Баянхонгор аймаг дахь Худалдаа Үйлдвэрлэлийн
Дээд Сургуулийн захирлын 2013 оны 4 дүгээр
сарын 25-ны өдрийн 11 тоот
тушаалын 01 дүгээр хавсралт

БАЯНХОНГОР АЙМАГ ХУДАЛДАА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ДЭЭД
СУРГУУЛИЙН ӨДРИЙН АНГИЙН ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУРАМ
НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ
1.1

Энэхүү журмыг Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Сайдын баталсан (2013/А/79) “Оюутан

элсүүлэх үлгэрчилсэн журам”-ыг мөрдөлгө болгон боловсруулав.
1.2

Баянхонгор аймаг дахь Худалдаа Үйлдвэрлэлийн Дээд Сургуулийн оюутан элсүүлэх үйл

ажиллагааг зохион байгуулах, түүнтэй холбоотой бусад харилцааг энэ журмаар зохицуулна.
1.3 Элсэлтийн ажлыг сургуулийн элсэлтийн комисс зохион байгуулна.
1.4

Төрийн захиргааны байгууллага, аж ахуй нэгжийн захиалга, сургуулийн материаллаг

бааз, багшлах бүрэлдэхүүний хангамж зэргээс хамааран БШУС-ын тогтоосон элсэгчдийн
хяналтын тоонд багтаан оюутан элсүүлнэ.
1.5

Оюутан элсүүлэх үйл ажиллагаа нь ил тод, шудрага, хүртээмжтэй, тэгш байдлыг

хангасан байна.
ХОЁР. ЭЛСЭЛТИЙН КОМИССЫГ БАЙГУУЛАХ, ЭРХ ҮҮРЭГ
2.1 Элсэлтийн шалгалтын комиссыг сургуулийн захирлын тушаалаар томилно.
2.2 Элсэлтийн шалгалтын комисс нь үйл ажиллагаандаа “Боловсролын тухай”, “Дээд
боловсролын тухай” хуулиуд, БШУСайдын оюутан элсүүлэх журам болон энэхүү журмыг
удирдлага болгоно.
2.3 Сургуулийн элсэлтийн комиссийн гол зорилго нь элсэгчдийн ерөнхий боловсролын түвшин,
мэдлэг чадвар, авьяасыг бодитойгоор үнэлж, цаашид амжилттай суралцах чадвартай
залуучуудыг шалгаруулан элсүүлэхэд оршино.
2.4 Сургуулийн элсэлтийн комисс нь өдрийн ангид элсэхийг хүсэгчдийн элсэлтийн материалыг
шалгах, элсэлтийн явцад хяналт тавих үйл ажиллагааг зохицуулж энэхүү журамд нийцүүлэн
өргөдөл, гомдлыг судлан шийдвэрлэнэ.
ГУРАВ. ЭЛСЭГЧДЭД ТАВИХ ШААРДЛАГА
3.1 Өдрийн ангид элсэгчид бүрэн дунд боловсролтой, ерөнхий шалгалт өгсөн байх
3.2 Сургуулийн эчнээ ангид элсэгчид тусгай дунд болон дээд боловсрол эзэмшсэн байна.
3.3 Тухайн мэргэжлээр суралцахад эрүүл мэндийн хувьд харшлахгүй байх
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3.4 Сургуулийн өдрийн ангид элсэгчдийн ерөнхий шалгалтын босго оноо нь 400-аас доошгүй,
ерөнхий шалгалтын дүнгийн тухай баримт бичиг нь хүчин төгөлдөр /олгосон өдрөөс 2,5 жил/
байх.
ДӨРӨВ. ЭЛСЭХИЙГ ХҮСЭГЧДИЙН БҮРТГЭЛ
4.1 Сургуулийн өдрийн ангид элсэхийг хүсэгчдийн өргөдөл, холбогдох материалын хамт
тухайн жилийн ерөнхий шалгалтын дүн гарч баталгаажсан өдрөөс эхлэн тэр оныхоо 07 сарын
08 хүртэл бүртгэнэ.
4.2 Баянхонгор аймгийн элсэгчид сургууль дээр өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.
4.3 Бусад аймгуудаас элсэгчид МИДСК-ын элсэлтийн журмын дагуу тухайн аймагт элсэлтийн
ажлыг зохион байгуулж буй сургуулийн элсэлтийн комисст бүртгүүлэх буюу Баянхонгор аймаг
дахь ХҮДС-ийн “элсэлтийн комисс”-т гэсэн хаягаар эсвэл өөрийн бие төлөөний хүнээр
дамжуулан комисст ирүүлнэ. /Харилцах утас: 70442541, E-mail: / Бүртгэлийг хичээлийн байрны
201 тоот өрөөнд хийнэ.
4.4 Өдрийн ангид элсэхийг хүсэгчид дараах материалыг бүрдүүлнэ.
 Иргэний үнэмлэхний хуулбарыг наториатаар батлуулсан хувь
 Ерөнхий шалгалтын батламж
 Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ /их, дээд сургууль, коллеж төгссөн бол диплом/
 Тухайн онд авахуулсан 3*4 хэмжээий 2 хувь зураг
 Шалгалтын хураамж 5000 төгрөг
4.5 Баримт бичгийн зөвхөн эх хувийг үндэслэн бүртгэнэ.
4.6 Элсэгчдийн материалыг хуурамчаар бүрдүүлсэн тохиолдолд хариуцлагыг элсэгч өөрөө
хүлээнэ.
ТАВ. ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ, ШАЛГАРУУЛАХ
5.1 Ерөнхий шалгалт өгч энэхүү журмын болзолыг хангасан элсэгчийг тус сургуулийн өдрийн
ангид элсүүлнэ.
5.2 Эчнээ ангийн элсэлтийг “Сургуулийн эчнээ ангийн оюутан элсүүлэх тусгай журам”-аар
зохицуулна.
5.3 Оюутан элсүүлэх мэргэжил, хяналтын тоо, тухайн мэргэжлээр сурах норматив хугацаа,
сургалтын төлбөр, заавал өгөх шалгалт болон шалгалтын оноо, дүнд тавих шаардлага зэргийг
сургуулийн цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байрлуулна.
5.4 Өдрийн ангид элсэхийг хүсэгчдийн материалд тухайн оны элсэлтийн ерөнхий шалгалтын
журамд заасан хугацаанд шалгаруулалт хийж элсэх мэргэжлийн чиглэлээр бүлэг болгон доорх
хүснэгтэнд /хүснэгт-1/ заасан шалгалтын ерөнхий оноо, бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ,
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дипломын дундаж оноог харгалзан байр эзлүүлэн жагсааж БШУС-ын баталсан хяналтын тоонд
багтаан элсүүлнэ.
Хүснэгт-1
Элсэлтэнд тооцох ерөнхий шалгалт,
түүний харьцаа
1
2

Мэргэжлийн
бүлэг

Элсүүлэх
мэргэжил

Бакалаврын
зэргээр суралцах
хугацаа

I

НББ

4 жил

Математик 70%

Англи хэл 30%

ХМ,

4 жил

Англи хэл 50%

Математик 50%

II

Хүний нөөцийн
Нийгмийн тухай
4 жил
Математик 50%
менежмент
мэдлэг 50%
5.5 Элсэгчдийн жагсаалтыг элсэлтийн комисс тухайн оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор
сургууль дээр ил тод гаргаж мэдээллэх.
5.6 Ерөнхий шалгалтын бүлэг, байр эзэлсэн дарааллаар элсэхийг хүсэгчдийн сонирхолын дагуу
сонголт хийлгэж, суралцах эрхийн бичиг өгч гэрээ байгуулна. Дурьдсан хугацаанд элсэгч
хуваарь сонгоогүй тохиолдолд дараагийн элсэгч хуваарь сонгох эрхтэй.
5.7 Сургуулийн өдрийн ангид элсэгчдийг ерөнхий шалгалтын босго оноогоор, босго оноо
тэнцсэн тохиолдолд бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ, дипломын дундаж оноог харгалзан
байр эзлүүлж мэргэжил сонгуулна.
5.8 Сургууль нь боловсролын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагаас
(БШУС-ын) тогтоосон хяналтын тоонд элсэгчид хүрээгүй тохиолдолд нэмэлт элсэлт авч болно.
5.8.1 Нэмэлт элсэлтийг тухайн оны 08 дугаарын сарын 20-ний өдрөөс 30-нийг хүртэл авах
бөгөөд элсэгч нь 5.4-т заасан шаардлагыг хангасан байна.
ЗУРГАА. ХӨНГӨЛТТЭЙ НӨХЦЛӨӨР ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ
6.1 Аймаг, хотын улсын олимпиадад 1-3-р байр, оюуны чадамж олимпиадад 1-3-р байр эзэлсэн
/англи хэл, математик, нийгмийн тухай мэдлэг хичээлээр/ суралцагчийг ерөнхий онооны
дараалал харгалзахгүйгээр ерөнхий шалгалт өгсөн мэргэжлийн чиглэлээр шууд элсүүлнэ.
Бүрдүүлэх нэмэлт материал
 Олимпиад зохион байгуулсан тухайн байгууллагын шийдвэрийн хуулбар
 Шагнуулсан өргөмжлөл, диплом /эхээр/
6.2 Тухайн жил МСҮТ-ийг онц дүнтэй төгсөгчид шаталсан мэргэжлээр тус сургуульд суралцах
урилгаар шагнагдсан тохиолдолд ерөнхий шалгалтын босго оноог харгалзахгүйгээр шууд
элсүүлнэ.
Бүрдүүлэх нэмэлт материал:
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Онц төгссөнийг гэрчлэх байгууллагын шийдвэрийн хуулбар



Урилга /эхээрээ/
ДОЛОО. ЭЛСЭГЧДИЙГ БҮРГЭХ

7.1 Суралцах эрхийн бичиг авч, сургалтын төлбөрөө төлж, суралцах гэрээ байгуулсан өдрийн
ангид элсэгчдийг тухайн оны 08 сарын 20-ний өдрөөс 30-ны өдрийг дуустал сургуулийн 201
тоот өрөөнд бүртгэнэ. Бүртгүүлэхдээ дараах материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд:
7.1.1 Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ буюу түүнтэй адилтгах бичиг баримт, диплом
7.1.2 Сурагчийн хувийн хэрэг
7.1.3 Ерөнхий шалгалтын батламж
7.1.4 Тухайн онд авахуулсан 3*4 хэмжээий 2 хувь зураг
7.1.5 Иргэний цахим үнэмлэх /эх хувиараа/
7.1.6 Сургалтын төлбөр төлсөн баримт
7.1.7 Суралцах эрхийн бичиг
7.1.8 Төрийн зээл, буцалтгүй тусламжаар суралцах нөхцөлийг хангасан бол холбогдох бичиг
баримтууд
НАЙМ. СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР, ТҮҮНИЙГ ТӨЛӨХ ЗАРЧИМ
8.1 Тухайн жилийн өдрийн ангийн сургалтын төлбөрийн хэмжээг сургуулийн Удирдах
Зөвлөлөөс батална.
8.2 Оюутан нь хичээлийн жилийн эхэнд (30/VIII-ны дотор) сургалтын төлбөрийн 50%-ийг
заавал төлсөн байна.
8.3 Сургалтын төлбөрийг сургуулийн нягтлан бодогчтой гэрээ байгуулж хичээлийн жилд
багтаан 2 хуваан төлж болно.
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