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МУИС-ийн Завхан сургуулийн
2016 оны 09 сарын 19-ны өдрийн
хурлаар хэлэлцэн батлав

2016-2017 оны хичээлийн жилийн боловсролын үйлчилгээний
Өдөр
/7 хоногоор/

Ажил үйлчилгээ

Хариуцах

2016 он Ес дүгээр сар
Хичээлийн шинэ жилийн нээлт, анги хуваарилалт
1-р улирлын хичээл сонголт хийх (1-р курс)

08.31-09.02

Магистрын элсэгчдийн бүртгэл эхлэх
Эчнээ ангид элсэгчдийн бүртгэл эхлэх

05-09

Сургалтын алба
СА, Оюутны асуудал
хариуцсан ажилтан
СА, зөвлөх багш нар

Шинээр батлагдсан сургалтын төлөвлөгөөнд нийцүүлэн хичээлийн
хөтөлбөрүүдийг шинэчлэн боловсруулж, баталгаажуулах

Бүх багш нар

Оюутантай гэрээ байгуулах, оюутанд код олгох

Оюутны зөвлөлтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулах
Салбар нэгжүүд ажлын төлөвлөгөөгөө, төслөө боловсруулах
Сургуулийн орчны их цэвэрлэгээ
Оюутны үнэмлэх олгох
ОУЭШХуралд судлаачид оролцох
Сургуулийн аварга шалгаруулах тэмцээний нээлт, Нийтийн кросс
гүйлт
Бакалаврын эчнээ ангийн хичээл эхлэх

26-30

СА, хөтөлбөрийн зохицуулагч

Элсэгчдэд сургуулийн танилцуулга, дүрэм журмын мэдээлэл хийх

Шинээр элсэгчдийн чанарын судалгаа гаргах

12-23

Комисс, СА

Мэргэжлийн чиглэлээр олимпиадад оролцох оюутныг шалгаруулах
ажлыг зохион байгуулах
Танилцах дадлагын тайланг тэнхим хамгаалуулах
Оюутан бүрээр голч дүнг гаргаж, анги дэвшүүлэх тушаал гаргуулах
Оюутны урлаг спортын бүсийн их наадамд оролцох

Оюутны асуудал хариуцсан
ажилтан
Оюутны асуудал хариуцсан
ажилтан
Сургуулийн захиргаа ,
оюутны зөвлөл
Дарга, эрхлэгч нар
Оюутнууд, Д.Болормаа
Оюутны асуудал хариуцсан
ажилтан
ЭШХАА
Б.Батбаасан, Оюутны холбоо
СА , Хөтөлбөрийн
зохицуулагч
Мэргэжлийн тэнхимүүд
Мэргэжлийн тэнхим
Оюутны асуудал хариуцсан
ажилтан
Комисс

Арав дугаар сар

03-07

Эчнээ төгсөх ангийн Танилцах дадлагын тайлан хүлээн авах
Төгсөх хүсэлт гаргах
Төгсөлтийн ажлын сэдэв зарлах
Хавсарга, хос хөтөлбөрөөр суралцах хүсэлт авах
Багш нарын баяраар шагналд нэр дэвшүүлж, тодорхойлолт хүргүүлэх
Багш нарын баярын арга хэмжээ
Оюутны Урлагийн наадам
Магистрын сургалт эхлэх

10-14

17-21

Сургуулийн аварга шалгаруулах Сагсан бөмбөгийн тэмцээн эхлэх
Оюутнуудын дунд мэргэжлийн ба танин мэдэхүйн ажил зохиох
Сургуулийн аварга шалгаруулах Волейболын тэмцээн эхлэх
Багш нарын салбарын ЭШ семинар
IX-р долоо хоног /ядцын шалгалт/
Эчнээ төгсөх ангийн дадлагын тайлан хамгаалалт

НББТ
Сургалтын алба
Мэргэжлийн тэнхимүүд
Сургалтын алба
Алба нэгж, захирлын туслах
ЕЭТ
Комисс
Сургалтын алба
Б.Батбаасан
НББТ
Б.Батбаасан
ЭШХАА
СА, Тэнхимүүд
НББТ

Сургуулийн аварга шалгаруулах Шатарын тэмцээн

Б.Батбаасан, Оюутны холбоо

Сургуулийн аварга шалгаруулах 100 буудалт даамны тэмцээн

Б.Батбаасан, Оюутны холбоо

Сургуулийн аварга шалгаруулах Ширээний теннисний тэмцээн

Б.Батбаасан, Оюутны холбоо

24-28

10.31-11.04

НББ-ийн тэнхимийн мэргэжил сурталчилах 7 хоног
Эчнээ төгсөх ангийн хичээл дуусах
Оюутны санал асуулга
Сургуулийн хөгжлийн талаарх хэлэлцүүлэг
Эчнээ ангиудын нэрэмжит тэмцээн

НББТ
Хөтөлбөрийн зохицуулагч
СА, ХШҮ-ний ажилтан
ЭШХАА
Эчнээ ангийн ахлагч

Арван нэгдүгээр сар
"Эрдмийн сар-1" аян эхлэх

07-11

Тэнхимийн мэргэжил сурталчилах 7 хоног

ЭШХАА
СА, Хөтөлбөрийн
зохицуулагч
Хөтөлбөрийн зохицуулагч
Оюутны зөвлөл
СА, Хөтөлбөрийн
зохицуулагч
ЕЭТ

Төгсөлтийн ажил бичих оюутны санал авах

Мэргэжлийн тэнхим

Эчнээ ангийн хичээл дуусах /төгсөх бус /
Эчнээ төгсөх ангийн өмнөх улирлын шалгалт дуусах
Оюутны эрхийн өдөрт зориулсан 7 хоног
Эчнээ /хавар/ курсын улирлын шалгалт эхлэх

14-18

Эчнээ ангийн улирлын шалгалт дуусах
Эчнээ төгсөх ангийн 5-р улирлын шалгалт эхлэх

21-25

Эчнээ төгсөх ангийн 5-р улирлын шалгалт дуусах
Улс тунхагласан өдөрт зориулсан арга хэмжээ
Оюутнуудын дунд мэргэжлийн ба танин мэдэхүйн ажил зохиох

11.28-12.02

СА, Хөтөлбөрийн
зохицуулагч
СА, Хөтөлбөрийн
зохицуулагч
СА Хөтөлбөрийн зохицуулагч
МТТ, Сургуулийн ҮЭ-ийн
холбоо
ЕЭТ

Эчнээ төгсөх ангийн Нэгдсэн шалгалтын давтлага, Нэгдсэн шалгалт

СА, НББТ

"Эрдмийн сар -1" аяны хаалт
Оны шилдэг шалгаруулах ажлыг эхлэх
Шинэ жилийн баяр

ЭШХАА
Комисс
СБТ, БЭЗТ

Арван хоёрдугаар сар
Түвшин тогтоох шалгалт авах
05-09

Мэргэжил сонгох тандалт

Сургалтын алба

"Та ажилд ороход бэлэн үү" сорил

СА, НББ тэнхим

Эчнээ ангийн Төгсөлтийн ѐслолын ажиллагаа, диплом гардуулах
Гадаадын их, дээд сургуулиудтай хамтарсан судалгааны үр дүнгийн
талаарх зөлвлөгөөн, хурал

19-23

СА, хөтөлбөрийн
зохицуулагч

1-р улирлын хичээл дуусах
1-р улирлын шалгалтын давтлага

Комисс
ЭШХАА
СА, хөтөлбөрийн зохицуулагч
СА, тэнхимийн эрхлэгч нар

1-р улирлын шалгалт эхлэх

СА, хөтөлбөрийн зохицуулагч

1-р улирлын шалгалт үргэлжилнэ

СА, хөтөлбөрийн зохицуулагч

26-30
4-р түвшиний оюутнуудад Дадлагын удирдамж олгох

Мэргэжлийн тэнхимийн
эрхлэгч нар

2017 он
Нэгдүгээр сар
1-р улирлын шалгалт дуусна

СА, хөтөлбөрийн зохицуулагч

Багш нарын англи хэл, алсын зайн сургалт

02-13

Багш нар 1-р улирлын цагийн гүйцэтгэлийг хянах, журнал шалгах
Сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг №11 хэвлүүлэх
Сургуулийн эрдэм шинжилгээний шинэ сэтгүүл хэвлүүлэх
Оюутны өвлийн амралт эхлэх /01.12-02.01/
1-р улирлын оюутны дүн, голч дүнг гаргах

16-27

Багш нарын 1-р улиралд заасан хичээлийн дүнгийн рейтинг үнэлгээ
гаргаж танилцуулах
II-р улирлын хичээл сонголт эхлэнэ

СА, ЕЭТ, МТТ
СА, хөтөлбөрийн
зохицуулагч, тэнхимийн
эрхлэгч нар
ЭШХАА
ЭШХАА
Сургуулийн захиргаа
Оюутны асуудал хариуцсан
ажилтан
Тэнхимийн эрхлэгч нар
СА, хөтөлбөрийн зохицуулагч

Хоёрдугаар сар
2-р улирлын хичээл эхлэх

СА, хөтөлбөрийн зохицуулагч

01.30-02.03
4-р түвшиний оюутнуудын дадлага эхлэх

02.06-03.03

Сургуулийн оюутнуудын дунд "Цасны баяр" зохион байгуулах
Гадаадын их, дээд сургуулиудтай хамтарсан ЭШ сэтгүүлийн шинэ
дугаар хэвүүлэх
Хичээл үргэлжилнэ

Мэргэжлийн тэнхимийн
эрхлэгч нар
ЕЭТ
ЭШХАА
Сургалтын алба

Гурав дугаар сар
Тэнхимийн мэргэжил суратлчилах 7 хоног

06-10

4-р түвшиний хичээл эхлэх

13-17

Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөрт зориулсан арга хэмжээ
Төгсөх хүсэлт гаргах
Оюутнуудын дунд мэргэжлийн ба танин мэдэхүйн ажил зохиох
Сургуулийн аварга шалгаруулах Үндэсний бөхийн барилдаан

СА, хөтөлбөрийн зохицуулагч

Эчнээ ангийн хичээл эхлэх

20-24

27-31

БЭЗТ

Номын сан сурталчлах 7 хоног
Маркетингийн мэргэжлийн олимпиад зохион байгуулах
Багш нарын их семинар зохион байгуулах
Оюутнуудын дунд мэргэжлийн ба танин мэдэхүйн ажил зохиох
IX-р долоо хоног /ядцын шалгалт/
4-р курсын дадлагын тайлан хүлээн авах
Тэнхимийн мэргэжил сурталчилах 7 хоног
4-р курсын дадлагын тайлан хамгаалах

НББТ
Сургалтын алба
МТТ
Б.Батбаасан
СА, хөтөлбөрийн
зохицуулагч
Я.Эрхэмбаяр Б.Майнцэцэг
БЭЗТ
ЭШХАА
БЭЗТ
СА, Тэнхимүүд
Мэргэжлийн тэнхим
МТТ
Мэргэжлийн тэнхим

Дөрөв дүгээр сар

03-07

"Эрдмийн сар-2" аяны нээлт
ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчдын дунд Сургуулийн нэрэмжит
олимпиад зохион байгуулах
МУИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулиудын оюутны ЭШ-ний хуралд
оролцох
Мэргэжил сонгох тандалт
Гаалийн мэргэжлийн олимпиад зохион байгуулах
Банкны мэргэжлийн олимпиад зохион байгуулах
Түвшин тогтоох шалгалт авах

10-14

Багш нарын аттестатчлал явагдах
Эдийн засгийн онолын улсын олимпиадад оролцох
Эдийн засгийн онолын Эчнээ олимпиад зохион байгуулах

ЭШХАА
МТТ, ЕЭТ
ЭШХАА
Сургалтын алба
БЭЗТ
СБТ
СА , хөтөлбөрийн
зохицуулагч
Сургуулийн захиргаа
СБТ, МТТ
СБТ, МТТ

17-21

24-28

Санхүү мэргэжлийн олимпиад зохион байгуулах
Оюутнуудын дунд мэргэжлийн ба танин мэдэхүйн ажил зохиох
Эрдмийн сар -2 аяны хаалтын ажиллагаа
Төгсөгчдийн нэрэмжит тэмцээн
Эчнээ ангийн хичээл дуусах

СБТ
СБТ
ЭШХАА
Оюутны зөвлөл
СА хөтөлбөрийн зохицуулагч

Санхүү, банкны тэнхимийн мэргэжил сурталчилах 7 хоног
Сургууль орчны их цэвэрлэгээ

СБТ
Д.Болормаа, Оюутнууд

Тав дугаар сар
Дипломын тэнхимийн хэлэлцүүлэг

05.01-05.05

Эчнээ ангийн улирлын шалгалт эхлэх
4-р түвшиний хичээл дуусах

08-12

Оюутны санал асуулга
Бүс, улсын эрдэм шинжилгээний хурлуудад багш оюутныг
оролцуулах

НББТ, СБТ
СА, хөтөлбөрийн
зохицуулагч
СА, хөтөлбөрийн
зохицуулагч
СА, ХШҮ-ний ажилтан
ЭШХАА
СА, хөтөлбөрийн
зохицуулагч
СА, НББТ, СБТ
СА, хөтөлбөрийн
зохицуулагч
СА, хөтөлбөрийн
зохицуулагч

Эчнээ ангийн улирлын шалгалт дуусах
Дипломын урьдчилсан хамгаалалт
4-р түвшиний улирлын шалгалт эхлэх

15-19

Эчнээ төгсөх ангийн улирлын шалгалт үргэлжлэх
1-3-р түвшиний хичээл хаах

СА хөтөлбөрийн зохицуулагч

2-р улирлын шалгалтын давтлага
4-р түвшиний улирлын шалгалт дуусах

22-26

СА хөтөлбөрийн зохицуулагч

Төгсөлтийн Нэгдсэн шалгалтын давтлага
2-р улирлын шалгалт эхлэх

05.29-06.02

СА, тэнхмийн эрхлэгч нар

СА, тэнхим
СА хөтөлбөрийн зохицуулагч

Диплом хамгаалалт
Төгсөлтийн нэгдсэн шалгалт авах

Комисс
Комисс

Зургаа дугаар сар
2-р улирлын шалгалт дуусах, багш нар дүнгээ SISi программд
оруулах, ажлын тайлан бичих
Оюутан бүрээр дүн, голч дүнг гаргах

05-09

Нэгдсэн мэдээ ДБ тайлан гаргаж хүргүүлэх
Багш нарын заасан цагийн гүйцэтгэл хянах, журнал авах

12-16

Төгсөлтийн эрдмийн баяр, диплом гардуулах
Дараа жилийн заах цагийн тооцоо хийх
Багш нарын 2-р улиралд заасан хичээлийн дүнгийн рейтинг үнэлгээ
гаргаж танилцуулах
Сургуулийн тайлангийн хурал

СА, багш нар
Оюутны асуудал хариуцсан
ажилтан
Алба, нэгж
СА, Хөтөлбөрийн
зохицуулагч
Комисс
СА, Тэнхимийн эрхлэгч нар
Тэнхимийн эрхлэгч нар

МУИС-ийн Завхан сургуулийн Сургалтын алба

Комисс

