Омскийн Зам Харилцааны

Улсын Их Сургууль

Омск

Омскийн зам харилцааны улсын их сургууль
(ОЗХУИС) нь Сибирийн хамгийн ууган их
сургуулиудын нэг юм.
Тус сургуулийн боловсрол нь Транссибирийн
төмөр замтай салшгүй холбоотой бөгөөд, өндөр
мэргэжсэн мэргэжилтнүүдийг бэлтгэн гаргасаар
байна.
1900 оноос эхлэн зүтгүүр болон вагоны аж
ахуйн инженерүүдийг Томск хотод бэлтгэж байсан
ба 1961 оноос Омск хотод үргэлжлүүлэн бэлтгэж
ОЗХУИС-ийн захирал,
эхэлсэн.
техникийн ухааны
ОЗХУИС – Энэ бол олон чиглэлийн мэргэжил
докторС.М. Овчаренко олгох
боловсролын
байгууллага
бөгөөд
мэргэжилтнүүдийг дээд боловсролын хөтөлбөрийн
дагуу дараах байдлаар бэлтгэж байна: 4 жил –
бакалавр, 5 жил – мэргэжилтэн, 2 жил – магистр,
3−4 жил аспирантур.
Төгсөгчдийн маань онолын ба мэргэжлийн
бэлтгэгдсэн байдал нь багш нарын мэдлэг
боловсрол, материаллаг бааз, амьдрах орчин, хоол
хүнс, амралт, спортоор хичээллэх нөхцөл, тээвэр ба
үйлдвэрлэлийн чиглэлээр зохиогдож буй шинжлэх
ухааны хурлуудтай салшгүй холбоотой юм. Эдгээр
ОЗХУИС-ийн
үзүүлэлтээрээ ОЗХУИС нь ОХУ-ын боловсролын
ерөнхийлөгч,
Техникийн ухааны,
яамнаас гаргасан чансаагаараа техникийн чиглэлийн
доктор, профессор
сургуулиуд дотроо тэргүүлэх байрыг эзэлдэг.
И.И. Галиев
2006 онд тус сургууль нь чанарын
менежментийн ISO 9001: 2000, EVROCERT, ÖQS, IQNet зэрэг сертификатаар
Төгсөгчдийн маань дундаас – Төмөр замын дарга нар, ОХУ-д болон бусад
улсын банк, тээвэр, үйлдвэрлэлийн салбарын удирдагчид төрөн гарсаар байна.
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Одоогийн байдлаар ОЗХУИС нь Тайга хотод салбартай ба их сургууль дотроо
гурван институт (Автоматжуулалт, мэдээллийн технологи; Менежмент болон эдийн
засаг; Мэргэжил дээшлүүлэх), таван факультет (Механикийн, Дулааны, Цахилгаан
механикийн, Оройн, Мэргэжсэн дунд боловсролын «Төмөр замын тээврийн анагаах
ухааны коллеж» болон «Омскийн төмөр замын тээврийн коллеж», cургуулийн өмнөх
болон мэргэжлийн баримжаа олгох), 28 тэнхим, 12 мянга орчим оюутан суралцаж
байгаагаас 1000 гаруй нь гадаадын оюутнууд байна.
Сургуулийн төгсөгчдийн холбоо (үүн дотроо гадаад иргэд) ойролцоогоор 5000
орчим гишүүнтэй. Холбооны гишүүд нь сургуулийн төрөл бүрийн үйл ажиллагаа,
хөгжил цэцэглэлтэд чухал хувь нэмэр оруулж байна.
14.05.2011 ОЗХУИС–д Сайн дурынханы төв байгуулагдсан бөгөөд, ОЗХУИС –
ийн Сайн дурынхан хүүхдүүд, ахмадууд болон дотоод, гадаадад зохиогдож буй олон
уралдаан тэмцээнүүдэд оролцож байна.
ОЗХУИС нь дараах мэргэжлүүдээр мэргэжилтнүүдийг бэлтгэж байна:
Бакалавр:
сэтгүүлч;
эдийн засаг;
зар сурталчилгаа болон олон нийтийн харилцаа;
менежмент;
бизнес-мэдээлэл зүй;
аялал жуулчлал;
худалдаа;
дулааны энерги ба дулааны техник;
цахилгаан энерги ба цахилгаан техник;
зураг төсөл, технологийн программ хангамжийн инженерчлэл;
газрын
тээврийн
технологийн
комплекс;
тоног төхөөрөмж зохион бүтээх;
техникийн системийн удирдлага;
мехатроник ба робот техник;
стандартчилал,
зүй;

хэмжил
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чанарын удирдлага;
мэдээлэл зүй болон тооцоолон бодох
техник;
мэдээллийн систем болон технологи.
Мэргэжилтэн:
төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүн:
- Зүтгүүр;
- Вагон;
- Төмөр замын цахилгаан тээвэр;
- Хөдлөх бүрэлдэхүүний засвар ба үйлдвэрлэлийн технологи;
- Өндөр хурдны газрын тээвэр.

галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалт:
- Төмөр замын цахилгаан хангамж;
- Төмөр замын тээврийн автоматжуулалт ба алсын удирдлага;
- Төмөр замын тээврийн сүлжээ ба харилцаа холбооны систем;
- Төмөр замын тээврийн радио техникийн систем.

цахилгаан холбооны системийн мэдээллийн аюулгүй
байдал;
автоматжуулалтын мэдээллийн аюулгүй
байдал;
аюулгүй байдлын дүн шинжилгээ;
гааль.

Монгол оюутнууд сургуулийн төв байрны урд,
2014 оны 5-н сар
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Магистр:
эдийн засаг;
менежмент;
санхүү;
бизнес-мэдээлэл
зүй;
дулааны энерги ба дулааны
техник;
цахилгаан энерги ба цахилгаан
техник;
техникийн
удирдлага;
мэдээллийн
систем
ба
технологи;
газрын
тээвэр-технологийн
комплекс;
машин үйлдвэрлэлийн технологи хангамж зохион
бүтээлт.
Эдгээр мэргэжлүүдийн ихэнх нь эчнээгээр суралцах боломжтой.
Мэргэжсэн дунд боловсролын тэнхим:
«төмөр замын тээврийн анагаахын сургууль» нь дараах мэргэжлүүдээр
оюутнуудыг бэлтгэн гаргадаг:
- Эмчилгээний анги (4 жил, бага эмч);
- Сувилагчийн анги (3 жил, сувилагч).
- Омскийн төмөр замын техникум нь:
 Төмөр замын автоматик болон телемеханик;
 Цахилгаан хангамж;
 Зам болон замын аж ахуй;
 Төмөр замын тээврийн зохион байгуулалт;
 Эдийн засаг болон нягтлан бодох бүртгэл;
Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний техник ашиглалт;
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Аспирант (дэд доктор). Дараах 14-н шинжлэх ухаан-сурган хүмүүжүүлэх
чиглэлээр 200 гаруй боловсон хүчин бэлтгэгдэж байна:
математик
ба
механик;
мэдээлэл зүй болон тооцоолон бодох
техник;
мэдээллийн
аюулгүй
байдал;
цахилгаан, радиотехник ба харилцаа холбооны систем;
фотоник, багаж хэрэгсэл, оптик болон биотехникийн систем ба
технологи;
цахилгаан болон дулааны
техник;
машин зохион бүтээх;
материалуудын технологи;
газрын тээврийн хэрэгслийн
технологи;
техникийн
системын
хяналт;
эдийн засаг;
нийгмийн
шинжлэх
ухаан;
түүхийн шинжлэх ухаан
археологи;
соёл
судлал.

техник,

болон

Улаанбаатар Төмөр Замын инженер, ОЗХУИС-ийн аспирант А.Энх-Амгалан эрдэм
шинжилгээний удирдагч профессор В.Т.Черемисиний хамт
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Өнөөдөр тус сургууль нь шинжлэх ухаан – үйлдвэрлэлийн орчин үеийн иж
бүрэн дадлага хийх өөрийн гэсэн сургалтын орчинтой бөгөөд тэндээ тээвэр
болон үйлдвэрлэлд тулгарч буй асуудлуудыг шийддэг.
Үүнд: хөдлөх бүрэлдэхүүний засварын үр ашгийг сайжруулах, автоматик,
холбооны суваг, системийн үйлчилгээ ажиллагааг сайжруулах, цахилгаан
хангамжийн системийг сайжруулах болон хөдлөх бүрэлдэхүүний аюулгүй,
ашигтай ажиллагааг сайжруулах юм.

Солонгосын үндэсний тээврийн их
сургуулийн оюутнууд, дадлагын үеэр
ОЗХУИС

Солилцох хөтөлбөрийн оролцогчид

ОЗХУИС-д гадаад оюутнууд
эхлээд хэлний бэлтгэл курст, дараа нь
өөрийн
сонгосон
мэргэжлээр
үргэлжлүүлэн
суралцдаг.
Гадаад
оюутнуудад орос хэлийг ганцаарчилсан
болон групээр заадаг бөгөөд энэ нь
тухайн хичээлийн жилийн туршид
эсвэл зуны амралтын хугацаанд
үргэлжилдэг (7-8 сар).
Орос хэлний дамжаанд суралцагч,
Энхтайваны Нандин-Эрдэнэ.
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Боловсролын зах зээл дээр орос
хэлийг
сурах
эрэлт
ихэссэнтэй
холбогдуулан ОЗХУИС 2010 оноос
эхлэн орос хэлний зуны сургуулийг
нээн ажиллуулж байгаа ба жил бүр
ойролцоогоор 30-н гадаад сонсогчид
суралцан төгсөж байна.
Орос хэлний зуны сургуульд
суралцаж төгссөнөөр өөрийн сурлагадаа
Орос хэлний мэдлэгийн тэмцээний
амжилт гаргах, мөн ажлын талбарт
шагналт байрын эзэн ОЗХУИС-ийн
өрсөлдөх чадвар нэмэгдэх давуу талтай
оюутан Цэрэндоржийн Элбэгзаяа
(ялангуяа аялал жуулчлал).
Зуны сургуулийн сонсогчид маань анги танхимд зөвхөн ном сурах бичиг
ашиглахаас гадна төрөл бүрийн аяллын хөтөлбөрт хамрагдаж орос хэлний
чадвараа дээшлүүлдэг.

ОХУ-д сурч буй Монгол оюутны 4-р их
Бүх Оросын гадаад оюутнуудын V-р
наадам «Универсиад 2017» ОЗХУИС-ийн спортын наадамд ОЗХУИС-ийн оюутнууд
шигшээ баг, Москва 2017

ОЗХУИС нь боловсролын салбарт Австри, Болгар, Белорус, Их британи,
Герман, Итали, Казахстан, Киргиз, Хятад, Солонгос, Польш, Португал, Словак,
Словени, Узбекистан, Финланд, Франц, Чех, Швед, АНУ-ын их дээд
сургуулиудтай хамтын ажиллагаатай ажилладаг.
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Омск муж, Омск хот ба омскчуудын тухай
Омск бол Омск мужийн удирдлагын төв
хот бөгөөд

Москвагаас 2555 км-ийн зайд,

Иртыш болон Омь мөрний бэлчирт байрладаг.
1716 онд Оросын өмнөд хэсгийг
хамгаалах цайз болон байгуулагдсан ба
1782 онд Омск хот болсон.
XIX

зууны

сүүлчээр

баригдсан

Транссибирийн төмөр зам ба Иртыш мөрний боомт нь Омск хотод үйлдвэрлэл
болон худалдаа хөгжихөд ихээхэн хувь нэмэр оруулсан. 1918 оны 11 сараас
1919 оны 11 сар хүртэл Омск хотод адмирал А.В.Колчак – аар удирдуулсан
Оросын засгийн газар байрлаж байв. Түүний засгийн газар нь Омскийн төмөр
замын удирдах газрын барилгад байрлаж байсан ба 1961 онд ОЗХУИС Томск
хотоос тус байранд нүүж ирсэн юм. Одоо энэ барилга нь холбооны улсын
хэмжээнд түүхийн үнэт хөшөө дурсгалд тооцогдож байна.
Дэлхийн 2-р дайны үед Оросын Европтой ойролцоох газруудаас маш их
үйлдвэрүүд нүүн ирсэн бөгөөд энэ үед Омск хотын хүн ам 3 дахин өссөн. Одоо
Омск хотод ойролцоогоор 1,1 сая хүн аж төрж байна. Омск муж нь 139700
километр квадрат газрыг эзлэн оршдог (Австри, Бельги, Нидерланд гэх
улсуудын газар нутгийг нийлүүлсэнтэй адил), 2,1 сая хүн амьдарч байна.
Омскийн Иртыш мөрөн дагуу маш олон цэнгэг болон давст нуурууд,
өмнөд хэсгээр тал хээр, хойд хэсгээр нь хар шилмүүст ой зонхилсон ба мужийн
хойд хэсэгт нефть болон газ олборлодог юм. Омск хот олон үндэстний хот (100
орчим үндэстэн) бөгөөд орос, казах, украйн, татаруудаас үндсэн хэсэг нь
бүрддэг.
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Өнөөдөр Омск хот нь – Сибирийн үйлдвэрлэлийн төв хотуудын нэг
бөгөөд дараах салбарууд илүү хөгжиж байна. Үүнд: машин зохион бүтээх,
суурь машин зохион бүтээх, цахилгаан техник болон электроник, тоног
төхөөрөмж зохион бүтээх, нефть хими, мод болон хүнсний бүтээгдэхүүний
үйлдвэрлэл. Мөн түүнчлэн сансрын пуужин, хөдөлгүүр, хөдөө аж ахуйн машин
механизм, газрын тос, байгалын хийн тоног төхөөрөмж, барилгын материалын
салбарууд түлхүү хөгжиж байна. Омск нь Оросын хотууд дотроос техник тоног
төхөөрөмж, түүний бүтээмжээрээ дээгүүрт ордог бөгөөд, төмөр замын салбарт
зүтгүүрийн

болон

вагон

депо,

цахилгаан

хангамжын

байгууллага,

тээвэрлэлтийн удирдлагын байгууллагууд хурдацтай хөгжиж байна.
Омск хотод ойролцоогоор 30 орчим их дээд сургууль, болон салбар
сургуулиуд байдаг ба үүнээс Төмөр замын, Техникийн, Сонгодог урлагийн,
Багшын, Биеийн тамирын, Хуулийн болон Анагаахын сургуулиуд нь ОХУ-д
сургалт, чанараараа дээгүүр байр эзэлдэг. Омск хотыг оюутны хот гэж нэрлэж
болох ба дөрвөн хүн тутмын нэг нь оюутан юм.
Омск бол Сибирийн соёл болоод спортын төв хот. Омск хотын түүх нь
Оросын агуу зохиолчдын нэг Ф.М. Достоевскийтай салшгүй холбогддог бөгөөд
мөн зураач М.А. Врубель уг хотод төрсөн. Орос болон гадаадад Омскийн
симфони найрал хөгжим, Омскийн улсын хор дуу, Хоккейны баг «Авангард»,
зэргээрээ алдартай.
Тус хотод үзмэрийн зүйл маш их бөгөөд – түүхэн хөшөө, соёл,
архитектур, театр, музей, концертын танхим, цирк, үзэсгэлэн, спортын
цогцолбор, бассейн, шоу, кафе, ресторан гээд бүх зүйл бий.
Омскчууд нь – нөхөрсөг, зочломтгой ард түмэн бөгөөд та бүхнийг манай
Сибирийн хязгаар сайхан нутаг Омск хотод хүрэлцэн ирэхийг урьж байна!
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ОЗХУИС нь боловсролын салбарт Австри, Болгар, Белорус, Их британи,
Герман, Итали, Казахстан, Киргиз, Хятад, Солонгос, Польш, Португал, Словак,
Словени, Узбекистан, Финланд, Франц, Чех, Швед, АНУ-ын их дээд
сургуулиудтай хамтын ажиллагаатай ажилладаг.
Оюутан, аспирант, багш нарын
солилцооны хөтөлбөрүүд нь дараах
тэтгэлгийн
тусламжтай
явагддаг:
TEMPUS, Erasmus Mundus, Георгиус
Агрикола. Мөн оюутнуудаас бүрдсэн
багийг Орос болон бусад орнуудад
танилцах дадлага, эрдэм шинжилгээний
хурлуудад
оролцуулдаг.
Бусад
Монгол болон Чех оюутнууд, Бүх
сургуулиудтай
хамтран
бакалавр,
Оросын эрдэм шинжилгээний бага
магистрын хөтөлбөр хэрэгжүүлж, сурах
хурлын үеэр Томск, 2011
бичиг болон сургалтын материал бэлдэх,
шинэ лаборатори байгуулах, шинжлэх ухааны ажилтан бэлдэх, багш, ажилчдын
мэргэжил дээшлүүлэх болон эрдэм шинжилгээний бага хурлуудад хамтарсан
илтгэл тавих гэх мэтээр хамтран ажиллаж байна. ОЗХУИС-д сурдаг гадаад
оюутнууд жил бүр Томск хотод зохиогддог Бүх Оросын гадаад оюутнуудын
эрдэм шинжилгээний бага хуралд оролцдог.
ОЗХУИС нь Орос болон Омск хотын их сургуулиуд дундаа гадаад
оюутнуудынхаа тоогоор тэргүүлэх байрыг эзэлдэг.
ОЗХУИС-ын эрдэмтэн багш нар шинжлэх ухаан-техникийн хамтын
ажиллагааны хүрээнд Австри, Австрали, Герман, Бразил, Итали, Казахстан,
Чех, Словак, АНУ, Португал, Украин,
Францын их сургуулиудтай цөмийн физик,
математик, санхүү эдийн засаг, төмөр
замын техник технологи, автоматжуулалт,
цахилгаан
машин,
микроэлектроник,
нанотехнологи зэрэг салбаруудад хамтран
ажилладаг.
Боловсролын
болон
шинжлэх
ухааны олон улсын хамтын төсөл, эрдэм
Б.Идэр Софигийн техникийн их
шинжилгээний бага хурал, үзэсгэлэн зэрэг
сургуульд, Болгар
нь багш нарт бусад улсын дадлага
туршлагаас хуваалцах, түүнийгээ сургалтанд ашиглах, мөн өрсөлдөх чадвар
бүхий мэргэжилтнүүдийг бэлтгэн гаргахад чухал ач холбогдолтой.
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ОЗХУИС-ын оюутнууд олон улсын боловсролын хөтөлбөрт хамрагдаж
Вроцлав, Дрезден, Вена, Прага, Эрфурт, Лиссабон хотуудын техникийн их
сургуулиудад суралцсан. Эдгээр хөтөлбөрт оролцогчдоос Хальмстада (Швед),
Чехийн техникийн их сургууль, Рима
LaSapienza
(Италия)
сургуулиудын
магистрын сургалтыг дүүргэсэн ба
цаашлаад эрдмийн зэрэг хамгаалан Орос,
Европ, АНУ зэрэг улсуудад амжилттай
суралцан, ажиллаж байна.
ОЗХУИС нь Ази номхон далайн
орнуудын тээврийн сургуулиуд болон
Төв болон Зүүн Европын дээд
боловсролын байгууллагуудын олон
ОЗХУИС-ийн оюутнууд олон улсын
тээврийн бага хурлын үеэр, Дрезден,
улсын холбооны гишүүн юм.
2014
Энэ холбоонд Белорус, Болгар,
Герман, Литви, Польш, Орос, Словак,
Чех, Украин, Финлянд зэрэг улсуудын
их сургуулиуд багтдаг. Тус холбооноос
Зохион байгуулдаг эрдэм шинжилгээний
бага хуралд оролцсоноор сургуулийн
гадаад
харилцаа
болон
бусад
сургуулиудтай
хамтын
ажиллагаа
эхлүүлэхэд чухал ач холбогдолтой.
Улаанбаатарын тээврийн дээд
Мэргэжил дээшлүүлэх, давтан
сургуулийн 60 жилийн баярын хурлын
сургалтын институт
үеэр

Жил бүр төмөр замын болон аж
үйлдвэрийн 5000 орчим ажилчид суралцдаг.
Дараах мэргэжлүүдээр оюутнууд
элсэн суралцдаг (оройн анги):
Төмөр замын цахилгаан тээвэр. Вагон.
Төмөр замын цахилгаан хангамж. Зүтгүүр.
Төмөр замын автоматик болон телемеханик.
Салбар сургууль: - Тайга дахь төмөр
замын коллеж:
Эрдэм шинжилгээний бага хурал,
Тайга дахь төмөр замын коллеж нь
Вроцлав
дараах мэргэжлүүдээр оюутнууд элсүүлдэг:
Төмөр замын цахилгаан хангамж. Замын тоног төхөөрөмж, барилга, өргөх
техникийн ашиглалт. Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн ашиглалт.
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ОЗХУИС-ын лабораториуд

ОЗХУИС-ийн оюутнууд төрөл бүрийн спортоор хичээллэх боломжтой
бөгөөд үүнд: хөл бөмбөг, гар бөмбөг, сагсан бөмбөг, хүндийн өргөлт, хөнгөн
атлетик, теннис, бадминтон, усанд сэлэлт, спортын ба уран сайхны гимнастик.
ОЗХУИС-ын оюутны хотхон нь Омск хотын төвд байрладаг бөгөөд, 7-н
хичээлийн байр, төмөр замын сургалтын талбай, 8-н дотуур байр, оюутны
хоолны газар, эмнэлэг, соёл болон чөлөөт цагийн төв, спорт заал байдаг.
Үндсэн багш нар ойролцоогоор 500 бөгөөд эдгээрээс 74% нь эрдмийн
зэрэгтэй, үүн дотроо 12% нь доктор болон профессор, 62% нь бусад зэрэг
цолтой, 18-н эрдмийн зэрэг цолтой багш шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн
жинхэнэ гишүүн.
Яагаад Омск гэж?
Омск хотод оршин суух зардал (хүнс, тээврийн зардлыг оролцуулаад) нь
Москва, Санкт-Петербург зэрэг хотуудаас хямд байдаг.
Омск мужийн хэмжээнд 20 гаруй шашин хүлээн зөвшөөрөгддөг. Үүнд:
Христийн шашны православ, католик, протестант чиглэлүүд, ислам, иудейн
шашин, будда болон бусад шашин багтана.
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Яагаад Омскийн зам харилцааны улсын
их сургууль (ОмЗХУИС) гэж?
ОмЗХУИС-д суралцах төлбөр нь Москва, Санкт-Петербург, Томск,
Новосибирск хотуудын их сургуульд суралцах төлбөрөөс хямд байдаг.
ОмЗХУИС-ийн оюутны хотхон нь хотын төвд байрладаг. Харуул хамгаалалттай
оюутны хотхонд оюутны дотуур байр, хоолны газар, хичээлийн байрууд,
спортын талбай, оюутны соёл урлагийн төв болон эмнэлэг байрладаг.
Хоолны газарт өдрийн хоол идэх үнэ нь ойролцоогоор 150 рубль байдаг.
Оюутны дотуур байрны сарын төлбөр нь ойролцоогоор 800 рубль байдаг.
Сургуульд элсэхэд тавигдах шаардлага (дараах сайтаар орж харна уу!
http://abit.eiuk.ru/). Хэрвээ та аль нэг хөтөлбөрт хамрагдахаар шийдсэн бол
бүртгэлийн хуудас болон гадаад паспортны хуулбарыг илгээнэ үү! Бид танд виз
хүсэхэд тань зориулж албан ёсны урилга илгээх болно. Хэрвээ танд виз хүсэхэд
сургалтын гэрээний хуулбар зайлшгүй шаардлагатай бол бидэнд мэдэгдэнэ үү!
Сургуульд элсэн орж буй гадаадын иргэн нь сонгон шалгаруулах хороонд
дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэн өгөх шаардлагатай:
1. Бүртгэлийн хуудас (http://www.omgups.ru/infoteque/index.html);
2. Гадаад паспорт;
3. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ (эх хувь);
4. 2 хувь цээж зураг, хэмжээ 3х4 см;
5. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ болон гадаад паспортын орос хэл дээр
орчуулан, нотариатаар батлуулсан орчуулга;
Сургуульд элсэж орсны дараа гадаад улсын иргэн нь сургуулийн гадаад
харилцааны газарт дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэн өгөх үүрэгтэй:
1. Амьдарч буй газрын эрүүл мэндийн байгууллагаас баталсан хүний дархлал
хомсдлын вирус (ХДХВ), ДОХ, сүрьеэ (цээжний зургийн хамт) зэрэг
өвчингүй гэх шинжилгээний бичиг баримт;
2. Амьдарч буй газрын эрүүл мэндийн байгууллагын ОХУ-д суралцахад эрүүл
мэндийн сөрөг заалтгүйг батлах бичиг баримт;
3. Гепатит В, сахуу, хөхүүл ханиад, улаанбурхан, улаануудаар, халдварт саа,
татран, сүрьеэ, гахайн хавдар, архаг цус алдалтын халдвар, уушигны
халдвар, ханиадаас урьдчилан сэргийлэх вакцины гэрчилгээ;
4. Дээрхи 1−3-т заасан бичиг баримтуудын орос хэл дээр наториатаар батлуулсан орчуулга;
5. Аспирантурт элсэгчид мөн адил дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ –
бакалавр, магистр, мэргэжилтэний дипломны хуулбар, тэдгээрийн орос хэл
дээр нотариатаар батлуулсан орчуулга, судалсан хичээлүүд болон дүн,
шинжлэх ухааны ажлын хуулбарууд;
6. ОХУ-аас авсан гэнэтийн ослын даатгал;
7. 3x4 см хэмжээ бүхий 6 хувь цээж зураг;
8. Сургалт болон амьдрах байрны төлбөрийг төлөх чадвартайг батлан
харуулсан бичиг баримтын хуулбар.

16

Амьдралын нөхцөл
Омск хот нь Оросын төв хэсэгт оршдог. Эрс тэс уур амьсгалтай (өвөл нь
хүйтэн, зундаа халуун). Өвлийн дундаж хэм –20оС, зун + 22оС. Өвөл хамгийн
хүйтэндээ –35оС , зун +35оС. Иртыш мөрний усны хэм зундаа +22оС-ыг давдаг.
Омскийн нартай өдөр нь жилд дунджаар 2100 цаг. Хамгийн сонирхолтой үе нь
– намар болон зуны эхэн үе, нартай бороотой цаг агаар зонхилно.
ОЗХУИС руу ирэх
Омскийн галт тэрэгний вокзалаас троллейбусаар № 3, 4, 7, 12:
автобусаар № 24, 32, 46, 51, 69, 79, 110 «Академия транспорта» буудал хүртэл
явна, ойролцоогоор 10 минут. ОЗХУИС гадаад түншүүдээ харилцан ашигтай
хамтран ажиллах арга хэмжээнд урьж байна:
● хамтын судалгааны ажил болон боловсролын төсөл
● эрдэм шинжилгээний хуралд оролцох, шинжлэх ухааны нийтлэл
хэвлүүлэх;
● багш нарын чадварыг дээшлүүлэх хүрээнд багш солилцооны хөтөлбөр;
● сургалт болон танилцах дадлагын хүрээнд оюутан солилцооны
хөтөлбөр;
● төгсөгчдийн судалгааны ажлын дадлага.
Хэрвээ танд орос хэлний курс болон бусад хөтөлбөрөөс сонирхсон асуулт
байвал ОЗХУИС-ийн гадаад харилцааны хэлтэст хаяглана уу.

Тунгалаг овогтой Тайван, 2009 оны
төгсөгч,
мэргэжил
“Зүтгүүр”,
Сүхбаатар зүтгүүрийн депогийн дарга,
“ОмЗХУИС-ийн
оюутнууд
болон
төгсөгчиддөө
сургуулийнхаа
нэр
хүндийг үргэлж өндөрт өргөж явахыг
хүсье.”

Баатар овогтой Идэр, 2014 оны
төгсөгч, мэргэжил “Зүтгүүр”, Монгол
Улсын Зам, тээврийн хөгжлийн яамны
хөдлөх
бүрэлдэхүүн
хариуцсан
мэргэжилтэн. “Бүх зүйлд тусалж
дэмжиж
байсан
сургуулийн
удирдлага,
багш,
оюутны
зөвлөлийнхөнд талархал илэрхийлье.
Хичээж сайн суралцвал бусад бүх
зүйл сайн болох болно.”
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Их сургуулийн хотхон
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Гадаад оюутнууд тойрон аяллаар, 2017

Монгол болон Хятадын оюутнууд, Бүх
Оросын эрдэм шинжилгээний бага
хурлын үеэр Томск, 2014

Гадаад оюутнынуудын дундах Бүх
оросын орос хэлний олимпиадын
аварга – С. Энххүслэн, 2019

ОмГУПС –ын монгол оюутны баг –
Монгол оюутнуудын дунд зохион
байгуулагдсан «Дружба» тэмцээнд
хүрэл медаль, 2019

Монгол оюутан Болдбаярын
Мягмарсүрэн илтгэл тавьж буй, 2019

Монгол оюутнуудын төгсөлтийн баяр,
2019
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утас.: 007-3812-31-42-19; факс: 007-3812-31-42-36; omgups@omgups.ru
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Калина Юлия Валерьевна
KalinaUV@omgups.ru,
ums@omgups.ru;
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мэргэжилтэн:
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Александрович
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