№

Клубийн нэр

Үйл ажиллагаа
МУИС
Үйл ажиллагааны чиглэл

1

Клубын нэр

2

Оюун ухааны клуб

3

Психея клуб

4

Best

5

Berkeley

6

Unity of science

7

Өөрчлөлт

8

Өглөөний хүн

9

English speaking
club

10

Дипломат

11

Экологи

12

Теннисний клуб

13

Гитарын клуб

14

Оюутан тэмүүлэл

15

Talent student

16

Хос-уянга

Монгол бичиг

17

Антропос

Археологи Антроплоги Тэнхим

18

Залуу кримилогич

19

Probe клуб

20

Эмтимема Клуб

Эрх зүй, эрдэм шинжилгээний чиглэл /ХЗС/

21

Утгын чандмань

Утга зохиол, мэргэжлийн чиглэл

22

Оюутны нэгдэл

Бизнесийн сургуулийн оюутны нэгдэл клуб

Шатар, даам, рубик, судоку гэх мэт сургалт явуулдаг, гишүүдээ
хөгжүүлэх чиглэлээр олон талт үйл ажиллагаа явуулдаг
Сэтгэл судлалын тэнхимын харьяа клуб.
Илтгэх урлаг, парламентийн мэтгэлцээний чиглэлийн сургалт
явуулдаг, гишүүдээ хөгжүүлэх
Илтгэх урлаг, парламентийн мэтгэлцээний чиглэлийн сургалт
явуулдаг, гишүүдээ хөгжүүлэх
Илтгэх урлаг, парламентийн мэтгэлцээний чиглэлийн сургалт
явуулдаг, гишүүдээ хөгжүүлэх
Илтгэх урлаг, парламентийн мэтгэлцээний чиглэлийн сургалт
явуулдаг, гишүүдээ хөгжүүлэх
Оюутны хөгжил, гишүүдээ хөгжүүлэх чиглэлээр олон талт үйл
ажиллагаа явуулдаг
Англи хэлний ярианы клуб, мэтгэлзээн хийдэг, тоглоом тоголдог
/ШУС, ХУС/
ОУ-ын харилцаа мэргэжлийн клуб
Эклолги мэргэжлийн ур чадвар нэмэгдүүлэх
ХШУИСийн оюутнууд дунд ширээний теннисний тэмцээн, уралдаан,
хичээл зохион байгуулах, хамт тоглох
Одоохондоо гитарын хичээл зааж байгаа.цаашид МУИС-н амьд
хөгжмийн хамтлаг байгуулна
Оюутан залуусын хөгжил
Дуу бүжиг хөгжим

Хуулийн чиглэл эрүүгийн эрх зүйн чиглэлээр
биотехнологийн мэргэжилийг олон нийтэд суртчилах

23

Найз нь найзыгаа
дэмжье

24

Загвар НҮБ

25

Google

26

Эрдмийн эрэлд

Хувь хүний хөгжил
Олон улсын харилцааны мэргэжлийн
Сэтгүүл зүйн мэргжлийн
Номын клуб
СУИС
Оюутнуудын чөлөөт цагийг үр ашигтай өнгөрүүлэх.
Оюутнуудын бие даан болон багаар ажиллах чадварыг сайжруулах

1

Бүтээлч клуб

2

“Чөлөөт шатар”-ын
клуб

3

Реклам бүтээгчдийн
клуб

1

CHEER UP КЛУБ

2

QUESTMAN КЛУБ

3

ГЭМТ ЯВДАЛ
СУДЛАЛ КЛУБ

4

КОНСЕНСУС КЛУБ

5

МАРШАЛ КЛУБ

6
7

Мөрдөгч клуб
ХАЗО клуб

Оюутнуудад
мэргэжлийн
чиглэлийн
дагуу “бүтээлч
байх
сэтгэлгээг” хөгжүүлэх, өөрийгөө илэрхийлэх чадварт нөлөөлөх.
Олон нийтэд шатрын спортыг түгээн дэлгэрүүлэх, оюутнуудад
зориулсан төрөл бүрийн уралдаан тэмцээн, сургалт зохион
байгуулах замаар оюутнуудын оюун ухааны сэтгэх ур чадварыг
хөгжүүлэх
Оюутнуудын найруулах, зураглах, бичих, эвлүүлэг хийх болон
хөгжмийн ур чадвар, багаар ажиллах чадваруудыг нэгэн зэрэг
хөгжүүлэхээс гадна уралдаанд оролцуулах, цаашлаад оюутнуудын
Реклам хийх бизнесийн эхлэлийг тавих боломж олгох
ХСИХ
Сэтгэл зүй сонирхогч сонсогч, оюутнуудын эрэлт хэрэгцээнд
тулгуурлан сар бүрийн тогтмол уулзалтыг зохион байгуулан сэтгэл
зүйн мэдлэг мэдээлэл солилцон судалгааны ажилд шамдан
суралцаж байна.
Сонсогч, оюутаны тодорхой төрлийн хэрэг мөрдөх, үйл ажиллагаа
явуулах ур чадвар эзэмшүүлхэд оршино.
Сонсогч оюутны бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, эрдэм шинжилгээ
судалгааны ажил бичихэд дур сонирхолтой болгох ур чадвар
эзэмшүүлэх, сурах арга барил, дадал эзэмших, бие даан суралцах,
хувийн зохион байгуулалт, цагийг үр бүтээлтэй ашиглах, гишүүдийн
ажил, хариуцах чадвар, мэдлэг, сахилга, хариуцлага, сурлага
болон багаар хамтран ажиллах чадварыг дээшлүүлэхэд оршино
Парламентын мэтгэлцээнийг хөгжүүлэх, түүнийг сонирхогчдыг
нэмэгдүүлэх, сонсогч, оюутнуудын илтгэх, мэтгэлцэх ур чадвар,
соѐлыг дээшлүүлэх, тэдэнд илтгэх болон мэтгэлцэх урлагийг
ойлгуулан таниулах
Сонсогчдыг эрдэм шинжилгээ судалгааны ажилд татан оролцуулах,
илтгэх мэтгэлцэх, багаар ажиллах болон бие даан ажиллах ур
чадварыг эзэмшүүлэх

8

ХУУЛЬ САХИУЛАГЧ
КЛУБ

9

Цагдаа судлал клуб

Сонсогч оюутнуудынхаа сурч боловсрох, соѐн гэгээрэх, өөрийгөө
хөгжүүлэх, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэхэд дэмжлэг
туслалцаа үзүүлэх, орчин үеийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн
хууль сахиулах дадлага ажлаар хангах, хууль сахиулах ажлын
дадлага туршлага, мэдлэг чадвартай, бүтээлч хандлагатай сонсогч,
оюутнуудыг олноор төрүүлэхийн сацуу тэдэнд эх оронч үзэл
төлөвшүүлэх
Хүмүүнлэг – мэргэжлийн
Санхүүгийн мэргэжлийн оюутнуудад мэргэжлийн чиглэлийн
мэдээллээр тасралтгүй хангаж, мэдлэг чадварыг хөгжүүлж, нийгэмд
оролцох орлоцоог дээшлүүлж улмаар чадварлаг боловсон хүчинг
олноор нь бий болгох
Бизнес удирдлага мэргэжлийн I-IV түвшний оюутнууд удирдан
зохион байгуулж, хүний нөөцийн чиглэлээр суралцдаг оюутнуудыг
мэргэжилийнх нь талаар илүү мэдээлэлтэй болгох мөн өөрсдийгөө
хөгжүүлэх
"Олон улсын худалдаа бизнес удирдлага" ангийн нийт оюутнуудад
мэргэжлийнхээ талаар чиг баримжаа олгох, чөлөөт цагийг нь үр
дүнтэй өнгөрөөх, хоорондоо танилцан нөхөрлөх, дээд ангийн
оюутнуудаас мэдлэг туршлагаасаа хуваалцах, шинээр элсэгчдэд
тулгардаг асуудлуудад туслах
Маркетингийн удирдлагаар суралцаж буй оюутан залуусын
хичээлээр олж авсан онолын мэдээллийг практиктай холбож,
дадлага туршлагаар баяжуулж, мэргэжлийнх нь онцлог болон
бодит амьдрал дээрх мөн чанарыг мэдрүүлж, кооператив
сургалтын хэлбэрээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг.

1

Double S клуб

2

HRM клуб

3

ITBA Бизнесийн
удирдлага

4

MCM маркетингын
клуб

5

S-R сэтгэл
судлалын клуб

Сэтгэл судлалын мэргэжлийн талаар илүү мэргэших боломжтой ба
клубээс зохион байгуулж буй үйл ажиллагаанд идэвхтэй
оролцсоноор өөрийн мэргэжлийн талаар өргөн мэдлэгтэй болно.

Алтан гэрэгэ клуб

Багаар ажиллаж, бие даан үйл ажиллагаа зохион байгуулах,
өөрийгөө нээн үе тэнгийнхэн дундаа манлайлагч болох. Бусдын
өмнө өөрийгөө чөлөөтэй илэрхийлэх чадвартай болно.

6

7

Ангараг Аялал
жуулчлалын клуб

1

SQUANTO Англи
хэлний клуб

Аялал жуулчлалын менежмент ангийн нийт оюутнуудын чөлөөт
цагийн зөв боловсон өнгөрүүлэх, идэвхи санаачлагыг өрнүүлэх,
бусад их, дээд сургуулиудын аялал жуулчлалын клубуудтэй
хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, хамтын ажиллагааг
сайжруулах
Хүмүүнлэг – сайн дурын
Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн оюутнуудын анли хэлийг илүү
албан бус, чөлөөтэй орчинд сайжруулах, нөхөрсөг хамт олныг бий
болгон хамтдаа хөгжих

2

БҮС илтгэл
мэтгэлцээний клуб

3

Достых казак
оюутнуудын клуб

4

Хүмүүн урлагийн
клуб

1

AIESEC клуб

2

Дуулаачийн клуб

3
4

idea-клуб
Морин хуур клуб

Парламентийн мэтгэлцээн ба илтгэх урлаг. Мөн үүгээр дамжуулан
хувь хүнийг хөгжүүлэх
ХИС-ийн казак оюутнуудын эрх ашиг, хүсэл сонирхолыг хамгаалж
авьяас чадварыг нээн хөгжүүлж, сурч боловсрох, зөв боловсон
хүчин болж төлөвшүүлэхэд дэмжлэг тусалцаа үзүүлэх, аймгийн
болон улсын хөгжил дэвшилд оюутан залуучуудын оролцоог
нэмэгдүүлж хувь нэмэр оруулахад оршино.
ХИС-ийн бүх түвшний оюутнуудад урлаг соѐлын үйл ажиллагааг
таниулах, урлагаар дамжуулж хувь хүний хөгжлийг дэмжих,
авьяаслаг, чадварлаг олон талт чадвартай оюутныг бий болгох,
сургуулиа олон нийтэд таниулах сурталчилахад оршино.
ШУТИС

5

герман хэлний клуб

6

хитонен клуб

7

хөтлөгчийн клуб

8

хятад хэлний клуб

ШУТИС-ын дуулах сонирхолтой оюутан залуусыг хөгжүүлэх ба
дуулах ур чадварыг нэмэгдүүлэх
Эрэл хайгуулч чөлөөт сэтгэгчидийг хөгжүүлэх.
Герман хэл судлаж буй оюутнуудын хэлний мэдлэгийг сайжруулах,
уг хэлтэй холбогдолтой бүхийл үйл ажиллагааг зохион байгуулах
болон их дээд сургуулиудын дунд хамгийн өргөн хүрээтэй Герман
хэлний төв болоход бидний эрхэм зорилго оршино.
Япон хэл соѐл сонирхогч оюутан залуусд болон япон хэлний хичээл
сонгон суралцаж байгаа сонирхогчидыг дэмжиж идэвхжүүлэх,
хичээлд нь туслах, илүү хялбараар хөгжих.
• Япон хэл соѐлыг түгээн дэлгэрүүлэх
• Чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрөөх д оршино.
ШУТИС-ын болон бусад арга хэмжээг хөтлөх, бусдыг байлдан
дагуулах эрмэлзэл бүхий оюутнуудыг хөгжүүлэн хөтлөх урлагт
сургахад оршино.
ШУТИС-ийн хятад хэл сурч буй оюутнуудыг дэмжих
Хятад хэл, соѐлыг түгээн дэлгэрүүлэх
Хэлний бэрхшээлгүй чадварлаг боловсон хүчинг бэлтгэхэд туслах
зорилготой.

