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ХЯТАД МОНГОЛЫН ХАМТАРСАН 
ОЛОН УЛСЫН ДЭЭД СУРГУУЛИЙГ 

СОНГОХ 9 ҮНДЭСЛЭЛ
Бүх талын цогц боловсролтой,  

хөрвөх чадвартай мэргэжилтэнг дэлхийн 
жишигт бэлтгэдэг сургалт - эрдэм шинжилгээний 

байгууллага  болох

Эрхэм зорилго

Олон улсад хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн хөтөлбөрөөр 

суралцана1.

Монгол улсад эн тэргүүний ач 
холбогдолтой 3 гадаад хэлийг  

заана. Хятад хэл 3 жил, англи хэл 
3 жил, орос хэл 1 жил2.

Монголын нөхцөлөөр БНХАУ-д 
суралцуулна. Олон улсын 3+1 хөтөлбөрт 

хамрагдсан оюутан Өвөрмонголын 
СЭЗИС-д сурч, оюутны зочид буудалд үнэ 

төлбөргүй амьдарна
3.

Төгсөгчдийг Өвөрмонголын СЭЗИС-
ийн магистрантурт үнэ төлбөргүй, 

10.000 юанийн тэтгэлэгтэй 
суралцуулна4.
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Олон улсын 3+1 хөтөлбөрт хамрагдагсад 
Өвөрмонголын СЭЗИС болон CMIU олон улсын 

дээд сургуулийн хос дипломтой төгсөнө 5.

Төгсөх ангидаа магистрантурт 
давхар суралцах бололцоогоор 

хангана6.

Элсэгчдэд 9 төрлийн хөнгөлөлт,     
5 төрлийн тэтгэлэг олгоно7.

Оюутнууд суралцахын 
зэрэгцээгээр ажиллах болон 

төгсөөд ажиллахад нь зуучилна8.

Оюуны чадамж, сэтгэлийн тэнхээ, бие 
бялдар, бусадтай харилцах, өөрийгөө 
удирдах чадварыг хөгжүүлэх сургалтын 

5 талт зарчмыг хэрэгжүүлнэ9.

Олон улсад хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн Монгол 

үндэстний их сургууль болох

Алсынхараа



/ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД/ ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

Монгол улсын 
хэмжээнд Магадлан 
Итгэмжлэгдсэн 4 дэх 

сургууль болов 

“Эх оронч сургууль”, 
“Хэрэглэгчдийн найдвартай 
түнш”, “Хүүхдэд ээлтэй оны 

Шилдэг Сургууль ”, “Монголын 
шилдэг хүмүүнлэгийн үйлстэн 

байгууллага”- аар тус тус 
шалгарав

2 дахь шатны магадлан 
итгэмжлэлд амжилттай 

хамрагдав  

Бизнесийн удирдлагын 
Магистрын зэрэг олгох 

сургалт эхэлсэн 

Нягтлан бодох бүртгэл 
мэргэжлийн хөтөлбөр 
магадлан итгэмжлэгдэв

БНХАУ-ын талтай 
хамтарч ”Эдийн засгийн 

хуулийн судалгааны 
төв”-ийг байгуулав

2017

Өвөрмонголын СЭЗИС-
тай хамтын ажиллагаатай 
болов. БНХАУ-ын хөрөнгө 

оруулалтаар эрдэм 
шинжилгээ, судалгаа, 

инновацийн төвийг байгуулав

Хятад Монголын хамтарсан 
Олон улсын дээд сургууль 

болон өөрчлөн байгуулагдаж, 
үйл ажиллагааныхаа хэлбэр, 
хамрах хүрээг өргөжүүлэв

1991

Тус сургуулийн анхны эх 
үүсвэр Монгол улсын  хувийн 

хэвшлийн анхдагч Монгол 
бизнес дээд сургууль  

байгуулагдаж, бакалаврын 
сургалт эрхэлснээр тавигдсан 

2001

2004

2013

1999

2003
2007

2011

2015
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Бид СMIU олон улсын дээд сургуулийг Монгол улсад байгуулахын 
тулд бүтэн 3 жилийн турш Дундад улсын засгийн газарт тайлбарлаж, 
ойлгуулж, эцсийн үр дүнд байгуулж чадсандаа туйлын их баяртай 
байна. Манай СMIU олон улсын дээд сургуульд элсэн суралцаж 
байгаа бүх оюутныг 1 жил Өвөрмонголын СЭЗИС-д суралцуулахыг 
зорьж ажиллах болноо. СMIU олон улсын дээд сургуулийн төгсөгч нь 
Монгол Хятад орны хооронд эдийн засаг, санхүүгийн салбарын гүүр 
нь болно гэдэгт эргэлзэхгүй байна.

Цаашид ОХУ-ын дээд боловсролын байгууллагыг эгнээндээ 
нэгтгэснээр Эдийн засгийн коридорт ажиллах боловсон хүчинг 
бэлтгэх асуудлыг цогцоор нь шийднэ гэж үзэж байна. Энэхүү олон 
улсын хамтарсан хөтөлбөрт хамрагдсан оюутнууддаа Өвөрмонголын 
СЭЗИС-ийн дипломыг давхар олгох болсондоо туйлын их баяртай байна. 

БНХАУ-ЫН ӨМӨЗО-НЫ САНХҮҮ ЭДИЙН 
ЗАСГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ 
ДОКТОР, ПРОФЕССОР ДҮ ЖИН ЖҮ

СМIU ОЛОН УЛСЫН ДЭЭД 
СУРГУУЛИЙН УДИРДАХ 

ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА ДОКТОР, 
ПРОФЕССОР Б.ЭРДЭНЭСҮРЭН

2016 оны 6 дугаар сард Монгол, Хятад, Оросын төрийн тэргүүнүүдийн 
Ташкентын дээд хэмжээний уулзалтаар “Эдийн засгийн коридор” 
байгуулах хөтөлбөрийг баталсан. Гурван улсын ач холбогдолтой энэхүү 
эдийн засгийн коридор байгуулах ажил бол энэ зууны том бүтээн 
байгуулалт болж байна. Хятад, Монгол, Орос улсыг холбосон энэ том 
хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд тэнд ажиллах шаардлагыг хангах 
боловсон хүчний асуудал хамгийн чухал  гэж үзэж, СМIU олон улсын 
дээд сургуулийг Хятадын талтай хамтарч байгууллаа. Бид энэ том бүтээн 
байгуулалтанд оролцох чадварыг төгсөгчиддөө олгоход онцгой анхааран 
ажиллаж байна. Зах зээлд эрэлт хэрэгцээтэй, чадварлаг мэргэжилтэн 
болохыг хүссэн хэн бүхэнд манай хаалга нээлттэй.

САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИХ 
СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ ДОКТОР, 

ПРОФЕССОР Д.БАТЖАРГАЛ

Өнөөгийн даяаршиж байгаа нийгэмд Монгол улсын хөгжлийн 
гарцуудын нэг бол яах аргагүй Эдийн засгийн коридор юм. Энэхүү 
коридорт ажиллах боловсон хүчнийг бэлтгэх зорилт тавин үйл 
ажиллагаагаа эхлүүлж байгаа СMIU олон улсын дээд сургуулийн 
үйл ажиллагаанд  СЭЗИС-ийн  менежмент, Ноу Хау-г нэвтрүүлэх, 
Ухаалаг цахим хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зорилгоор энэ сургуулийг 
үүсгэн байгуулахад манай их сургууль оролцсон болно.

Цаашид СMIU олон улсын дээд сургуулиа улам өргөжүүлж Олон 
улсын Их сургууль болох зорилт тавин ажиллах болно. 

ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧИД
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Индекс Элсэлт авах 
хөтөлбөрүүд

Мэрэгших үндсэн
чиглэлүүд Ажиллах албан туушаал Сургалтын 

хугацаа
Ерөнхийшалгалт

Суурь Дагалдах 

D041101 Нягтлан бодох 
бүртгэл

Нягтлан бодох бүртгэл-татвар
Нягтлан бодох бүртгэл- банк
Нягтлан бодох бүртгэл- аудит
Нягтлан бодох бүртгэл- уул 
уурхай
Нягтлан бодох бүртгэл- Хятад 
хэл
Нягтлан бодох бүртгэл-Англи хэл

Ерөнхий нягтлан бодогч
Тооцооны нягтлан бодогч
Санхүүгийн нягтлан бодогч
Цалингийн нягтлан бодогч
Татвар, гааль, нийгмийн даатгалын 
байгууллагын байцаагч, нягтлан бодогч
Уул уурхайн байгууллагын нягтлан бодогч
Аудитор
Улсын хяналтын байцаагч
Гадаадын хөрөнгө оруулалттай 
байгууллагын нягтлан бодогч

4 жил Математик Гадаад хэл

D041201 Санхүү банк

Даатгалын эдийн засаг
Үнэт цаасны удирдлага
Олон улсын санхүү
Эрсдлийн удирдлага
Хөрөнгө оруулалтын 
удирдлага
Банкны менежмент
Олон улсын банк

Даатгалын байгууллагын байцаагч
Үнэт цаасны үйл ажиллагаа эрхэлдэг 
байгууллагын мэргэжилтэн
Үнэт цаасны компаний брокер, диллер
Банкны эдийн засагч
Гадаадын хөрөнгө оруулалттай банк, 
санхүүгийн байгууллагын мэргэжилтэн

4 жил Математик Гадаад хэл

D041301 Бизнесийн 
удирдлага

Олон улсын эдийн засаг
Олон улсын хөрөнгө оруулалт
Тогтвортой хөгжлийн бодлого

Яам, агентлаг,
аж ахуй, бизнесийн байгууллагын 
мэргэжилтэн
Байгууллагын хөрөнгө оруулалт, эдийн 
засаг, гадаад худалдаа хариуцсан 
мэргэжилтэн

4 жил Математик
•	Гадаад хэл
•	Нийгэм 

( аль нэг нь)

D041401 Маркетинг

Бизнесийн маркетинг
Борлуулалтын маркетинг
Олон улсын маркетинг
Зар сурталчилгаа

Маркетингийн менежер
Байгууллагын борлуулалт хариуцсан 
мэргэжилтэн
Зар сурталчилгаа хариуцсан менежер
Маркетингийн албаны дарга, 
мэргэжилтэн
Төслийн менежер

4 жил Математик
•	Гадаад хэл
•	Нийгэм 

( аль нэг нь)

D041302 Менежмент

Хүний нөөцийн менежмент
Олон улсын менежмент
Олон улсын худалдаа
Олон улсын харилцаа

Гадаад худалдаа хариуцсан менежер
Гадаад харилцааны мэргэжилтэн
Хүний нөөцийн менежер
Байгууллагын анхан шатны нэгжийн 
менежер

4 жил Математик
•	Гадаад хэл
•	Нийгэм 

( аль нэг нь)

МЭРГЭШҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД
БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГЫН БАКАЛАВРЫН ЗЭРЭГ ОЛГОХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД /өдөр/

ОЛОН УЛСЫН ХАМТАРСАН ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Монгол улсын Санхүү эдийн засгийн их сургуультай хамтарсан “Цахим ухаалаг”, 
“Чадамжид суурилсан шаталсан сургалт”-ын бакалаврын хөтөлбөр

Өвөрмонголын Санхүү эдийн засгийн их сургуультай хамтарсан, 
бакалаврын 3+1, магистрын 1+1 хөтөлбөр

Халимагийн Улсын их сургуультай хамтарсан бакалаврын 3+1 хөтөлбөр
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БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГЫН БАКАЛАВРЫН ЗЭРЭГ ОЛГОХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД 

/орой, эчнээ, экстернат/

Индекс Элсэлт авах хөтөлбөрүүд Сургалтын хэлбэр Сургалтын 
хугацаа

Элсэлтийн 
шалгалт

Элсэгчдийн 
боловсролын 

түвшин

D041101 Нягтлан бодох бүртгэл Орой, эчнээ, бямба,  экстернат 2,5 жил Ярилцлага бакалавр

D041301 Бизнесийн удирдлага Орой, эчнээ, бямба, экстернат 2,5 жил Ярилцлага бакалавр

БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГЫН МАГИСТРЫН ЗЭРЭГ ОЛГОХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Индекс Элсэлт авах 
хөтөлбөрүүд Сургалтын хэлбэр Сургалтын 

хугацаа
Элсэлтийн 
шалгалт

Элсэгчдийн 
боловсролын 

түвшин

Е04110101 Нягтлан бодох бүртгэл Өдөр, орой, эчнээ, экстернат 1,5 жил Ярилцлага бакалавр

Е04130101 Бизнесийн удирдлага Өдөр, орой, эчнээ, экстернат 1,5 жил Ярилцлага бакалавр

ЧАДАМЖИД СУУРИЛСАН ШАТАЛСАН СУРГАЛТ

 I үе шат: Мэргэжлийн сургалт II үе шат: Бакалаврын зэрэг олгох

Элсэлт авах мэргэжлүүд Мэргэжлийн 
индекс

Сургалтын 
хугацаа

Дэвшин суралцах 
мэргэжил

Сургалтын 
хэлбэр

Сургалтын 
хугацаа

Төлбөр тооцоо, цалин 
хөлсний нягтлан бодогч 331314 1 жил

Нягтлан бодох бүртгэл

Өдөр 3 жил

Төлбөр тооцоо, цалин 
хөлсний нярав 431117 1 жил Өдөр 3 жил
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Хятад монголын хамтарсан олон улсын дээд сургууль...

Өвөрмонголын СЭЗИС төгсөгч, CMIU 3+1 хөтөлбөрийн оюутан 

Би Өвөрмонголын Санхүү эдийн засгийн их сургуулиас “Эдийн засгийн коридор”-т ажиллах боловсон хүчин бэлтгэх хөтөлбөрт хамрагдаж, 
Монгол улсын манай сургуультай хамтарсан Олон улсын дээд сургуульд нэг жил суралцсан. Тус сургуулийн хичээл сургалтын ажил надад 
маш их таалагдсан. Багш нарын мэргэжил, сургалтын түвшин маш сайн. Сургуулийн сургалтын орчин, гадаад оюутны дотуур байр бүр 
маш гоё тааламжтай. Мөн энэхүү удааны тохиолоос би дахиж Монголд ирж магистрантурт суралцахаар шийдээд байна. 

Урлаг

1 цаг Inner Mongolia, China ...

189

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн зөвлөх, төгсөгч

Миний бие энэ сургуулийн үндэс суурь нь болсон Монгол бизнес дээд сургуулийг 2002 онд төгссөн.Өнгөрсөн хугацаанд аж ахуйн нэгж 
байгууллагаас ажлынхаа гарааг эхэлж байлаа. 4 жил дүүргийн засаг даргаар ажилласан. Одоо Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн орон 
тооны зөвлөхөөр ажиллаж байна. Надаас өмнө манай сургуулийн төгсөгч Отгочулуу мөн зөвлөхөөр ажиллаж байсан юм билээ. Би ямагт 
сургуулиараа бахархаж, баярлаж явдаг. Сургууль маань үйл ажиллагааныхаа хүрээг өргөжүүлж, Хятад, Монгол, Оросын эдийн засгийн 
коридорт ажиллахаар бэлтгэгдсэн боловсон хүчин төгсгөх асар их ирээдүйтэй зорилт тавин ажиллаж байгаад баяр хүргэж, амжилт хүсье.

Д.Пүрэвдаваа

4 цаг Ulaanbaatar, Mongolia ...

721

Хятад, Монголын хамтарсан олон улсын дээд сургуулийн 2-р курс 

Ирэх жил оюутан солилцоогоор ӨМӨЗО-ны Санхүү эдийн засгийн их сургуульд суралцахаар явах гэж байгаадаа маш их баяртай байна.
Хятад хэлний бэлтгэлээ сайжруулахад манай сургуульд ажилладаг Чэн Ён Лин багш тусалж дэмжиж байгаад талархал илэрхийлье. Манай 
хамтран ажилладаг Өвөрмонголын нэртэй их сургуулийн диплом давхар авахын тулд бид нар маш их зүтгэл чармайлт гаргаж суралцах 
шаардлагатайг сайн ойлгож, бэлтгэлээ хангаж байна.

3 цаг

Б. Маралмаа

Ulaanbaatar, Mongolia ...

573

Өвөрмонголын СЭЗИС-д  суралцаж байгаа 

Хоёр сургуулийн хамтарсан 3+1 хөтөлбөрт хамрагдаж Өвөрмонголын СЭЗ-ийн их сургуульд нэг жил суралцаж байна. Энд ирээд сайн 
багш, найрсаг хамт олны дунд, тав тухтай буудалд амьдарч, сэтгэл хангалуун  байна. Энэ сургуулийн маш том, бие даасан оюутны хотхонд 
суралцах үнэхээр сайхан байна. Хятадын болон өөрийн орны хос дипломтой төгсөх сайхан боломж гарсанд туйлаас баяртай байгаа.  
Хамтарсан хөтөлбөрөөр сурах боломжийг олгосон сургуульдаа гүн талархал илэрхийлье. 

Б.Баярсайхан

3 цаг Inner Mongolia, China ...

456

Өвөрмонголын  СЭЗИС 4-р курс, CMIU 3+1 хөтөлбөрийн оюутан 

Би бол одоо Өвөрмонголын Санхүү эдийн засгийн их сургуульд сурч байгаа 4 курсийн оюутан юм. Монгол улсын CMIU олон улсын дээд 
сургуульд суралцсан нэг жилийн амьдралаа санахаар өөрийн эрхгүй дахин Монголд очиж суралцах хүсэл төрдөг. Яагаад гэхээр би олон 
юм таньж мэдсэн, их зүйл сурсан. Маш олон багш нар, найз нөхөдтэй танилцаж сайхан нөхөрлөсөн, мартагдашгүй дуртгал болж үлдлээ. 
Эцэст нь Өвөрмонгол, Монголын харилцаа улам гүнзгийрэн хөгжиж байгаад туйлаас баярладаг.

Тала

2 цаг Inner Mongolia, China ...

358

55 88 99



ОЮУТНЫ ТЭТГЭЛЭГҮҮД

Төгсөгчдөөс 
үргэжлүүлэн 
магистрантурт 
суралцвал 
300,000 төг.

Оюутан сурагчдын 
дунд зохиосон 
соёл хүмүүжил, 
урлаг спортын арга 
хэмжээний үр дүнг 
харгалзан оюутны 
зөвлөлийн даргад 
250,000 төг, 
оюутны зөвлөлийн 
гишүүд тус бүр 
125,000 төгрөг.
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ХЯТАД ХЭЛНИЙ 
СУРГАЛТАНД 

ҮНЭГҮЙ 
ХАМРАГДАХ ЭРХ

ХЯТАД ХЭЛНИЙ 
СУРГАЛТАНД 

ҮНЭГҮЙ 
ХАМРАГДАХ ЭРХ

ХЯТАД ХЭЛНИЙ 
СУРГАЛТАНД 

ҮНЭГҮЙ 
ХАМРАГДАХ ЭРХ

II БҮРТГЭЛИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

•	 Эхний 20 оюутан 10%
•	 Нэг гэр бүлийн 2 хүүхэд суралцаж байгаа бол 50%
•	 Нэг ангийхан /5 хүртэлх оюутанд тус бүр 10%, 

5-аас дээш тус бүр 20%.
•	 Хятад хэлний дунд сургууль төгссөн бол 50%

I СУРЛАГЫН ХӨНГӨЛӨЛТ

•	 ЭЕШ-д 550-599 оноо авсан бол 30%, 600-699 оноо 
авсан бол 50%, 700 дээш оноо авсан бол 80% 

•	 Дунд сургуулийн 12-р ангийг  төгссөн дундаж оноо 
90-100% бол 20%, 80-89% бол 10%

•	 ЕШ-ын оноогоор аймаг, дүүрэгт эхний 20-д орсон 
бол 20% 

III УРЛАГ, СПОРТЫН ХӨНГӨЛӨЛТ

•	 Улс, нийслэл, дүүрэг.аймгийн хэмжээний урлаг, 
спортын тэмцээнд тэргүүн байр эзэлсэн бол 20-50%

Эхний 2 улиралд 
дараалан А үнэлгээтэй 
суралцсан тохиолдолд 
250,000 төг, уг 
амжилт нь 3,4-р 
улиралд давтагдвал 
500,000 төг, 3 жил 
дараалан А үнэлгээтэй 
суралцвал төгсөх 
ангид 1,250,000 төг. 

Өвөрмонголын 
Санхүү, эдийн 
засгийн их 
сургуульд нэг 
жил Монголын 
оюутны сургалтын 
нөхцөлөөр 
суралцах ба 
оюутны зочид 
буудалд үнэ 
төлбөргүй 
амьдрана. 

СУРГАЛТЫН 
ТЭТГЭЛЭГ

МАГИСТРЫН 
ТЭТГЭЛЭГ

АВЪЯАС     
ТЭТГЭЛЭГ

ХӨТӨЛБӨРИЙН 
ТЭТГЭЛЭГ

ОЮУТНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 
ТЭТГЭЛЭГ

Оюутан суралцах 
хугацаандаа тив, 
дэлхий, олон 
улсын хэмжээний 
уралдаан 
тэмцээнд I-III 
байр эзэлвэл 
375,000 төг.



Нэг талт боловсролоос таван талт 
боловсролд

Мэдээлэл өгөхөөс сэтгэлгээг 
хөгжүүлэхэд

Хувь хүний төлөвшил - боловсрол

Зүүн ба баруун тархины жигд 
хөгжил

СУРГАЛТЫН ШИНЭЧЛЭЛ

БА ТАВАН ТАЛТ БОЛОВСРОЛ 

ОЮУНЫ ЧАДАМЖ
Мэдлэгийн хэмжээ биш, 

сэтгэн бодох чадвар

ӨӨРИЙГӨӨ УДИРДАХ
Зорилготой, хүсэл мөрөөдөлтэй, эрмэлзэлтэй, 

түүнийхээ төлөө хүч чадал, боломж, 
бололцоогоо ухамсартайгаар дайчлах чадвар

БИЕ БЯЛДРЫН ХӨГЖИЛ
Эрүүл мэндээ хамгаалах, 

бие бялдраа хөгжүүлэх 
нь боловсрол олгох үйл 
ажиллагааны салшгүй 

нэг хэсэг 

БУСАДТАЙ ХАРИЛЦАХ
Бусдыг сонсож, санал 

бодлоо солилцож, 
хамтарч ажиллах чадвар 

СЭТГЭЛИЙН ТЭНХЭЭ
Сэтгэлийн тэнхээ гэдэг бол 
ухаарал. Суралцаж байж 
ухаарахгүй харин ухаарч 

байж сайн суралцана
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ӨВӨР МОНГОЛЫН ӨӨРТӨӨ ЗАСАХ ОРНЫ 
САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Бидний хамтран ажилладаг Өвөрмонголын Санхүү, эдийн засгийн их сургууль нь 
1960 онд байгуулагдсан, 20 гаруй мянган оюутантай төрийн өмчийн томоохон сургууль 
юм. Нийт 19 бүрэлдэхүүн сургууль, 1 харьяа сургалтын хэлтэс, 6 сургалт судалгааны  
байгууллагатай. Хятад, Монгол, Оросын эдийн засгийн коридорт ажиллах боловсон 
хүчин бэлтгэх чиглэлийг Засгийн газраасаа авч, манай улстай хамтран ажиллаж байгаа 
болно. 

Тус сургууль олон жилийн туршлагын үр дүнд монгол, хятад хэлтэй санхүү эдийн 
засгийн дээд мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх сургалт, судалгааны өөрийн 
онцлогийг бий болгож, цөөнх үндэстний мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх загварыг 
бүрдүүлжээ. Өдгөө монгол, хятад хос хэлээр 4000 гаруй оюутан мэргэжил эзэмшиж 
байна.
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Wi-fi орчин

Мэргэжлийн гадаад багш нар

Дотуур байр

Цагийн ажил хийх боломж

Кино театруудад хөнгөлөлттэй 
үйлчлүүлэх эрх

Нэг Бүс Нэг Зам 
Бэлтгэгдсэн боловсон хүчин

CMIU

www.cmiu.edu.mn

99119160, 99993468, 11-361589
99182235, 99071245

CMIU_EDU

info@cmiu.edu.mn

БГД, 2-Р ХОРОО, ЭНХТАЙВАНЫ ӨРГӨН 
ЧӨЛӨӨ, 53/4, 53/5

Эко орчин 

Цахим номын сан

Оюутны клубууд

Нягтлан бодох бүртгэлийн 
Даймонд-Импакт сургалтын 
програм


