, Дотоодын магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд
сургуулийн өдрийн ангийн II-IV дүгээр дамжааны оюутан байх, Уул уурхай, металлурги,
баяжуулалт, механик, цахилгаан болон барилгын инженер, геологи, геодези, хими, орчин ба
хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, байгаль орчны чиглэлээр суралцаж байх, Сурлагын голч дүн 3.2
болон түүнээс дээш байх Бусад сургалтын тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдаагүй байх.
www.ot.mn
6. Номин холдинг ххк-ны оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөр
Зарлагдах хугацаа: 09-10 сар
Хамрагдах оюутны тоо: 25 оюутан хамрагдана
Тэтгэлгийн хэмжээ: 100 хувь сургалтын төлбөр
www.holding.nomin.mn
7. Хаан банкны нэрэмжит тэтгэлэг
Хэзээ зарлагдах: Жил бүрийн 9-10 сард
Тэтгэлэгийн хэмжээ: 600,000 төгрөг
Хамрагдах оюутны тоо: 40
		Шалгуур: Магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд сургуулийн бакалаврын зэргийн
2,3,4–р курсын оюутан байх. Сурах хүсэл эрмэлзэлтэй, анги хамт олноо сурлагын амжилтаар
тэргүүлэгч байх  Сурлагын голч дүн 3,0 буюу түүнээс дээш
www.khanbank.com
8. Голомт банкны тэтгэлэг
Ерөнхий мэдээлэл: Жил бүр 100 оюутанд олгодог. Санхүү эдийн засаг, банкны
чиглэлээр сурч буй оюутнуудыг түлхүү авдаг.
Хугацаа: 9 сард зарлаад 11 сард дүн нь гардаг.
		Шалгуур: 1. Магадлан итгэмжлэгдсэн их дээд сургуулийн өдрийн ангид суралцагч,
3, 4-р курсийн оюутан байх.
2. 3.5 болон 92 онооноос дээш голч үнэлгээтэй, урлаг, спортын авьяас, нийгмийн
идэвх сайтай байх гэсэн үндсэн шаардлагатай.
Тэтгэлгийн хэмжээ: 700 мянган төгрөг
www.golomt.mn
9. Хас банкны нэрэмжит тэтгэлэг
Тэтгэлэгийн зорилго:
Банк,   санхүү, эдийн засгийн чиглэлээр амжилттай суралцаж буй, цаашид
арилжааны банканд ажиллах хүсэл сонирхолтой чадварлаг, өсөх ирээдүйтэй оюутнуудыг нээн
илрүүлж, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, ажлын гараагаа оновчтой, зөв эхлүүлэхэд нь туслах.  
Тэтгэлэгт дараах зүйлс багтана:
• 2 сая төгрөгийн сургалтын төлбөр;
• ХасБанканд дадлага хийх боломж.
Тэтгэлэг хүсэгч оюутанд тавигдах ерөнхий шаардлага:
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• Магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд сургуулийн банк, санхүү, эдийн засгийн
чиглэлээр суралцаж буй 3, 4 дүгээр дамжааны өдрийн ангийн оюутан;
• Сурлагын амжилтаар тэргүүлэгч буюу сурлагын голч дүн 3.5 болон түүнээс
дээш;
• Нийгэм, олон нийтийн ажил, урлаг спортын тэмцээн болон бусад арга хэмжээнд
идэвхтэй оролцдог;
• Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал, илтгэл, уралдаан тэмцээнд амжилттай
оролцсон бол давуу тал болно.
www.xacbank.mn
10.
Сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламж
Буцалтгүй тусламж:
• Бүтэн өнчин суралцагч;
• Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагч;
• Эцэг, эх нь хоёулаа 50%-с дээш хөгжлийн бэрхшээлтэй бакалаврын хөтөлбөрийн нэг
суралцагч;
• Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан 70%-с дээш групп тогтоолгосон гишүүнтэй
өрхийн бакалаврын хөтөлбөрийн нэг суралцагч;
• Нэг өрхийн 3 болон түүнээс дээш хүүхэд дээд боловсролын сургалтын байгууллагад
бакалаврын зэргийн боловсрол эзэмшихээр зэрэг суралцаж байгаа тохиолдолд 1 хүүхдийн;
Бүрдүүлэх бичиг баримт
Монгол Улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагч дараах бичиг
баримтыг бүрдүүлэн суралцаж буй сургуулийн сургалтын албанд өгнө:
9.
Өргөдөл
10.
Төрсний гэрчилгээ
11.
Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж /шинээр элсэгч/
12.
Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
13.
Эцэг эх, асран хамгаалагчийн болон суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
14.
Баг, сум /хороо, дүүрэг/-ын засаг даргын дэмжлэг уламжилсан тодорхойлолт
15.
Бүтэн өнчин суралцагчийн хувьд эцэг, эхийн нас барсныг гэрчлэх бичиг баримтын
хуулбар
16.
Суралцагч өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй эсхүл эцэг, эх нь хоёулаа хөгжлийн
бэрхшээлтэй, хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан гишүүнтэй өрхийн суралцагчийн хувьд
хувь тогтоосон комиссын шийдвэр
17.
3 ба түүнээс дээш хүүхэд нь зэрэг суралцаж байгааг нотлох сургуулийн
тодорхойлолт
Энэхүү журам нь хоёр дахь удаагаа бакалаврын, хөтөлбөрт хамрагдаж                                         байгаа
суралцагчид хамаарахгүй
elf.gov.mn
11. Оюутны хөгжлийн зээл
Оюутны хөгжлийн зээлийг дараах шаардлагыг хангасан суралцагчидтай Боловсролын
зээлийн сан зээлийн гэрээ байгуулан хичээлийн жилийн тухайн улиралд сонгосон багц цагийн
төлбөртэй тэнцэх хэмжээний зээлийг суралцаж байгаа сургуулиар дамжуулан санхүүжилтийг
олгоно.
Оюутны хөгжлийн зээлд хамрагдах шаардлага:
• Бакалаврын шатлалд шинээр элсэгчийн   элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дундаж оноо  
600 болон түүнээс дээш байх
• Бакалаврын шатлалд суралцаж байгаа зээлдэгчийн өмнөх улирлын голч дүн 2.8 болон
түүнээс дээш байх
• Магистрант, докторантурт суралцаж байгаа зээлдэгчийн өмнөх улирлын голч дүн 3.2
болон түүнээс дээш байх
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•

Зээлдэгч хичээлийн жилийн нэг улиралд 10-аас доошгүй багц цагийн хичээл судалж,
дүгнүүлсэн байна.
Эргэн төлөлт
Зээлдэгч сургууль төгсч диплом авсан өдрөөс эхлэн 6 хүртэлх жилийн дотор гарсан
эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу төлнө.
• Орон нутагт ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчийн зээлийг эргэн төлөх хугацааг 2
жил хүртэлх хугацаагаар сунгаж болно.
Зээл хүсэгч хүсэлт гаргахдаа дараах материалыг бүрдүүлнэ:
ü
Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
ü
Зээл хүссэн, эргэн төлөхөө илэрхийлсэн өргөдөл;
ü
Элсэлтийн ерөнхий шалгалтийн онооны хуудасны хуулбар;
ü
Сургуулийн голч дүнг тусгасан тодорхойлолт;
ü
Төлбөрийн нэхэмжлэхийн эх хувь;
ü
Тухайн улиралд судалж байгаа хичээлийн баталгаажуулсан  жагсаалт;
ü
Ирээдүйн зорилгоо тодорхойлох эссэ (зээлд хамрагдсанаар нийгэмд үзүүлэх
хувь нэмэр, тухайн мэргэжлээр суралцсанаар ямар үр дүнд хүрэх талаарх)
Зээлийн нэмэлт шаардлага
Оюутны хөгжлийн зээлийг дараах нөхцөлд түр болон бүрэн зогсоож, эргэн төлүүлнэ.
ü
Хангалтгүй үнэлгээ авсан хичээлийг давтан суралцсан тохиолдолд тухайн багц
цагийн хичээлийн төлбөрт зориулан дахин зээл олгохгүй.
ü
Зээл олгох нийт хугацаа тухайн мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд
заасан хугацаанаас хэтрэхгүй байна.
ü
Зээлдэгч чөлөө авсан, өөр сургуульд шилжсэн болон бусад шалтгаанаар зээлийн
гэрээг сунгах боломжгүй болсон тохиолдолд санхүүжилтийг зогсооно. Зээлдэгч сургуулиас
гарсан, эсхүл хасагдсан тохиолдолд зээлийг эргэн төлүүлнэ.
Энэхүү журам нь хоёр дахь удаагаа бакалаврын, хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа суралцагчид
хамаарахгүй
elf.gov.mn
Монгол Улсад зарлагддаг гадаадын их дээд сургуульд суралцах тэтгэлэг
1. Австрали улсын тэтгэлэг
Өргөдөл гаргагчид 2021 оны 1 дүгээр сарын 1-ний байдлаар хүчинтэй Academic IELTSийн голч оноо 6.0 (эсвэл TOEFL, PTE-ийн дүйцэх), нэгж оноо 5.5-аас доошгүй дүнтэй байна.
Хэрвээ тэтгэлэгт сонгогдвол, Монгол Улсад явагдах англи хэлний 6 хүртэл сарын сургалтанд
хамрагдах боломж бүрдэнэ. Энэхүү англи хэлний сургалтанд сууж төгсөөд, IELTS-ийн 6.5
онооны дээрх шалгуурыг хангаагүй нөхцөлд тэтгэлгээс хасагдана.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдгээ мэдүүлж, нотолсон өргөдөл гаргагчдаас бусад бүх өргөдөл
гаргагч сүүлийн 2 жил тасралтгүй хөдөлмөр эрхэлсэн байх ёстой. 2 жилийн хугацааг өргөдөл
хүлээж авч эхлэх өдөр буюу 2020 оны 2 дугаар сарын 1-нээс хойш ухрааж тооцно. Ажил
олгогчийн албан захидал болон анкетийн мэдээллээр ажилласан жилийг баталгаажуулна
https://mongolia.embassy.gov.au/
2. АНУ-ын фулбрайтын тэтгэлэг
1.5 болон түүнээс дээш жилийн бүтэн цагаар ажилласан ажлын туршлагатай байх.
Дээд боловсролтой байх (бакалаврын эсвэл дүйх зэрэг).
Мэргэжлийн чиглэлээсээ хамааран TOEFL IBT 80-90, TOEFL PBT/ITP 550-575, эсвэл
IELTS 6.5-7.0 оноотой байх.
https://mn.usembassy.gov/mn/
3. Герман улсын DAAD-ын тэтгэлэг
Ямар нэг байгууллагад суралцах гэж буй чиглэлээрээ хоёр жил ажилассан туршлагатай
байх.
Бакалавр, магистрын зэрэг хүртсэнээс хойш зургаан жил өнгөрөөгүй байх.
Суралцах хөтөлбөр нь Герман хэл дээр явагдах бол – Герман хэлний B1 түвшин.
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https://ulan-bator.diplo.de/
4. ОХУ-ын тэтгэлэг
Бакалаврт суралцах бол 21 нас хүртэлх Монгол улсын иргэн байх; Ахлах сургуулийн
голч дүн 80-аас дээш байх.
Магистр, докторт суралцах бол бакалаврын зэрэгтэй, 35 хүртэлх насны Монгол улсын
иргэн байх.
Орос хэлний бэлтгэл бүрэн хангасан байх, эсвэл Монгол Улсын орос хэлний
гүнзгийрүүлсэн сургалттай болон ОХУ-ын их дээд сургуулийг 3.0 оос дээш хувийн амжилттай
суралцаж төгссөн байх.
https://mongolia.mid.ru/en
5. БНСУ-ын тэтгэлэг
Монгол улсын харъяат иргэн байх.
2021.3.1-ний байдлаар ахлах сургууль төгссөн байх (баклаврын зэрэгтэй хүн материал
өгөх боломжгүй).
25 нас хүрээгүй байх(1996.3.1-нээс хойш төрсөн иргэн).
Сургуулийн дүнгийн үнэлгээ (GPA) дараахтай адил байх ёстой.
4.0 үнэлгээнээс 3.49
4.3 үнэлгээнээс 3.75
4.5 үнэлгээнээс 3.91
5.0 үнэлгээнээс 4.34  
100% үнэлгээнээс 90-с дээш оноотой эсвэл дүнгээрээ эхний 20% хувьд багтаж байх.
TOPIK 5 түвшин, TOEFL 90 оноо, IELTS 6.5 оноотой байх.
http://overseas.mofa.go.kr/
6. БНХАУ-ын тэтгэлэг
Монгол Улсын иргэн, биеийн байдал эрүүл.
Магистрантурт суралцах бол бакалаврын зэрэгтэй. Голч дүн 3.0 оос дээш, 35 хүртэлх
насны.
Докторантурт суралцах бол магистрын зэрэгтэй, Голч дүн 3.0 оос дээш, 40 хүртэлх
насны.
Магистрантурт, докторантурт суралцахад тухайн чиглэлийн мэргэжлээр суралцсан байх
шаардлагатай.
Хятад хэлээр суралцах хүсэлтэй байгаа иргэдийн хятад хэлний түвшин HSK 4 дэс буюу
түүнээс дээш байх шаардлагатай, англи хэлээр суралцах бол англи хэлний /IELTS-6,5, IBT
TOEFL-85 дээш оноотой байх/ мэдлэгтэй байх шаардлагатай.  
https://www.meds.gov.mn/?p=7731
7. Франц улсын тэтгэлэг
Монгол улсын иргэн байх.  
Франц дахь их, дээд сургуульд бүртгүүлэх шаардлага хангасан, Монгол Улсад хүлээн
зөвшөөрөгдсөн дээд боловсролын бакалаврын эсвэл магистрийн зэргийн дипломтай байх.
Суралцахаар сонгосон сургууль, хөтөлбөрт тавигдах франц эсвэл англи хэлний
түвшингийн шаардлагыг хангасан байх.
Франц хэл:
DELF (Франц хэлний сургалтын диплом) 2 дахь шатны буюу CECRL –н B2 түвшин ;  
DALF (Франц хэлний гүнзгийрүүлсэн шатны диплом) ;  
TCF –н диплом B2 түвшингээс дээш болон нэмэлт шалгалтын диплом;
Англи хэл:
Тухайн хүлээн авч суралцуулах сургуулийн шаардлагад нийцэхүйц оноо бүхий IELTS
эсвэл TOEFL-г шалгалт өгсөн байх. Шалгалтыг 2014 оны 3 сарын 1-нээс хойш өгсөн байх.
http://www.ambassademongolie.fr/
8. Тайваны тэтгэлэг
Бүрэн дунд болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй.
Онц сайн дүнтэй төгссөн.
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Сахилга бат сайтай байх.
https://www.roc-taiwan.org/mn_en/post/2903.html
9. Турк улсын тэтгэлэг
Тухайн жилд их сургуулиа төгссөн, эсвэл төгсөх иргэд хамрагдах боломжтой.
Зарим Их, дээд сургуулийн сургалт болон мэргэжлийн онцлогоос шалтгаалан англи
хэлний түвшин тогтоох шалгалтын оноо (SAT, TOEFL, DELF, YDS) шаарддаг.
Тэтгэлэг горилох Их, дээд сургууль, мэргэжлийн чиглэлийг сонгохдоо тухайн иргэний
суурь боловсролын чиглэлийг үндэслэн систем автоматаар тохирох сургууль болон мэргэжлийн
жагсаалтыг гаргаж ирэх бөгөөд уг жагсаалтаас гадуур сургууль, мэргэжил сонгох боломжгүй.
https://www.turkiyeburslari.gov.tr/en
10. БНЭУ-ын засгийн газрын тэтгэлэг
Өргөдөл гаргагч нь 18-30 насны Монгол улсын иргэн байх.
Докторт суралцах бол 45 болон түүнээс дээш насны иргэн байх.
Англи хэлтэй байх /Эхний шатанд шалгарсан оролцогчдоос Монгол Улс дахь Энэтхэгийн
элчин сайдын яамны байранд англи хэлний шалгалт авна/.
https://ikon.mn/n/1qmo
11. Япон улсын тэтгэлэг
Монгол улсын иргэн байх.
1996 оны 4 дүгээр сарын 2-ны өдрөөс 2001 оны 4 дүгээр сарын 1-ний хооронд төрсөн
байх  
2016-2017 оны хичээлийн жилд Ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөх ангийн (12-р
ангийн) сурагч байх, эсвэл дотоодын их дээд сургуулийн 1-2 дугаар курсийн оюутан байх  
ЕБС-ын сүүлийн 3 жилийн голч оноо 88-аас дээш байх  
Бие, сэтгэцийн хувьд эрүүл байх  
https://www.mn.emb-japan.go.jp/
4. СИТИСПОРТ
Биеийн тамир, спорт, идэвхтэй хөдөлгөөн нь эрүүл, зөв амьдралын салшгүй нэг хэсэг
билээ. Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны эрдэмтдийн судалж тогтоосноор идэвхтэй хөдөлгөөн
нь хүний оюун ухаан, эрүүл мэндэд эерэг нөлөө үзүүлэхийн зэрэгцээ сурч, боловсрох үйлсэд
ч эерэгээр нөлөөлдөг байна. Мөн оюутан, залуус нийгмийн гишүүн бие хүний хувьд спортоор
хичээллэсний үр дүнд багаар ажиллах чадварыг эзэмшиж, тэсвэр, хатуужилтай болдог.
“СИТИ” Их сургуулийн зүгээс багш, оюутнууд биеийн тамир, спортоор хичээллэх,
идэвхтэй дасгал, хөдөлгөөн хийх боломж, нөхцөлийг бүрдүүлж дараах төрлийн спорт клуб,
дугуйлангуудад бүртгүүлэх боломжоор хангасан. Үүнд:
1. Сагсан бөмбөг
2. Хөлбөмбөг
3. Волейбол
4. Шатар
5. Даам
6. Ширээний теннис
7. Газрын теннис
8. Иого, бясалгал
9. Бүжгийн спорт
10. Фитнес клуб
11. Карате
12. Жүдо
13. Бадминтон
14. Явган аялал
15. Таеквондо
16. Кэндо
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Мөн Сити их сургууль нь “Аянга” сагсан бөмбөгийн багтай бөгөөд тус баг нь Монголын
оюутны сагсан бөмбөгийн холбооноос зохион байгуулдаг Оюутны лигийн тэмцээнд 3 жил
дарааллан түрүүлсэн түүхэн амжилтийн эзэд билээ. Бакалаврын түвшинд суралцдаг сагсан
бөмбөгийн спортын зэрэг, цолтой эрэгтэй эмэгтэй тамирчдад багийн сонгон шалгаруулалтанд
оролцож “Аянга” багийн гишүүн болж, сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг авах бүрэн боломжтой.
5. НОМЫН САН
“СИТИ” Их сургуулийн номын сангаас 15000 гаруй номыг судлан унших боломжтой. Бид
даваагаас баасан гарагт 10.00-18.00 цагийн хооронд ажиллаж байгаа бөгөөд үйл ажиллагаагаа
цахим хэлбэрт шилжүүлэхээр зорьж байна. Мөн цахим каталогид хандан хэрэгтэй номоо шүүж,
харах боломж бүрдсэн. Мөн гэрээр ном авч явсан бол сургуулийн номын сангийн фэйсбүүк
хуудсанд хандаж, нэр, уншигчийн кодоо илгээснээр хугацаагаа сунгуулж болно.
Цаашид сургуулийн номын санд шинээр нэмэгдсэн номын жагсаалт гаргаж, бүх номыг
цахим хэлбэрт шилжүүлэхээр ажиллаж байна. Ингэснээр хүссэн номоо гар утас, компьютер
зэрэг бүхий л төхөөрөмжөөс нэвтрэн унших боломж бүрдэх юм.
https://www.citi.edu.mn/library/
6. САНХҮҮГИЙН АЛБА
Сургалтын төлбөрийг оюутан тухайн хичээлийн жилийн эхэнд төлөх үүрэгтэй бөгөөд
хүндэтгэх шалтгаантай бол 2 хувааж төлж болно.
Кредитийн төлбөр нь нийгэм, хүмүүнлэг, байгалын ухаан, урлаг, технологийн хичээлүүдэд
өөр байж болно.  
Оюутан сургалтын төлбөрөөс гадна төгсөлт, дотуур байр зэрэгтэй холбоотой нэмэлт
төлбөр, хураамжийг тухай бүр төлнө.
Оюутан дараах дасанд төлбөрөө тушаана.  
Дансны дугаар: Голомт банк 1102100119,
Төрийн банк 341201196265.
Гүйлгээний утга дээр овог нэр, анги курсээ тодорхой бичнэ.
7. ДҮРЭМ ЖУРАМ, БИЧИГ БАРИМТ
Бакалаврын сургалтын журмаас
Дээд боловсролын зэрэг нь багц цагаар хэмжигдэх дипломын, бакалаврын, магистрын,
докторын гэсэн шатлалтай байна.  
Дипломын ба бакалаврын зэрэг. Дээд боловсролын анхан шатны зэрэг бөгөөд эдгээр шатлалд
суралцагчдыг оюутан гэнэ.  
Кредит цаг нь боловсролын агуулгын багтаамжийг жиших нэгж бөгөөд оюутны     суралцах
ачаалал, багшийн сургалтын ажлын хэмжээ, сургалтын төлбөрийг тогтоох үндсэн хэмжүүр,
дээд боловсролын зэрэг олгох сургалтад тавигдах стандартын шаардлага, сургалтын үйл
ажиллагааны төлөвлөлт, санхүүжилт, зохион байгуулалтын харилцааг зохицуулах үндэслэл
болно.  
Хичээлийн кредит цаг нь хичээлийн агуулгыг илэрхийлэх бүхэл тоо байх бөгөөд  хэмжээ
нь долоо хоногт тухайн хичээлийг судлах цаг, хэлбэрээс хамаарна. Оюутны нэг долоо хоногт
сурах үйл ажиллагаанд зарцуулах дараах багц бүрийг нэг кредит цаг гэж тодорхойлно:  
§
Лекцийн 1 цаг + оюутны бие даан суралцах 2 цаг  
§
Семинарын 2 цаг + оюутны бие даан суралцах 1 цаг
§
Лабораторийн хичээлийн 3 цаг + бие даан суралцах 1-2 цаг
Жишээ:  Долоо хоног бүр 1 кредитэд 2 цаг, 2 кредитэд 3 цаг, 3-4 кредитэд 5 цагийн бие даан
гүйцэтгэх ажлын цагийг тус тус төлөвлөн хэрэгжүүлнэ. Кредитийн задаргааг дараах байдлаар
томьёолно. Үүнд: 3 кредит нь 2:2:0:0 (5) байна. Үүнийг 7 хоног бүр лекц 2 цаг, семинар – 2 цаг,
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лаборатори, практик тус бүр 0 цаг, бие даан гүйцэтгэх ажил 5 цаг байна гэж ойлгоно.  
Дадлага, бакалаврын төгсөлтийн судалгааны ажил зэрэг сургалтын бусад хэлбэрээр оюутны
сурах үйл ажиллагаанд зарцуулж буй 32 цагийг 1 кредиттэй дүйцүүлж тооцно.  
Сургалтын төлөвлөгөө нь дээд боловсролын сургалтын зохион байгуулалт, агуулгын
багтаамж, судлах хичээлийн жагсаалт, тэдгээрийн багц цагаар илэрхийлсэн багтаамж,
дараалал,  дадлагын төрлийг тусгасан баримт бичиг мөн.
Хичээлийн хөтөлбөр нь сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан хичээл бүрээр оюутны
эзэмшвэл зохих онол, практикийн мэдлэг, чадвар, дадал, хандлагын агуулга, үнэлгээ, тухайн
хичээлийн багтаамж, ашиглавал зохих ном, сурах бичгийн жагсаалтыг заасан баримт бичиг
болно.
Хичээлийн стандарт нь тухайн хичээлийн зорилго, хүрэх үр дүн, агуулгын хүрээ, түвшин,
ашиглах сурах бичиг, бусад хэрэглэгдэхүүн, бие даах ажлын агуулга, хэлбэр, тоо, хэмжээ,
хичээлийн явцын ерөнхий төлөвлөлт, оюутны мэдлэг, чадварыг үнэлэх үнэлгээ зэргийг
тодорхой тусгасан баримт бичиг болно.
Хичээлийн индекс. СИТИ их сургуульд бакалавр, магистр, докторын түвшинд заагдах
бүх хичээл нэгдсэн индекстэй байна. Заагдах бүх хичээлийн индекс давхцахгүй байна.
Индекс нь уг хичээлийн ерөнхий нэрийн 3-4 үсэг /англиар/ ба 3 оронтой тооноос бүрдэнэ. 3
оронтой тооны эхний орон уг хичээлийн орох курсийг, дараагийн хоёр орон тухайн хичээл орох
семестрийг  заана. Үүнд:
§
001 - 099 дугаартай бол өмнөх түвшний хичээл. (бакалаврын үндсэн кредит цагт
тооцохгүй)  
§
100 - 199 дугаартай бол дээд боловсролын суурь ухааны  хичээл /I курс/
§
200 - 299 дугаартай бол мэргэжлийн суурь хичээл /II курс/
§
300 - 399 дугаартай бол мэргэжлийн болон мэргэшүүлэх хичээл /III курс/
§
400 - 499 дугаартай бол мэргэшүүлэх хичээл /IV курс/
§
501 – 599 дугаартай бол магистрын хөтөлбөрийн суурь хичээл
§
601 – 699 дугаартай бол магистрын хөтөлбөрийн мэргэших хичээл
§
701 – 799 дугаартай бол докторын хөтөлбөрийн суурь хичээл
§
801 – 899 дугаартай бол докторын хөтөлбөрийн мэргэшин судлах хичээл
Ерөнхий суурь хичээл (General Educashion  Шинжлэх ухааны үндэс, олон ургальч үзэл
баримтлалын учир шалтгааныг таньж, мэдэхийн зэрэгцээ төрөлх болон гадаад хэлээр зөв
ярих, бичих, харилцах, үр дүнтэй хамтарч ажиллах, харилцан суралцах, тоон болон тоон бус
мэдээллийг боловсруулах чадвар эзэмших зорилго бүхий дээд боловсролын түвшний заавал
болон сонгон суралцах хичээлүүд.
Мэргэжлийн суурь хичээл. Суралцах үндсэн чиглэлийнх нь шинжлэх ухааны суурь
мэдлэгийг олгох, тухайн салбарт асуудал шийдвэрлэх, бүтээлчээр сэтгэх мэдлэг, чадварыг
эзэмшүүлэх, мэргэжлийн ёс зүй, эрх зүйн суурь ойлголтыг өгөх зорилготой заавал судлах
хичээл болно.
Мэргэшүүлэх хичээл. Суралцах үндсэн чиглэлийнх нь шинжлэх ухааны суурь мэдлэг,
чадвар, дадлыг заавал болон сонгон суралцах хэлбэрээр эзэмшүүлэх зорилготой бүлэг хичээл
болно
Тухайн хичээлээр эзэмшсэн мэдлэг, чадвар, хандлагын үнэлгээ. Сургалтын төлөвлөгөөн
дэх хичээлийн агуулгыг оюутан хичээлийн явцад болон эцэст хэрхэн судалж эзэмшсэнийг
харуулах нэгдсэн үзүүлэлт. Үнэлгээ нь хэмжилтийн хувьд “хувьчилсан оноо”, “үсгээр илтгэсэн
дүн” гэсэн хэлбэртэй байна.   
§
Хувьчилсан оноо. Тухайн хичээлээр суралцагчийн хийж гүйцэтгэх ёстой болон
бие даан суралцах үйл ажиллагааны биелэлт, эзэмшвэл зохих мэдлэг, чадварын түвшнийг
100% гэж үзэж, гүйцэтгэлийг нь түүнтэй харьцуулж үнэлсэн тоо. Үнэлгээ нь явцын ба улирлын
үнэлгээ гэсэн хоёр хэсгээс тогтох бөгөөд тэдгээр нь бүхэл тоогоор илэрхийлэгдэнэ.
§
Үсгээр илтгэсэн дүн нь оюутны мэдлэг чадварын түвшнийг илэрхийлэх үндсэн A,
B, C, D, F үсгээр тэмдэглэх үнэлгээ юм. Эдгээр үсгээр илтгэсэн дүнд 4.0, 3.0, 2.0, 1.0, 0 гэсэн
тоогоор илтгэсэн үндсэн голч дүнг харгалзуулна.
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§
Явцын үнэлгээ. Тухайн хичээлийн явцад оюутан эзэмшвэл зохих мэдлэг, чадварыг
олж авахын тулд хэрхэн хөдөлмөрлөснийг үнэлэх үзүүлэлт.
§
Улирлын шалгалт. Тухайн хичээлийг судалж дууссаны дараа оюутан уг хичээлийн
хөтөлбөрт заагдсан мэдлэг, чадварыг хэрхэн эзэмшсэнийг үнэлэх гол үзүүлэлт
§
Голч дүн. Багц цаг бүхий хичээл бүрээр оюутны авсан оноог багц цагаар нь
үржүүлж, тэдгээрийн нийлбэрийг багц цагийн нийлбэрт хуваасан
/арифметикийн жигнэсэн дундаж/ үзүүлэлт
Оюутны мэдлэг, чадварын үнэлгээ
1.
Суралцагчийн мэдлэг, чадвар, дадлыг үнэлэхэд  ( А, А-), (В+, В, В-), (C+, C, C-),
(D+, D, D-), F гэсэн үсгэн дүн, 4 - 0 хүртэлх тоон дүн болон процентон дүн хэрэглэнэ.  
2.
Шүүлгийг шалгалтын адил 100 оноогоор дүгнэнэ. Оюутны авсан оноо нь 61 ба
түүнээс дээш бол “тооцов”, түүнээс доош бол “үл тооцов” гэж дүгнэх бөгөөд дүнгийн хуудсанд
“S”, “US” гэж тэмдэглэнэ..
3.
Үсгэн дүн нь дараах үндсэн шалгуурыг агуулна:
А - Сурлагын дээд амжилтыг илтгэх дүн. Тухайн хичээлийн агуулгыг дээд зэрэг бүрэн
гүйцэд, бүтээлчээр ойлгосон, ухагдахуун, ойлголтуудыг чадварлаг ашигладаг.
A.
- Дундаж төвшнөөс дээгүүр амжилтыг илтгэх дүн. Тухайн хичээлийн агуулгыг
сайн ойлгосон, тухайн хичээлтэй холбоотой алив ухагдахууныг ашиглах чадвартай.  
B.
- Тухайн хичээлийн агуулгыг дундаж төвшинд эзэмшсэнийг илтгэх дүн. Тухайн хичээлийн
ухагдахууны ихэнх хэсгийг хангалттай ойлгосон, дундаж төвшний өгөгдөхүүнийг боловсруулах
чадвартай, цаашид энэ чиглэлээр хичээл судлах хангалттай бэлтгэлтэй.  
C.
- Дундаж төвшинд дөхсөн амжилтыг илтгэх дүн. Тухайн хичээлийн ухагдахуунуудыг жигд
ойлгоогүй, харьцангуй хялбар өгөгдөхүүнийг боловсруулах чадвартай, ерөнхийдөө мэдлэг,
чадвар, дадал дутмаг.  
          F - Мэдлэг, чадвар, дадал хангалтгүйг илтгэх дүн.  
      2.3. Хувьчилсан оноо, үсгээр илтгэсэн дүн, тоогоор илтгэсэн дүнгийн хоорондын холбоо
дараах хамааралтай байна.  
Оноо Үсгэн үнэлгээ
96-100
A
91-95
A88-90
B+
84-87
B
81-83
B78-80
C+
74-77
C
71-73
C68-70
D+
64-67
D
60-63
D30-59
F
0-29
W

Үнэлгээний оноо
4.0
3.7
3.4
3.0
2.7
2.4
2.0
1.7
1.3
1.0
0.7
0
0

2.4. Үнэлгээний голч дүн (GPA). Үнэлгээний голч дүнг тооцохдоо, хичээл бүрийн
үсгэн үнэлгээг оноонд шилжүүлэн, улмаар тухайн хичээлийн харгалзах кредитээр үржүүлж,
дундажлах замаар тодорхойлно. Оюутан бүрээр улирал бүрийн эцэст тухайн улиралд
дүгнэгдсэн хичээлүүдийн хувьд бодогддог “Улирлын Үнэлгээний Голч Дүн” ба оюутны нийт
суралцсан хугацаандаа дүгнэгдсэн хичээлүүдийн хувьд боддогддог .  
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2.5. Хичээлийг судалж дууссаны дараа оюутан уг хичээлийн хөтөлбөрт заагдсан мэдлэг,
чадварыг хэрхэн эзэмшсэнийг үнэлэх улирлын шалгалт өгнө. Тухайн хичээлээр авах улирлын
шалгалтыг улиралд зөвхөн нэг удаа зохион байгуулна. Мэргэшүүлэх хичээлийн шалгалтыг
улирлын шалгалтын хугацаанд тухайн тэнхмийн эрхлэгч, сургалт, эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн
захирлын зөвшөөрлөөр дахин нэг удаа зохион байгуулж болно.      Оюутан нь улирлын эцэст
өөрийн сурлагын амжилтандаа дүн шинжилгээ хийж, сургуулийн нэгдсэн стандартад заасан
“үнэлгээний голч дүн”-гийн  шаардлагыг хангаж байгаа эсэхээ хянаж, цаашид суралцах арга
барилаа төлөвлөнө.
      Оюутны үзэж судалсан хичээлүүдийн кредит нь 60  хүрсэн боловч үнэлгээний голч дүн нь
1.5–аас доош бол шинээр хичээл  нэмж үзэхийг зогсоож, өмнө нь хангалтгүй үнэлгээ авсан
хичээлүүдийг судлуулна.
“СИТИ” их сургуулийн Бакалаврын зэрэг бүхий дипломыг 1,7 ба түүнээс дээш, магистрын
зэрэг бүхий дипломыг 3,0 ба түүнээс дээш, докторын зэргийн дипломыг 3,4 ба түүнээс дээш  
үнэлгээний голч дүнтэйгээр суралцсан төгсөгчдөд олгоно.
Гурав. Үнэлгээний систем ба тэмдэглэгээ
3.1. Оюутныг үнэлэхдээ тоо болон үсгээр илтгэсэн дүнгээс гадна багшаас болон СБЗГ- аас
дор дурдсан нэмэлт  тэмдэглэгээг хэрэглэнэ. Эдгээр нь оюутны голч дүн буурах шалтгааныг
тогтоох, оюутанд   голч дүнгээ хянах, дүнгээ ахиулах боломж олгох болон бусад сургуулийн
кредитийг шилжүүлэн тооцох зэрэгт ашиглана. Үүнд:  
I  (incomplete) -  Хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар явцын үнэлгээ (реферат, даалгавар, дадлагын
ажил дутуу, явцын шалгалтад орж чадаагүй гэх мэт) дутуу боловч, шалгалтын хугацаанд нөхөн
гүйцэтгэж, шалгуулах нөхцөлтэйгээр хэрэглэнэ.
E (examine incomplete by student) – Хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар үнэлгээ хийлгээгүй тохиолдолд
багшаас хийх тэмдэглэгээ.  
Е тэмдэглэгээ авсан хичээлээр оюутан дөрвөн улирлын дотор багтаж заавал шалгалт өгсөн
байна. Энэ тохиолдолд шалгалтын төлбөр төлөгдөхгүй. E тэмдэглэгээ авсан хичээл үнэлгээний
голч дүнд орж тооцогдохгүй.
S   (Satisfaktory)   - “Тооцов” тэмдэглэгээ. Зарим нэг хичээлийн шүүлэг болон сургалтын
төлөвлөгөөнд заасан нийгэм, хүмүүнлэг, олон нийтийн ажил гүйцэтгэх хөтөлбөрийг судалсан
бол энэхүү тэмдэглэгээг хийнэ.
US  ( Unsatisfaktory) – “Үл тооцов” тэмдэглэгээ.  
        U (Uncomplete) - Оюутан кредит шууд  тооцох шалгалт өгөх;
Оюутан тухайн хичээлийн өөрийн мэдлэг, дадлага, чадварыг хангалттай гэж үзвэл
кредит шууд тооцох 30 хүртэл онооны шалгалтанд орж болно. Кредит шууд тооцох шалгалтыг
зөвхөн томилогдсон комисс улирлын эхэнд авах ба шалгалтанд орохын өмнө тухайн хичээлийн
үнэлгээний 30 хувийн төлбөрийг төлсөн байна. Энэхүү шалгалтыг оюутан амжилттай өгсөн
тохиолдолд тухайн хичээлийн кредитийг оюутанд шууд олгоно. Хичээлийн үнэлгээний хувьд
оюутны шалгалтанд авч болох 30 хүртэлх оноог 3,33 гэсэн оноогоор үржүүлж, уг хичээлийг
бүтэн үнэлэх 100 хүртэл оноонд шилжүүлнэ.
Оюутан нь хичээлийн жилийн нэг улиралд 30 хүртэл онооны кредит шууд тооцох 3 хүртэл
шалгалтанд орох эрхтэй.
Оюутан кредит шууд тооцох шалгалтын үр дүнд сэтгэл дундуур байвал тухайн хичээлийг  
судлаад 70 онооны болон улирлын шалгалтанд орж болно.  
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R  (Repeating a course)  - Тухайн хичээлд дахин суралцахаар шийдсэн;     
     Оюутан уг хичээлд дахин суралцах хүсэлтэй, эсвэл хичээлийн эцсийн үнэлгээнд сэтгэл
дундуур байгаа тохиолдолд R тэмдэглэгээг дүнгийн хуудсанд сургалтын нэгдсэн хуанлид
заасан хугацаанд тавиулж болно. Оюутан энэ тэмдэглэгээг СБЗГ- аас тавиулсан тохиолдолд
уг хичээлийг дахин судлан үзэж, үнэлгээг дээшлүүлэх эрхтэй. Энэ тохиолдолд нэгдүгээрт, уг
хичээлийг дахин  судлаж багшийн болон улирлын шалгалтын онооны нийлбэрээр, хоёрдугаарт
уг хичээлийг өмнө судлаж үзэж байхдаа багшийн 70 онооноос 50аас дээш оноо авсан байвал
кредит шууд тооцох U шалгалтаар тус тус үнэлүүлж болно.      Оюутан нь 3 ба түүнээс дээш
улирал өнгөрсний дараа тодорхой хичээлийн үнэлгээг дээшлүүлэхийг хүсвэл уг хичээлийг
дахин сонгон судлаж, зохих төлбөрийг төлнө.
W  (Withdrawal)  - Хичээлийн явцад тухайн хичээлд суралцахаас татгалзаж хаясан;   Оюутан
ямар нэгэн шалтгаанаар   хичээлдээ суугаагүй, лаборатори, дадлага, бие даалтын ажлыг
хийгээгүй, хөтөлбөрийн шаардлагыг хангаагүй, цаашид суралцах эсэх нь тодорхойгүй бол
багш  W тэмдэглэгээ тавина. W тэмдэглэгээ авсан оюутан мэргэжлийн харъяа багштай уулзаж
шалтгааныг тодруулна. Тодруулга хийгдсэний дараа СБЗГ- аас WAхаясан, WP-шилжсэн, WCсахилгаар тэнцээгүй  гэх мэт тэмдэглэгээ тавина.
CR (Credit Ranted) – Өөр сургуулийн кредитийг шилжүүлэн тооцох тохиолдолд хийх тэмдэглэгээ.  
  Магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд сургуулиас шилжин ирж буй оюутнуудын үзэж судалсан
хичээлийн кредитийг бүрэн тооцож, үнэлгээг  тавина.
Магадлан итгэмжлэгдээгүй дээд сургууль, коллежоос “СИТИ” их сургуультай “Сургалтын
төлөвлөгөөн дэх хичээлийн кредит болон үнэлгээг дүйцүүлэн тооцох гэрээ” байгуулсны дагуу
оюутан шилжин суралцах тохиолдолд, хичээлийн кредитийг бүрэн тооцож A, A-, B+, B, B-, C+,
C үнэлгээг “CR” тэмдэглэгээгээр  хөрвүүлэн тавина.
        NC (No Credit) -   Кредит тооцуулахгүйгээр хичээл судлах зөвшөөрөл авч амжилттай
судалсан тохиолдолд тавигдах тэмдэглэгээ
        NA (graide Not yet Available) – Одоогоор дүгнэгдээгүй буюу судалж байгаа хичээлийн
тэмдэглэгээ.
NR (No grade Repoted) – Багш эцсийн үнэлгээ тавих хугацаанд багтаан системд оруулаагүй
тохиолдолд мэдээллийн системээс автоматаар тавигдах тэмдэглэгээ.
• Дотоод дэг журам
“СИТИ” Их сургуулийн оюутан, магистрант, докторант нь хичээлийн байранд дараах журмыг
дагаж мөрдөнө. Үүнд:
1/ бусдын нэр төр, алдар хүнд, эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх;
2/ анги, танхим, лаборатори, кабинет, ариун цэврийн өрөө, коридор, номын сан, хоолны газрын
эд хогшлыг ариг гамтай эдлэх;
3/ бусдын зүй ёсны шаардлагыг биелүүлэх, хичээл сургалтын үйл ажиллагаанд идэвх
санаачлагатай оролцох, хичээлийн дэг журмыг зөрчихгүй байх;
4/ галын аюул, хулгай, ус алдалт зэрэг гарч болзошгүй аливаа аюул, ослын талаар сонор
сэрэмжтэй байж, осол, зөрчлийг мэдсэн даруйд холбогдох албан тушаалтан, жижүүрт шуурхай
мэдэгдэх;
5/ сургуулийн захиргаа зөвшөөрснөөс бусад газарт худалдаа, үйлчилгээ явуулахгүй байх;
6/ хичээлийн байрны цахилгаан ба сантехникийн тоног төхөөрөмжийг дур мэдэн оролдох,
өөрчлөх, солих, салгах;
7/ цонх, салхивч, усны цорго онгорхой орхихгүй байх;
8/ хичээлийн байранд мөрдөх дэг журмыг зөрчигчдөд шаардлага тавих, зөрчлийг арилгуулах;
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9/ хичээлийн байранд орой 20.00 цагаас хойш ажиллах шаардлагатай бол сургуулийн захиргаа,
холбогдох албан тушаалтнаас заавал зөвшөөрөл авна. Мөн ажлын бус өдөр хичээллэх,
ажиллах шаардлагатай бол энэ заалтыг баримтална;
10/ хичээлийн хуваарьт өрөөг дур мэдэн солих, зориулалтын бусаар ашиглах;
11/ сургуулийн захиргааны зөвшөөрөлгүй хичээлийн байранд жагсаал, цуглаан зохион
байгуулах;  
12/ сургуулийн орчинд тамхины иш, хог цаас , шүлс цэр хаяхгүй байх.
Оюутны үнэмлэх, тодорхойлолт, диплом нөхөн олгох, бичиг баримт авах
Үнэмлэх
“СИТИ” Их сургуульд элсүүлэх тухай тус сургуулийн Ерөнхийлөгчийн тушаал гарсан
тохиолдолд оюутан, магистрант, докторантын үнэмлэх олгоно. Үнэмлэхээ гээсэн, алдсан,
үрэгдүүлсэн тохиолдолд Сургалтын бодлого, зохицуулалтын газарт хандаж, нөхөн авч болно.
Тодорхойлолт
“СИТИ” Их сургуулийн оюутан, магистрант, докторант мөн болох тухай, мөн суралцаж
байх хугацааны дүнгийн албан ёсны тодорхойлолтыг Сургалтын бодлого, зохицуулалтын
газар олгоно. Дүнгийн албан бус тодорхойлолтыг оюутан мэдээллийн сангаас төлбөргүй авч
болно. Суралцаж буй хугацааны дүнгийн тодорхойлолтод тухайн оюутны судалсан хичээлээр
авсан нийт дүн (амжилтгүй дүнг мөн адил хамаарна)-г оруулна.
Төгссөн тухай тодорхойлолт, дипломын хавсралт дахь дүнгийн албан ёсны магадлагааг
Сургалтын бодлого, зохицуулалтын газар олгоно.
Диплом нөхөж олгох
“СИТИ” Их сургуулийг 2002 оноос хойш төгссөн төгсөгчийн хаясан, гээсэн, устаж үгүй
болсон, ашиглах боломжгүй болсон, овог нэр солих дипломыг төгсөгчийн хүсэлтээр нөхөн
олгоно. Нөхөн олгож буй дипломд төгссөн үеийн тушаалын огноо, хуучин дипломын дугаар
тавигдах бөгөөд одоо ажиллаж буй Ерөнхийлөгч, холбогдох хүмүүсийн гарын үсэг, тамга,
тэмдгээр баталгаажна.
Нөхөн олгосон дипломд дахин олгосон тухай тэмдэглэгээг заавал хийнэ. Диплом нөхөн
авахад дипломын материалын өртөг болон үйлчилгээний хураамжид төлбөр төлнө. Төлбөрийн
хэмжээг “СИТИ” Их сургуулийн Ерөнхийлөгч тогтооно.  
Хувь хүний хүсэлтээр тодорхойлолт, лавлагаа монгол хэлээр гаргахад 5000 төгрөг,
англи хэлээр гаргахад 10.000 төгрөг, мөн , архивын бичиг баримт авахад 5000 төгрөг тус тус
үйлчилгээний төлбөрт авна.
Бичиг баримт авах
Сургуулиас гарч, сургуульд хураалгасан бичиг баримтаа авахын тулд сургалтын
бодлого, зохицуулалтын газарт мэдэгдэж, цохолтын хуудас авна. Сургуулиас гарах шалтгааны
өргөдөлөө бичиж, цохолтон дээр байгаа бүх алба, газруудаар тойрох бүрэн зуруулах
шаардлагатай. Эргээд сургалтын бодлого, зохицуулалтын газарт бүрэн цохолттой хуудсаа өгч
бичиг баримтаа хүлээн авна.
ХОРИГЛОХ ЗҮЙЛ
“СИТИ” Их сургуулийн оюутан, магистрант, докторант нь хичээлийн байранд доор
дурдсан үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно:
1/ танхайрах, бусдыг айлган сүрдүүлэх, хүч хэрэглэх;
2/ мансууруулах бодис хэрэглэх, архи, согтууруулах ундаа уух, эзэмших, тараах,
худалдах, дамжуулах, бэлэглэх;
3/ хууль тогтоомж, нийгмийн хэв журам, сургуулийн дүрэм, журам, зааврыг зөрчих,
сургалтын шинжлэх ухааны үзэл баримтлалын эсрэг чиглэсэн ухуулга, сурталчилгаа явуулах;
4/ бусдын эд хөрөнгийг эвдэж сүйтгэх, ашиглах боломжгүй болгох зэргээр зүй зохисгүй,
бүдүүлэг авир гаргах;
5/ сургуульд тэсэрч дэлбэрэх, галын аюултай гэх мэт зөвшөөрөгдөөгүй материал авчрах,
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эзэмших;
6/ бусдыг ялгаварлан гадуурхах болон нэр хүндийг гутаах, гүжир гүтгэлгийн өнгө аяс
бүхий захиа дүрс илгээх, дамжуулах;
7/ Хичээлээс хоцрох, хүндэтгэх шалтгаангүй таслах, бие даалтын ажил гүйцэтгэхэд
хуулах, хууран мэхлэх зэрэг шударга бус арга заль үл хэрэглэх
8/ хичээлийн цагаар бусдад саад болж, шалтгаангүйгээр ажлыг нь тасалдуулах, ажлын
өрөө, орчинд зөвшөөрөлгүй нэвтрэх;
9/ үймүүлж шуугин бусдыг анхаарлыг сарниулах зэргээр хичээлийн дэг журмыг зөрчих
10/ зориулалтын бус газар хог хаях, цонхны тавцан дээр суух, байрны хана, хаалга,
ширээ, цонх, эд хогшил дээр эрээчих, бохь наах, эд хогшил, тоног төхөөрөмж, ном сурах бичиг,
үзүүлэнг гамгүй эдэлж гэмтээх;
11/ сургуулийн захиргаа, холбогдох албан тушаалтны зөвшөөрөлгүйгээр анги танхим,
хичээлийн байрнаас эд хөрөнгө шилжүүлэн зөөх, авч гарах;
12/ хичээлийн үеэр гар утсаар ярих.
Хариуцлага
1/ Ёс зүйн хэм хэмжээ, дүрэм, журмыг зөрчсөн оюутан, магистрант, докторантад
зөрчлийн хэмжээ, нөхцөл байдлыг харгалзан сануулах, донгодох, учирсан хохирлыг төлүүлэх,
сургуулиас хасах хүртэл арга хэмжээ авч, хариуцлага тооцно.
2/ Сургуулиас хасагдах шийтгэл хүлээсэн суралцагчид сургалтын, дотуур байрны
төлбөрийг нь буцаан олгохгүй.
3/ Зөрчлийг “СИТИ” Их сургуулийн бүрэлдэхүүн сургуулийн Захирлын зөвлөлийн
хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэнэ. Хуралд Оюутны зөвлөлийн төлөөлөл оролцоно.
4/ Эрүү, иргэний хуулиар шийтгэгдэх ёстой зөрчлийг хуулийн байгууллагад шилжүүлэн
шийдвэрлүүлнэ.
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