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АМЖИЛТЫН 
ИРЭЭДҮЙН 
БАТАЛГАА !

БУИС ӨНӨӨДӨР:
• 20000 төгсөгчидтэй, 10 000 гаруй оюутантай
• Мэргэшсэн профессор багшийн бүрэл-

дэхүүнтэй 
• Орчин үеийн материал техникийн баазтай
• Сургалтын дадлагын арга зүйтэй
• Интерактив үр бүтээлтэй сургалтын үйл 

явцтай
• Эчнээ сургалт нь зайны технологи ашигладаг
• Оюутны дадлагыг Буриад Улсын Улаан-Үд 

хотын албан байгууллагуудад явуулдаг 
• Оюутны идэвхтэй амьдрал урлаг спортын 

амжилтаар дүүрэн
• Нийгмийн тэтгэлэгтэй
• БУИС-ийн болон бусад их, дээд сургуулиудад 

магистратура, аспирантурад үргэжлүүлэн 
сурах боломжтой

• Оюутан болон багш нар мэргэжлийн дээ-
шлүүлж дадлага хийх боломжтой

• Мэргэжлийн нэмэлт боловсрол олгодог

БУИС-ийн оюутан болсноор та өөрийн авъяас 
чадвараа бүрэн нээх боломжтой. Тус сургуульд 
сурснаар та орчин үеийн стандарт шаардлагад 
нийцсэн мэргэжлийн өндөр мэдлэгтэй болно. Та 
урлаг, спортоор хичээлж, шинжлэх ухааны нээлт 
хийх боломжтой. Таны бие хүн болон төлөвших 
бүхий л орчин хангагдаж сурах, амрах, оюутны 
нийгмийн идэвхтэй амьдралаар амьдрах бүрэн 
баталгаа бий болно. 

ИРЭЭДҮЙГЭЭ БУРИАД УЛСЫН ИХ 
СУРГУУЛЬТАЙ ХАМТ БҮТЭЭЦГЭЕ!
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БУИС
бол ОХУ-ын Сибирь болон Алс Дорнын сургалт, 
эрдэм шинжилгээний нэр хүндтэй төвийн нэг нь юм. 
Манай сургуулийн боловсрол нь цаашид өөрийгөө 
улам боловсруулж хөдөлмөрлөхөд ирээдүйн хаал-
гыг нээж өгдөг.

ИХ СУРГУУЛИЙН ЗОРИЛГО
Мэргэжлийн өндөр түвшинд иргэн хүнийг хөгжүүлж 
дэлхийн зах зээлд боловсрол, соёл, шинжлэх ухаа-
ны үнэт зүйлийг хадгалж олшруулах.

ХӨГЖЛИЙН ХЭТИЙН ТӨЛӨВ
ОХУ-ын соёлын үнэт зүйлийг Төв Азийн олон улсын 
боловсролын орон зайд нэвтрүүлж ОХУ-ын их сур-
гуулийн болосролын загварыг бэхжүүлэх. БУИС нь 
гадаад болон ОХУ-ын шинжлэх ухаан, боловрослын 
байгууллагуудтай олон жилийн турш амжилттай 
харилцаж буй туршлага дээр үндэслэн Европ, Азийн 
шинжлэх ухаан, боловсролын тогтолцоог харилцан 
холбох үүргийг гүйцэтгэсээр ирлээ.

Өнөөдөр Их сургуулийн 7 факультет, 6 дээд сур-
гууль болон Коллежид 10000 оюутан сурдаг. 
БУИС-ийн диплом нь улсын боловсролын стандарт, 
ажил өгөгчдийн шаардлагад нийцэх бөгөөд орчин 
цагийн хөдөлмөрийн зах зээл дээр өрсөлдөх чад-
вартай юм.

• 8 сургалтын байшинтай;
• Сургалт-үйлдвэрлэлийн төвүүдтэй;
• 30 компьютерын ангитай;
• 2000 гаруй цахим тооцооны хэрэгсэлтэй; 
• 130 гаруй Интернет-сургалт хийж буй 

мэдээллийн боловсруулах арга зүйн төвтэй;
• 5 оюутны байртай (10000 дөрвөлжин м. 

талбайтай орчин цагийн оюутны байрны бат 
суурьтай болов);

• Шинэ цэнгэлдэх хүрээлэн (шинэ самрах цөөрмийг 
барих төлөвлөгөө зохиогдлоо); 

• Байгал, Цуурхайн нуур дээр хоёр спортын 
эрүүлжүүлэх баазтай;

• 830 хүний сууудалтай гуанз, зуушны газартай
Шинжлэх ухааны номын сангийн электрон уншлагын 
орчин цагийн танхимтай


