
ХУУЛЬ ЗҮЙН 

СУРГУУЛЬ 

ГЛОБАЛ УДИРДАГЧ  
ИХ СУРГУУЛЬ 
 



Түүхэн замнал 

2005 Үүсэн байгуулагдсан 2007 Дээд сургууль болсон 2015 10 жилийн ой 

Монголын дээд 
боловсролын салбарт 
Дэлхийн боловсролын 
Монголдоо уриатайгаар 
ажиллаж, амжилттай ойгоо 
тэмдэглэсэн. 

2018 Их Монголыг 
нэгтгэсэн 

2019 Магадлан 
итгэмжлэгдсэн 

БМИҮЗ-өөс магадлан 
итгэмжлэлд хоёрдахь удаагаа  

тэнцсэн. 

2020 Их сургууль болсон 

Глобал Удирдагч Их Сургууль  
нь анх Глобал Удирдагч Сан  
нэртэйгээр 2005 онд үүсгэн  
байгуулагдсан. 

2007 онд Глобал Удирдагч Дээд  
Сургууль болж үйл ажиллагаагаа  
өргөжүүлсэн. 

2020 оноос мэргэжлийн 
хөтөлбөрүүдийн тоо нэмэгдэж 
сургалт,  
эрдэм шинжилгээ, судалгааны   
ажлаа өргөжүүлж их сургууль  
болсон. 

2018 онд Их Монгол дээд 
сургуулийг өөртөө нэгтгэсэн 



Глобал удирдагч их сургууль 

Монгол Улсын дээд боловсролын зах зээлд 

чанар үр дүнгээрээ манлайлагч судалгаан 

дээр суурилсан цогц их сургууль болон 

хөгжинө. 

Алсын хараа 

Үнэт зүйлс 

 

Өндөр мэргэжил, ур чадвар, хариуцлаг, ѐс зүйтэй хүн төлөвшүүлнэ. 

Үндэсний болон олон улсын түвшинд өрсөлдөх чадвар олгоно. 

Бизнес, эрүүл мэнд, хууль, хүмүүнлэгийн салбаруудын мэргэжлийн 

манлайлагчдыг бэлтгэнэ. 

Сэтгэл, зүтгэл, зорилго нэгт ЧАДВАРЛАГ БАГ 

Сурах хүсэл, арга барилтай ЧАДАВХИТАЙ ОЮУТАН 

Дэлхийн түвшингийн ЧАНАРТАЙ ХӨТӨЛБӨР 

Гадаад дотоодын хөдөлмөрийн зах зээлд ЭРЭЛТ ИХТЭЙ ТӨГСӨГЧ 



ЭРХЭМ ЗОРИЛГО 

Мэдээллийн эрин зуунд дээд боловсролын зах зээлд ЧАНАРЫН МАНЛАЙЛАГЧ 

СУРГУУЛЬ болж дэлхийн жишигт нийцсэн, ур чадварт суурилсан хөтөлбөрөөр 

дамжуулан өндөр мэргэжил, ур чадвартай, хариуцлага, ѐс зүйтэй үндэсний болон 

олон улсын түвшинд өрсөлдөх чадвартай манлайлагчдын шинэ үеийг бэлдэхэд 

оршино. 

 

 

 

 

 



ГЛОБАЛ УДИРДАГЧ 

ИХ СУРГУУЛЬ 

 

2006 оноос хойш дэлхийн өндөр хөгжилтэй 

орнуудад 4500 гаруй оюутнуудыг тэтгэлэгтэй 

сургаж 5 сая гаруй долларын тэтгэлгийн санг 

бүрдүүлж чадсан цорын ганц дээд боловсролын 

байгууллага юм.  

МОНГОЛЫН ХАМГИЙН 

ӨРГӨН ГАДААД 

ХАРИЛЦААТАЙ 

СУРГУУЛЬ 



Гадаад харилцаа, оюутан солилцоо 

Англи хэлний IELTS, TOEFL сургалт 

Жинхэнэ манлайллын хөтөлбөр 

Харвардын КЕЙС сургалтын аргазүй 

Тэтгэлэг урамшуулал 

Инновацийн лаб 

Номын сан 

 
 

2 удаагын магдлан итгэмжлэгдсэн 

Олон улсын ACBSB магдлан итгэмжлэгдсэн 

 



Гадаад харилцаа, 

оюутан солилцоо 

Глобал Удирдагч их сургууль нь 

дэлхийн 160 гаруй их сургуулиудтай 

оюутан солилцоо, хамтарсан 1+3, 

2+2,1+1 хөтөлбөрүүдийг санал болгож 

буй Монголын гадаад харилцааны 

хамгийн өргөн сүлжээтэй их сургууль 

юм. 



          Орчин цагт  IQ гэхээсээ EQ буюу 

нийгэмших чадвар, эн тэргүүнд 

манлайлах ур чадвар нь улам бүр чухал 

хэрэгцээ болж байна. Тэгвэл манай 

сургууль АНУ-ын Харвардын их 

сургуулийн загвараар манлайллын 

сургалт явуулж оюутан залуусаа 

манлайлагч болгон бэлтгэж байна. 

ОНЦЛОГ 

жинхэнэ 
МАНЛАЙЛЛЫН 

ХӨТӨЛБӨР 
ORGINAL LEADERSHIP 

PROGRAMM 



. МАНАЙ СУРГУУЛЬ БҮХ ХИЧЭЭЛЭЭ ХАРВАРДЫН ИХ 

СУРГУУЛИЙН КЕЙС СУРГАЛТЫН АРГА ЗҮЙН ДАГУУ 

ЯВУУЛЖ БАЙНА. КЕЙС СУРГАЛТ  /ТОХИОЛДОЛД 

СУУРИЛСАН/ НЬ ОНОЛЫН МЭДЛЭГИЙГ БОДИТ 

АМЬДРАЛТАЙ ХОЛБОЖ ӨГСӨНӨӨР ОЮУТАНД 

ПРАКТИК УР ЧАДВАР САЙТАЙ ЭЗЭМШҮҮЛДЭГ 

ОНЦЛОГТОЙ. 

ХАРВАРДЫН КЕЙС 

СУРГАЛТЫН АРГАЗҮЙ 



 Инновацийн лаб 

Оюутнууд болон багш нар өөрсдийн гарааны компаниудаа байгуулах, инновацийн 

бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүдээ боловсруулан бойжуулан гаргах олон төрлийн  

хөтөлбөрүүдтэй. 



НОМЫН САН 

ГУИС- Номын сан нийт 136 суудалтай 

13.000 номын Фонд бүхий орчин үеийн 

номын сан юм. 



 
2013 онд байгуулагдсан. 

2019, 2020 онуудад Эмчлэх 

эрхийн зөвшөөрлийн 

шалгалтад 87.9 буюу 98 

хувийн амжилт үзүүлсэн.  

АНАГААХ УХААНЫ 

СУРГУУЛЬ 

Олон улсын 

Ф.Найтингелийн 

шагналт багш нэг, 

Төрийн одон медиалиар 

зургаан багш шагнуулж 

байсан. 

CУВИЛАХУЙН 
СУРГУУЛЬ 

2007 онд байгуулагдсан. 

Одоогоор бакалаврын 

өдрийн 8, орой эчнээ 8, 

магистрын 1 хөтөлбөр тус 

тус хэрэгжүүлдэг. 

БИЗНЕСИЙН 

СУРГУУЛЬ 

2018 онд байгуулагдсан. 

Гадаад багш нартай, 

Баклаврын өдрийн 7, орой 

эчнээ 5 хөтөлбөр тус тус 

хэрэгжүүлдэг. 

ХҮМҮҮНЛЭГИЙН 

СУРГУУЛЬ 

Харвардын хөтөлбөрөөр 

эзэмших мэдлэг чадвар, 

орчин үеийн хандлагыг 

хуулийн салбарт 

нутагшуулах зорилготой. 

ХУУЛЬ ЗҮЙН 

СУРГУУЛЬ 

ГУИС-ийн Салбар сургуулиуд 



Онцлог, давуу тал:  
 Харвардын кэйс сургалтын аргачлалд суурилсан орчин үеийн сургалтын 

технологи 

 Тэргүүлэх эрдэмтдийн баг 

 Дэлхийн шилдэг их сургуулиудын зочин профессорууд 

 Дараах хөтөлбөрүүдэд хамрагдах боломжтой: 

Жинхэнэ манлайллын хөгжлийн хөтөлбөр 

Оюутан солилцоо, магистрын хос дипломын 1+1 хөтөлбөр 

Манлайлагчид, эрдэмтдийн  “Зочин илтгэгч” хөтөлбөр 

Инноваци, гарааны компанийн хөтөлбөр 

Бизнес тур хөтөлбөр 

Англи хэлний эрчимжүүлсэн бэлтгэл хөтөлбөр 

 Гадаад, дотоодын тэтгэлэг 

 Дэлхийн шилдэг их сургуулиудад тэтгэлгээр суралцах боломж 

 Танхим, цахим хосолсон сургалтын хэлбэр 

 Ажлын бус цагаар хичээллэх боломж 

 Сургалтын төлбөрийг уян хатан нөхцөлөөр хуваан төлөх боломж 

 Хотын төвийн байршил, сургалт-судалгааны  таатай  орчин 

 Төгсөгчдийн манлайлал, карьер өсөх боломж 

 



Суралцах хэлбэр 

Хөтөлбөр Хэлбэр хугацаа Үндсэн 

төлбөр жил 

хөнглөлт 

 

төлбөр 

 

Төлөх 

хэлбэр 

Эрх зүй  Бакалавар 3.5 жил 2950000 650000 2300000 Улирал,сар 

Эх зүй Бакалавар 

хөрвөх 

2,5 жил 2950000 650000 2300000 Улирал, сар 

Хууль эрх 

зүй 

Магистр 1,5 жил 2800000 1000000 1800000 Улирал, сар 

Бүрдүүлэх материал: 

Бакалавар 3.5 жил  

- 10 жилийн гэрчилгээ 

- ЭЕШ оноо доод тал нь 1 хичээл 480 

- Иргэний үнэмлэхний хуулбар 

Бакалавар 2 жил, Магистр 

- Өмнөх бакалаварын дипломны хуулбар 

- Иргэний үнэмлэхний хуулбар 

 
 
 



ГУИС, Хууль зүйн сургуулийн 
багшлах боловсон хүчин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Хууль зүйн сургуулийн захирал, 

  Хууль зүйн доктор(Ph.D).,  

  Б. Жаргалсайхан  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Хөтөлбөр хариуцсан дэд захирал,  

 Хууль зүйн доктор(Ph.D),профессор., 

   Ц. Цэлмэг 

 



ГУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн  
багшлах боловсон хүчин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Багш, Хууль зүйн доктор (Ph.D).,   Багш, Хууль зүйн доктор (Ph.D).,    Багш, боловсрол судлалын   

 Я. Цэнд-Аюуш   Г. Хишигсүрэн    доктор (Ph.D).,  

         Д. Уянга 



ГУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн 
 багшлах боловсон хүчин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 Багш, Магистр.,  

 Р. Мөнхдулам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Багш,Нийслэлийн иргэний хэргийн давж 
заалдах шатны шүүхийн шүүгч,  магистр.,  

 М. Наранцэцэг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Хөтөлбөрийн удирдагч, багш, 

 магистр.,  

 А. Азжаргал 
 



ГУИС, Хууль зүйн сургуулийн 
 багшлах боловсон хүчин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 Багш, прокурор, магистр.,  

  Г. Оюунбаяр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 Багш, Иргэний хэргийн анхан шатны  
  шүүхийн шүүгч, магистр.,  

  Э. Ариунаа 



ГУИС, Хууль зүйн сургуулийн  
багшлах боловсон хүчин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Багш, өмгөөлөгч, магистр., 

   Б. Энхтүвшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Багш, өмгөөлөгч, магистр.,  

  Ц. Амарсанаа  



Хөтөлбөрийн давуу тал:  

• Ажлын бус цагаар сургалт зохион байгуулагддаг 
тул ажлаа хийнгээ суралцах боломжтой  

• Элсэгчийн хүсэл сонирхолд нийцүүлэн 100 хувь 
цахим, 100 хувь танхим, цахим- танхим хосолсон 
ангитай учир хөдөө орон нутаг, гадаад улсаас ч 
сурах боломжтой 

• Сургалтын төлбөрөө хувааж төлөх боломжтой  

• Багшлах боловсон хүчний хувьд бакалаврын 
ангид 50 хувь нь докторын зэрэгтэй, магистрын 
ангид 100 хувь докторын зэрэгтэй салбартаа 
тэргүүлэгч эрдэмтэд хичээл заадаг  

 


