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ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭН СУРАЛЦАХ ХҮСЭЛТИЙН  МАЯГТ 

 
1   Оюутны  овог. нэр  

2 Регистрийн дугаар  

3 Хүйс  

4 Оюутны дугаар  

5 

 

Оюутны  суралцаж буй хөтөлбөр  

( Сурч буй мэргэжлийн ангиа бичнэ) 
 

6 Одоо  суралцаж  буй түвшин 

( суралцаж  буй курсээ дугуйлж  тэмдэглэнэ ) 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

7 Чөлөөтэй байсан улирал  

1 улирал 

( Хагас жил) 

 

 

2 улирал 

( Бүтэн жил ) 

8 Чөлөө авсан шалтгаан (Сонгох) 

 

 

( ) Гадаад улсад хэлний курс, сургалтанд явах 

( ) Сургалтын төлбөр төлөх боломжгүй 

( ) Ар гэрийн гачигдал шалтгаанаар 

( ) Мэргэжлээ буруу сонгосон 

( ) Эрүүл мэндийн байдлаас 

( ) Төрөх 

( ) Work travel 

( ) Бусад 

9 

 

Чөлөө авахдаа суурь хураамж төлсөн эсэх 

(ХШУИС-ийн санхүүгээр баталгаажуулна) 
 

10 Үргэлжлүүлэн суралцах зөвшөөрөл 

олгосон эсэх: 

/Сургалтын алба/ 

 

12 Оюутны гарын үсэг 

 

 

13 Холбоо барих утас  

 

 

14 Огноо  

 
Санамж:  Оюутан  Та  дараах  журамтай  танилцана уу. 
4.11.2. Суралцагч үргэлжлүүлэн суралцах  

4.11.2.1. Чөлөөний хугацаа дуусахад суралцагч энэ журмын 4.5-д заасны дагуу хичээлд бүртгүүлж , 

үргэлжлүүлэн суралцах үүрэгтэй.  

4.11.2.2.Чөлөөний хугацаа дууссан суралцагч улирлын хичээл эхлэхээс 7-оос доошгүй хоногийн өмнө 

үргэлжлүүлэн суралцах өргөдлөө сургалтын албанд өгч шаардлагатай төлбөрийг төлсний үндсэн дээр 

бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаалаар үргэлжлүүлэн суралцах эрх нээгдэж сургалтын мэдээллийн 

системд сургалтын алба суралцагчийн төлөвийг өөрчилнө. 

4.11.2.3. Чөлөөний хугацаа дуусч, үргэлжлүүлэн суралцах эрх нь нээгдсэн суралцагч сургалтын алба, 

тэнхмээс суралцах хувийн төлөвлөгөө зохиох, хичээлд бүртгүүлэх, бусад асуудлаар зөвлөгөө авах 

шаардлагатай. 

4.11.2.4. Улирлын чөлөөг дуусгаад ирсэн болон бусад шалтгаанаар сургалтын хугацаа хойшлон суралцаж 

байгаа суралцагч сургалтын төлөвлөгөөний өөрчлөлтөөс болж хичээл, хөтөлбөрийн түвшин, шалгалтын 

зөрүү гарвал үргэлжлүүлэн суралцах болсон шалтгаан, өмнө нь авч байсан дүнг харгалзахгүйгээр нөхөн 

үзэх хичээл, өгөх шалгалтыг сургалтын алба, тэнхимийн эрхлэгч/ хөтөлбөрийн удирдагч хамтран тогтооно. 

4.11.2.5. Хоёр улирал дараалан идэвхгүй төлөвт байгаа суралцагч сургалтын албанд үргэлжлүүлэн 

идэвхтэй төлөвт суралцах хүсэлт гаргах ба идэвхгүй суралцсан хугацааны суурь үйлчилгээний төлбөрийг 

нөхөн төлнө. 

Хүлээн авсан огноо: 

Гарын үсэг 


