
 

Элит Эдүкэйшн – Идэр дээд сургууль Англи хэлний багш /Бакалавр/ Манай англи хэлний 
багшийн бакалаврын хөтөлбөрийн тусламжтайгаар та ирээдүйн гадаад, дотоодын ажил 
олгогчдын шаардлагад бүрэн дүүрэн нийцсэн мэргэжлийн болон хувь хүний олон талын ур 
чадвар, дадлага туршлагыг цогцоор нь эзэмших болно.  

МАНАЙ СУРГУУЛИЙГ СОНГОХ ШАЛГААН:  

Мэргэжлийн хувьд:  

1. Оюутан бүр IELTS, TOEFL-ийн 90 хувиас дээш оноог албан ёсоор авч төгсөнө.  

2. Англи хэлийг олон улсад заах эрх бүхий ТЭСОЛ хөтөлбөрт хамрагдаж олон улсын 
сертификаттай төгсөнө.  

3. АНУ-ын Пэйс их сургуульд 2+2 хөтөлбөрөөр суралцах боломжтой.  

4. АНУ-ын Калифорни их сургуулийн мэргэжил дээшлүүлэх хөтөлбөрт хамрагдах  боломжтой.  

5. АНУ-д ворк-энд-трэвэл хөтөлбөрт хамрагдан зуны амралтаа аялангаа ажиллаж үр дүнтэй 
өнгөрүүлэх.  

6. АНЭУ-ын Дубай хотноо оюутан өөрийн хүсэлтийн дагуу зуны англи хэлний сургалтын 
хөтөлбөрт 25%-ийн хөнгөлөлттэй суралцах  

7. Суралцах хугацаандаа онол, практик ижил түвшинд байх бөгөөд дадлага хийх орчин 
нөхцөлөөр бүрэн хангагдана.  

8. Монгол улсын хэмжээнд ХЭЛТЭЙ МОНГОЛ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ сайн дурын ажилтнаар ажиллах 
боломж нээгдэх ба мэргэжлийн туршлага хуримтлуулах зорилготой.  

9. Олон улсын байгууллагад сайн дурын ажилтнаар элсэж гадаад улсад мэргэжлийн туршлага 
хуримтлуулах боломж нээлттэй.  

10. Олон улсын оюутны чуулга уулзалтуудад эх орноо төлөөлөн оролцох, илтгэл тавих, ижил 
мэргэжлээр суралцагч бусад орны оюутан залуустай туршлага солилцох бүрэн боломжтой  



11. Англи хэлний багш мэргэжлээр гадаад улсад ажиллах шаардлагыг бүрэн хангасан 
мэргэжилтэн болж төгсөх бөгөөд сургуулийн зүгээс уг боломжийг нээж өгнө.  

 

Хувь хүний хувьд:  

1.  Гоо зүй, арьс арчилгаа, нүүр будалтын мэдлэг олгох  

2. Зөв алхаа гишгээ, өөртөө итгэлтэй цэх сайхан биеийн хэлэмжид суралцах  

3. Хувцаслах соёлд суралцах /багш мэргэжлийн онцлогт тохирсон/  

4. Илтгэх урлаг буюу өөрийгөө бусдад бүрэн дүүрэн товч тодорхой ойлгуулж, өөртөө 
итгэлтэйгээр үзэл бодлоо илэрхийлж сурах.  

5. Мэтгэлцээний урлаг /үзэл бодлоо баримттайгаар илэрхийлэх түүнийгээ нотлох, батлах, 
хамгаалах/ зэрэг өөрийгөө хөгжүүлсэн, өөрчилсөн, дэвшсэн алхамуудыг хамтдаа хийнэ.  

Ирээдүйн ажил олгогчийн шаардлагын хувьд  

1. Үр өгөөжтэй цагийн менежментэд суралцах  

2. Үйл ажиллагааны алсын хараа тодорхойлох, зорилго, зорилт, стратеги төлөвлөлт хийх 
чадварт суралцах  

3. Судалгаа шинжилгээ хийх, анализ дүгнэлт гаргах арга зүйд суралцах  

4. Төсөл бичих арга зүйд суралцах  

5. Албан бичгийн найруулга зүйд суралцах  

6. Албан бичиг хөтлөн явуулах чадварт суралцах  

7. Сэтгэлзүйгээ удирдан ямагт эрч хүчтэй, сэргэлэн цовоо байх нөхцөлийг өөртөө бүрдүүлж 
сурах  

8. Бэрхшээлийг даван туулах чадварт суралцах  

9. Эрсдэлийг тооцоолох, удирдах чадварт суралцах  

10. Багаар ажиллах ур чадварт суралцах  

11. Багийг удирдан манлайлах ур чадварт суралцах  

 



Манай сургуулийн англи хэлний багшийн ангийг төгссөн оюутан та манай хөдөлмөр зуучийн 
мини төвөөр дамжуулан дотоод гадаадын байгууллагад ажиллах бүрэн боломжтой. Мөн энэ 
мэргэжилээр төгссөнөөр дараах салбаруудад ажиллах боломжтой.  

1. Боловсролын бүх шатны байгууллага  

2. Гадаад харилцаа  

3. Олон улсын худалдаа  

4. Олон улсын бүх чиглэлийн байгууллага  

5. Хэвлэн нийтлэх, олон нийттэй харилцах  

6. Хүний нөөц  

7. Төрийн болон төрийн бус байгууллагад мэргэжилтэн, удирдах ажилтан  

 


