


ЗГ-н тэтгэлгийн тухай

мэдээлэл авах

Их  сургуулийн элсэлтийн

зөвлөхүүдтэй монгол хэл

дээр шууд холбогдоно

Тэтгэлгээр сурах зөвлөх

үйлчилгээ ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ

Scholarship Mentor

хөтөлбөрийн  эрх 10 хүнд

2 сарын тэтгэлэгт бэлтгэх

сургалтын эрх 5 хүнд

ҮЗЭСГЭЛЭНД ОРОЛЦОГЧ
ОХУ-Н ИХ СУРГУУЛИУД:

8045-6680,  9555-6680

2022.10.06 – 08 өдөр

www.expo.edurussia.mn

Үзэсгэлэнгийн лавлах:

Хэзээ:

Хаана:

ҮЗЭСГЭЛЭНД
ОРОЛЦСОНООР 

ХӨТӨЛБӨР

ХЭРХЭН ОРОЛЦОХ ВЭ?

Алхам 1

Expo.edurussia.mn сайтад

бүртгүүлэх

Алхам 2

Сургуулиуд цэснээс өөрийн

сонирхсон сургуулиа сонгож

орох

Алхам 3

Сургуулийн төлөөлөгчтэй ZOOM-

ЭЭР ШУУД ХОЛБОГДОХ товч

дарж уулзах

Петр хааны нэрэмжит Санкт-Петербургийн техникийн улсын их сургууль /
СПбПУ, Санкт-Петербург/

ОХУ-ын ЗГ-ын дэргэдэх Санхүүгийн их сургууль /ФУ, Москва/

Өмнөдийн холбооны их сургууль /ЮФУ, Ростов-на-Дону/

Владивостокийн улсын их сургууль /ВВГУ, Владивосток/

Томскийн барилга-архитектурын улсын их сургууль /ТГАСУ, Томск/

Оросын хүмүүнлэгийн их сургууль /РГСУ, Москва/

Кубаний улсын их сургууль /КубГУ, Краснодар/

Өмнөд Уралын улсын их сургууль /НИУ ЮУрГУ, Челябинск/

Аммосовын нэрэмжит Хойд дорнодын холбооны их сургууль /СВФУ, Якутск/

Москвагийн технологийн улсын их сургууль /СТАНКИН, Москва/

Томскийн удирдлагын систем, радиолектроникийн улсын их сургууль /ТУСУР,
Томск/

Уралын хуулийн улсын их сургууль /УрГЮУ, Екатеринбург/

Москвагийн барилгын улсын их сургууль /МГСУ, Москва/

Эрхүүгийн техникийн улсын их сургууль /ИрНИТУ, Иркутск/

Красноярскийн анагаах ухааны улсын их сургууль /КрасГАУ, Красноярск/

Сеченовын анагаах ухааны улсын их сургууль/Сеченов, Москва/

Санкт-Петербургийн иргэний нисэхийн улсын их сургууль /СПГУ ГА, Санкт-
Петербург/

Санкт-Петербургийн барилга-архитектурын улсын их сургууль /СПГАСУ, Санкт-
Петербург/

Санкт-Петербургийн үйлдвэрлэлийн технологи, дизайны улсын их сургууль /
СПГУПТД, Санкт-Петербург/

Санкт-Петербургийн уул уурхайн улсын их сургууль /СПГУ, Санкт-Петербург/

Алтайн техникийн улсын их сургууль /АлтГТУ,Барнаул/

Кубаний уул хөдөө аж ахуйн улсын их сургууль /КубГАУ, Краснодар/

Саратовын хөдөө аж ахуйн улсын их сургууль /СГАУ, Саратов/

http://expo.edurussia.mn/
http://expo.edurussia.mn/
https://expo.edurussia.mn/#


Огноо Арга хэмжээ Болох
газар

Оролцогчид

10.06-нд
15:00 цагт 

МУ-ын Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны
төлөөлөл
Монгол улс дахь ОХУ-ын Элчин сайдын яамны
төлөөлөл
Нийслэлийн Боловсролын газрын төлөөлөл
Россотрудничество агентлагийн Монгол улс дахь
төлөөлөгчийн газрын төлөөлөл
Монгол улсын ШУА-ийн төлөөлөл
Монголын ЕБС-ийн төлөөлөл
EDURUSSIA Оросын боловсролын төвийн төлөөлөл 

“Оросын боловсролын онлайн үзэсгэлэн-2022” албан
ёсны нээлт Мэндчилгээ:

Шууд
оролцох
холбоос:
https://us0
2web.zoom.
us/j/850012
44487

Албаны
төлөөлөгчид
ОХУ-ын их дээд
сургуулиудын
төлөөлөгчид
Үзэсгэлэнд
онлайнаар
оролцогчид,
үзэгчид

10.06-нд
13:00-19:00 

“Үзэсгэлэнгийн эргэн тойронд” LIVE хөтөлбөр
Мэргэжлийн чиг баримжаа олгох LIVE вебинарууд /
Санкт-Петербургийн политехникийн улсын их
сургууль, Өмнөдийн холбооны сургууль,
Владивостокийн улсын их сургууль, Томскийн
барилга-архитектурын улсын их сургууль
Үзэсгэлэнд оролцогч сургуулиудын LIVE мастер-
классууд
Менторшип хөтөлбөр, Тэтгэлэгт бэлтгэх
сургалтанд ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ хамрагдах эздийн
шалгаруулалт  /LIVE/

Оролцох
холбоос:
Expo.eduru
ssia.mn 

Үзэсгэлэнд
онлайнаар
оролцогчид, үзэгчид

10.06-нд
11:55–15:00

Нийслэлийн ЕБС-иуд, МСҮТ, Коллежуудын ОХУ-ын их
сургуулиудтай  хамтарсан нэгдсэн арга хэмжээнүүд: 

                                   

Оролцох
холбоос:
https://us0
2web.zoom.
us/j/850012
44487

ОХУ-ын их дээд
сургуулиудын
төлөөлөгчид
Нийслэлийн болон
Монголын МСҮТ,
коллежууд 

10.06-нд
13:00–19:00 

ОХУ-ын их дээд сургуулиудын төлөөлөгчдийн
МОНГОЛ ХЭЛ дээр ШУУД хийх ТАНИЛЦУУЛГА
УУЛЗАЛТУУД  

Expo.eduru
ssia.mn/ex
po-hall  

ОХУ-ын их дээд
сургуулиудын
төлөөлөгчид
Үзэсгэлэн үзэгч, их
дээд сургуульд
горилогчид 

8045-6680,  9555-6680

2022.10.06 – 08 өдөр

Үзэсгэлэнгийн лавлах:

Хэзээ:

Хаана:

ХӨТӨЛБӨР

www.expo.edurussia.mn

https://us02web.zoom.us/j/85001244487
https://us02web.zoom.us/j/85001244487
https://us02web.zoom.us/j/85001244487
https://expo.edurussia.mn/expo-hall
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http://expo.edurussia.mn/


Огноо Арга хэмжээ Болох
газар

Оролцогчид

10.06-нд
16:00–18:00 

Менторшип хөтөлбөрт 10 горилогч, Тэтгэлэгт бэлтгэх
сургалтанд үнэ төлбөргүй хамрагдах 5 элсэгчдийг
шалгаруулах онлайн ивэнтүүд 

Expo.eduru
ssia.mn  

Үзэсгэлэн үзэгч, их
дээд сургуульд
горилогчид

10.07-нд
13:00–19:00 

“Үзэсгэлэнгийн эргэн тойронд” LIVE хөтөлбөр
Мэргэжлийн чиг баримжаа олгох LIVE вебинарууд /
Санкт-Петербургийн политехникийн улсын их
сургууль, Өмнөдийн холбооны сургууль,
Владивостокийн улсын их сургууль, Томскийн
барилга-архитектурын улсын их сургууль
Үзэсгэлэнд оролцогч сургуулиудын LIVE мастер-
классууд
Менторшип хөтөлбөр, Тэтгэлэгт бэлтгэх
сургалтанд ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ хамрагдах эздийн
шалгаруулалт  /LIVE/

Expo.eduru
ssia.mn 

Үзэсгэлэнд
онлайнаар
оролцогчид, үзэгчид

10.07-нд
11:55–15:00

Нийслэлийн ЕБС-иуд, МСҮТ, Коллежуудын ОХУ-ын их
сургуулиудтай  хамтарсан нэгдсэн арга хэмжээнүүд: 
                                  

Оролцох
холбоос:
https://us0
2web.zoom.
us/j/850012
44487

ОХУ-ын их дээд
сургуулиудын
төлөөлөгчид
Нийслэлийн болон
Монголын МСҮТ,
коллежууд 

10.07-нд
13:00–19:00 

ОХУ-ын их дээд сургуулиудын төлөөлөгчдийн
МОНГОЛ ХЭЛ дээр ШУУД хийх ТАНИЛЦУУЛГА
УУЛЗАЛТУУД 

Expo.eduru
ssia.mn/ex
po-hall 

ОХУ-ын их дээд
сургуулиудын
төлөөлөгчид
Үзэсгэлэн үзэгч, их
дээд сургуульд
горилогчид 

10.07-нд
16:00–18:00 

Менторшип хөтөлбөрт 10 горилогч, Тэтгэлэгт бэлтгэх
сургалтанд үнэ төлбөргүй хамрагдах 5 элсэгчдийг
шалгаруулах онлайн ивэнтүүд 

Expo.eduru
ssia.mn 

Үзэсгэлэн үзэгч, их
дээд сургуульд
горилогчид

8045-6680,  9555-6680

2022.10.06 – 08 өдөр

Үзэсгэлэнгийн лавлах:

Хэзээ:

Хаана:

ХӨТӨЛБӨР

www.expo.edurussia.mn

https://expo.edurussia.mn/
https://expo.edurussia.mn/
https://us02web.zoom.us/j/85001244487
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Огноо Арга хэмжээ Болох
газар

Оролцогчид

10.08-нд
13:00–19:00 

“Үзэсгэлэнгийн эргэн тойронд” LIVE хөтөлбөр
Мэргэжлийн чиг баримжаа олгох LIVE вебинарууд /
Санкт-Петербургийн политехникийн улсын их
сургууль, Өмнөдийн холбооны сургууль,
Владивостокийн улсын их сургууль, Томскийн
барилга-архитектурын улсын их сургууль
Үзэсгэлэнд оролцогч сургуулиудын LIVE мастер-
классууд
Менторшип хөтөлбөр, Тэтгэлэгт бэлтгэх
сургалтанд ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ хамрагдах эздийн
шалгаруулалт  /LIVE/

Expo.eduru
ssia.mn  

Үзэсгэлэнд
онлайнаар
оролцогчид, үзэгчид

10.08-нд
13:00–14:00 

Менторшип хөтөлбөрт 10 горилогч, Тэтгэлэгт бэлтгэх
сургалтанд үнэ төлбөргүй хамрагдах 5 элсэгчдийг
шалгаруулах онлайн ивэнтүүд 

Expo.eduru
ssia.mn  

Үзэсгэлэн үзэгч, их
дээд сургуульд
горилогчид

10.08-нд
13:00–19:00 

ОХУ-ын их дээд сургуулиудын төлөөлөгчдийн
МОНГОЛ ХЭЛ дээр ШУУД хийх ТАНИЛЦУУЛГА
УУЛЗАЛТУУД 

Expo.eduru
ssia.mn/ex
po-hall 

ОХУ-ын их дээд
сургуулиудын
төлөөлөгчид
Үзэсгэлэн үзэгч, их
дээд сургуульд
горилогчид 

8045-6680,  9555-6680

2022.10.06 – 08 өдөр

Үзэсгэлэнгийн лавлах:

Хэзээ:

Хаана:

ХӨТӨЛБӨР

www.expo.edurussia.mn

Алхам 3
Сургуулийн төлөөлөгчтэй ZOOM-
ЭЭР ШУУД ХОЛБОГДОХ товч дарж
уулзах
Алхам 4
Zoom апп-аа нээж, микрофоноо
асаах
Алхам 5
Сургуулийн төлөөлөгчөөс
орчуулагчаар дамжуулан асуултаа
асуух

Бүртгүүлэх,
үзэсгэлэн үзэх бол
намайг уншуул

https://expo.edurussia.mn/
https://expo.edurussia.mn/
https://expo.edurussia.mn/expo-hall
http://expo.edurussia.mn/
http://expo.edurussia.mn/
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