МОНГОЛ УЛСЫН СОЁЛ УРЛАГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН 2017-2018 ОНЫ
ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН БАКАЛАВРЫН ЭЧНЭЭ, ЗАЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН
ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ

1. Соѐл урлагийн их сургуулийн бакалаврын эчнээ, зайн хөтөлбөрийн
намрын нэмэлт элсэлтийн бүртгэл 2017.09.11-09.29-ний өдөр хүртэл
СУИС-ийн I байрны 204 тоот өрөөнд бүртгэнэ.
2. Эчнээ, зайн сургалтанд элсэгчдэд тавигдах шаардлагыг хангасан
хүмүүсийг 2017 оны 9 дүгээр сарын 11-нээс 29-ний өдрүүдэд
цахимаар бүртгэх бөгөөд (www. elselt.msuac.edu.mn) хаягаар хандаж
бүртгүүлэх эсвэл СУИС-ийн төв байрны 204 тоотод ирж бүртгүүлнэ.
Үүнд:
- Боловсролын зэргийн диплом, гэрчилгээ;
- Элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгсөн батламж;
- Ажиллаж буй байгууллагын тодорхойлолт, нийгмийн даатгалын
дэвтрийн хуулбар;
- Цахим үнэмлэхний хуулбар;
- Бүртгэлийн хураамж төлсөн баримт (Төрийн банк дахь СУИС-ийн
102900116087 тоот дансанд тушаах);
- Бүртгүүлснээ 11-318774 дугаарт эргэж мэдэгдэх.
3. Урлагийн авъяас шаардахгүйгээр элсүүлэх хөтөлбөрийн бүртгэлийн
хураамж
8,000 төгрөг, ур чадварын шалгалт авч элсүүлэх
хөтөлбөрийн бүртгэлийн хураамж 15,000 төгрөг байна.
4. Лавлах утасны дугаар: 11-318774, 98991007, 89164844, 95184844,
98184855
Элсэлтийн журам, нэмэлт мэдээллийг www.msuac.edu.mn цахим
хуудаснаас авна уу.

Хавсралт I
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СУИС-ИЙН БАКАЛАВРЫН ЭЧНЭЭ, ЗАЙН СУРГАЛТАНД
ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

№

Хөтөлбөр
1. 021104. “Радио, дэлгэцийн техник технологи”
2. 031401. “Соѐл судлал” /нүүдлийн соѐл судлал, өрнийн соѐл судлал, соѐлын өв, музей судлал/
3. 032201. “Номын сан судлал” (алсын зайн сургалттай)
4. 041302. “Менежмент” /соѐл, урлаг/, (алсын зайн сургалттай)
5. 041401. “Маркетинг” /соѐл, урлаг/
6. 101501. “Аялал жуулчлал” /соѐлын аялал жуулчлал, соѐл чөлөөт цагийн үйлчилгээ/
7. 011404. “Багш, урлагийн боловсрол” /хөгжмийн, бүжгийн/
8. 021101. “Зураг авалт”
9. 021102. “Дуу чимээний технологи”
10. 021201. “Хувцасны дизайн”
021202. “График дизайн”
11.
/компьютер график, мультимедиа, хэвлэлийн дизайн/
021301. “Уран зураг”
12.
/уран зураг, монгол зураг, монументаль уран зураг, тайз дэлгэцийн/
021302. “Уран баримал”
13.
/уран баримал, керамик урлаг, арьсан урлаг, чимэглэх урлаг, уран дархан, уран сийлбэр/
14. 021303. “Зураасан зураг”
15. 021304. “Түүх соѐлын дурсгалт зүйлийн сэргээн засварлалт”
021501. “Хөгжмийн урлаг”
16.
/зохиомж, найруулга, судлал, удирдах-найрал дуу, найрал хөгжим/
021502. “Хөгжимдөх урлаг”
17.
/сонгодог ба үндэсний хөгжим, концертмейстр, орчин цагийн хөгжим/
021503. “Дуулах урлаг”
18.
/дуурийн, уртын, богинын, орчин цагийн/
19. 021504. “Үндэсний язгуур урлаг” /хөөмэй, тууль/
20. 021505. “Жүжиглэх урлаг”
21.
22.
23.
24.
25.

021516. “Найруулах урлаг”
/кино, радио, телевиз, жүжиг/
021507. “Бүжгийн урлаг”
/бүжгийн найруулга, бүжиглэх урлаг/
021801 “Урлаг судлал”
/театр, кино, дүрслэх урлаг/
023203 “Утга зохиол судлал”
/кино, жүжгийн зохиол/
032101 “Сэтгүүл зүй”

Тайлбар:



Ур чадварын шалгалт өгч элсэх хөтөлбөрүүд (Шалгалтын хэлбэр агуулгыг II-р хавсралтаас үз.)
Ур чадвар шаардах хөтөлбөрийн шалгалтыг 2017 оны 10 сарын 13-ны өдөр зохион байгуулж,
дүнг мэдээлнэ.
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Хавсралт II

УР ЧАДВАРЫН ШАЛГАЛТ ӨГЧ ЭЛСЭХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Ур чадварын шалгалт (800 оноо)
Хөтөлбөр

011404. “Багш, урлагийн боловсрол”
/хөгжмийн, бүжгийн/

021101. “Зураг авалт”
021102. “Дуу чимээний технологи”

Ерөнхий чадвар

Онцлог чадвар

Хөгжмийн
а) Сонгосон хөгжмийн зэмсгээр 2
а) Хөгжимдөх чадвар
зохиол хөгжимдөх
(төгөлдөр хуураар 2 зохиол)
б) Урлагийн тухай ярилцлага
б) Хэмнэл
в) Биеийн хөгжил
в) Сонсгол, ой тогтоолт
г) Дуулах чадвар
Бүжгийн
а) Бие бялдарын хөгжил, уян хатан чанар
б) Сонсгол, ой тогтоолт, хөгжмийн мэдрэмж
в) Бүжиглэх авъяас чадвар
г) Үсрэлт, хөдөлгөөний эвсэл
а) Ярилцлага
б) Уран чадвар
а) Сонсгол, ритм, ой тогтоолт
б) Ярилцлага

021201. “Хувцасны дизайн”
021202. “График дизайн”
/компьютер график, мультимедиа,
хэвлэлийн дизайн/
021301. “Уран зураг”
/уран зураг, монгол зураг,
монументаль уран зураг, тайз
дэлгэцийн/
021302. “Уран баримал”
/уран баримал, керамик урлаг, арьсан
урлаг, чимэглэх урлаг, уран дархан,
уран сийлбэр/
021303. “Зураасан зураг”
021304. “Түүх соѐлын дурсгалт
зүйлийн сэргээн засварлалт”

а) Зохиомж
б) Хар зураг
в) Уран зураг

021501. “Хөгжмийн урлаг”
/зохиомж, найруулга, судлал, удирдахнайрал дуу, найрал хөгжим/

а) Соноршуулга: 2-3 хоолойн
диктант
б) Хөгжмийн суурь мэдлэг (бодлого
бодох, онолын дасгал хийх)
в) Төгөлдөр хуураар хөгжимдөх ур
чадвар
г) Ярилцлага

021502. “Хөгжимдөх урлаг”
/сонгодог ба үндэсний хөгжим,
концертмейстр, орчин цагийн
хөгжим/

а) Хөгжимдөх чадвар
(төгөлдөр хуураар 2 зохиол)
б) Хэмнэл
в) Сонсгол, ой тогтоолт

021503. “Дуулах урлаг”
/дуурийн, уртын, богинын, орчин
цагийн/
021504. “Үндэсний язгуур урлаг”
/хөөмэй, тууль/

021505. “Жүжиглэх урлаг”

а) Дуулах чадвар (2-3 дуу бэлтгэх)
б) Хэмнэл,
в) сонсгол, ой тогтоолт
г) Хөгжимдөх чадвар
а) Өөрийн судалбар
б) Хөдөлгөөний эвсэл, бүжиг
в) Дуулах чадвар
г) Сонсгол, ритм
д) Уран уншлага

а) Өөрийн зохиосон хөгжмийн
зохиолыг хөгжимдөх, ноотны
программын мэдлэг
б) Найрал хөгжим удирдах- 2 бүтээл
в) Найрал дуу удирдах-2 бүтээл,
дуулах чадвар
г) Урлагийн тухай эссэ бичих (250300 үгтэй)
а) Сонгосон хөгжмийн зэмсгээр 2
зохиол хөгжимдөх
б) Урлагийн тухай ярилцлага
в) Биеийн хөгжил
г) Дуулах чадвар
а) Биеийн хөгжил (Хоолойн цараа,
амны хөндийн эрүүл ахуй)
б) Хөдөлгөөний эвсэл,бүжиг
а) Түргэн хэллэг
б) Амьсгалын багтаамжийн дасгал
а) Ёгт үлгэр ярих
б) Монолог
в) Өгөгдсөн судалбар
г) Ярилцлага
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021516. “Найруулах урлаг”
/жүжиг/
021516. “Найруулах урлаг”
/кино, радио, телевиз/
021507. “Бүжгийн урлаг”
/бүжгийн найруулга, бүжиглэх урлаг/

а) Өгөгдсөн судалбар
б) Хөдөлгөөний эвсэл, бүжиг
а) Өөрийн судалбар
в) Дуулах чадвар
б) Эссэ бичих
г) Сонсгол, ритм
в) Ярилцлага
д) Уран уншлага
а) Ярилцлага
б) Эссэ бичих
в) Оюуны чадамж IQ
а) Бие бялдрын хөгжил, уян хатан чанар
б) Сонсгол, ой тогтоолт, хөгжмийн мэдрэмж
в) Бүжиглэх авьяас чадвар
г) Үсрэлт, хөдөлгөөний эвсэл

021801 “Урлаг судлал”
(театр, кино, дүрслэх урлаг)
023203 “Утга зохиол судлал”
(кино, жүжгийн зохиол)

а) Эссэ бичих
б) Ярилцлага

032101 “Сэтгүүл зүй”

а) Ярилцлага
б) Эссэ бичих
в) Оюуны чадамж IQ
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СОЁЛ УРЛАГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН ДАВУУ ТАЛ
-

Соѐл урлагийн их сургуульд элссэн оюутан өөрийн сонгосон үндсэн хөтөлбөрөөр
суралцахын зэрэгцээ хос, хавсарга, давхар хөтөлбөрөөр суралцах боломжтой.
Монголын урлаг, соѐлын нэрт уран бүтээлчдээр хичээл заалгана.
Гадаадын Урлагийн шилдэг сургуулиудын профессорууд урилгаар ажилладаг.
Оюутан солилцоогоор Хятад, Герман, Солонгос, Тайваний урлагийн сургуулиудад
очих боломжтой.
Оюутны бүтээлч сэтгэлгээг дэмжсэн төсөл, хөтөлбөрүүдтэй.
Орчин үеийн тоног төхөөрөмж бүхий театр, кино, телевиз, радиогийн студи,
мультимедиа, дуу бичлэг, керамикийн лабораторитай.
Үндэсний болон сургуулийн бүх төрлийн тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.
Оюутны дотуур байртай.
“Харзтай” Соѐл урлагийн эко зуслан буюу дадлагын баазтай.

ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
СОЁЛ УРЛАГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ НЬ:
1. Азийн Урлагийн Сургуулиудын Холбоо ALIA-г байгуулсан Азийн сургуулийн нэг.
СУИС-ийн захирал Азийн урлагийн сургуулиудын холбооны дэд ерөнхийлөгчийн
сонгуультай;
2. Ази, Номхон Далайн Товчоо APB-ийн гишүүн;
3. Азийн Театрын Боловсролын Төв ATEC-ийн гишүүн;
4. Европын Урлагийн Сургуулиудын Холбоо ELIA-ын гишүүн;
5. Еврази-Номхон Далайн Орны Их Сургуулиудын Сүлжээ Euarasia-Pacific Uninet-ийн
гишүүн;
6. “Торгоны замын их сургуулиудын сүлжээ” The Silk-road Universities Network-ийг
байгуулсан сургуулиудын нэг;
7. ОХУ, БНХАУ, БНСУ, ХБНГУ, БНФУ, Унгар зэрэг улсын 30 гаруй их, дээд
сургуулиудтай хамтын ажиллагааны гэрээтэй.

5

