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ОЛОН УЛСЫН ХАМТЫН 
АЖИЛЛАГАА
• Гёте сургууль, Герман
• Рур-Их сургуулийн герман судлалын 

сургууль, Герман
• Йорк их сургууль, Их Британи
• Миссури их сургууль, АНУ
• Флорида олон улсын их сургууль, АНУ
• Москва дахь Францын элчин сайдын 

яам,
• Хамтын ажиллагаа, соёлын үйл 

ажиллагааны хэлтэс
• Эрхүүгийн хотын Alliance Française
• Сиань хотын газрын тосны их 

сургууль, БНХАУ
• Шанхайн багшийн их сургууль, БНХАУ



ХЭЛ, БИЧГИЙН УХААН ОЛОН 
НИЙТИЙН ХАРИЛЦААНЫ ДЭЭД 
СУРГУУЛЬ ТУХАЙ 
Тухайн сургууль нь  гадаад хэлний факультет 
ба хэл бичгийн факультетын үндсэн дээрэ 2013 
оны 10 дугаар сарын 1 байгуулагдсан. Үндсэн 
факультетууд нь 1932 оноос эхлэн оюутан 
суралцуулж байсан, тухайн факультетууд 
уламжлал, шинжлэх ухаан, сурган хүмүүжүүлэх 
сургуулиар баялаг

ХЭЛНИЙ ШИНЖЛЭЛ
Мэргэшил - Онол болон хэрэглээний хэл шинжлэл
Шалгалт - орос хэл, гадаад хэл,
Нийгмийн шинжлэл

Мэргэшил - орчуулга, орчуулга судалгаа
Шалгалт - орос хэл, гадаад хэл, түүх

Мэргэшил - Гадаад хэл, соёлыг заах онол, аргазүй
Шалгалт - орос хэл, гадаад хэл,
Нийгмийн шинжлэл 

ХЭЛ, БИЧГИЙН УХААН 
Мэргэшил – ОХУ-ын хэл, бичгийн судлал (Орос 
хэл, утга зохиол)
Шалгалт - орос хэл, уран зохиол, түүх

Мэргэшил - Хэл бичгийн ухааны салбарын хичээл 
заах аргазүй  (Оросын хэл, утга зохиол)
Шалгалт - орос хэл, уран зохиол, түүх

Мэргэшил - Хэл бичгийн ухааны салбарын хичээл 
заах аргазүй (гадаад хэл)
Шалгалт - Орос хэл, уран зохиол, гадаад хэлний

СЭТГҮҮЛ ЗҮЙ
Мэргэшил - Телевиз, радио нэвтрүүлгийн сэтгүүлч 
Шалгалт - орос хэл, уран зохиол, түүх

Мэргэшил  - Олон улсын сэтгүүл зүй
Шалгалт - орос хэл, утга зохиол, нийгмийн судлал

Мэргэшил - Хэл бичгийн ухааны салбарын хичээл 
заах аргазүй
Шалгалт - орос хэл, уран зохиол, Гадаад хэл

ЗАР СУРТАЛЧИЛГАА,
ОЛОН НИЙТИЙН ХАРИЛЦАА
Мэргэшил - Худалдааны салбар дахь зар 
сурталчилгаа, олон нийтийн харилцаа
Элсэлтийн шалгалт: орос хэл, нийгмийн 
шинжлэл, түүх


