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Хичээл бүртгүүлэх гарын авлага 

1. SISI мэдээллийн системийн  товч танилцуулга 
“SISI 3.0” системийн үндсэн хэсэг нь интернетийн сүлжээнд холбогдсон компьютерээс 

хандаж ажиллахаар хийгдсэн сургалтын дотоод үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх зорилготой бүртгэл, 

мэдээллийн систем юм.  

Багш, оюутан, сургалтын албаны ажилтан, удирдах ажилтнууд системд хандан ажиллах 

бөгөөд оюутан таныг манай сургуульд анх элсэн орохоос эхлээд төгсөх хүртэлх бүхий л хугацааны 

туршид ашиглагдах болно. Системийг англи, монгол хэл дээр ашиглах боломжтой. 

Оюутан үзэж судалсан хичээлүүдийнхээ үнэлгээ болон, голч оноо, голч дүнгийн мэдээлэл, 

суралцаж байгаа сургалтын төлөвлөгөө, МУИС-ийн хэмжээнд заагдаж байгаа хичээлүүдийн 

агуулга, зорилготой танилцах, сонирхсон хичээлдээ бүртгүүлэх, багшаа сонгох, судалсан 

хичээлийнхээ агуулга, багшийн заах арга барил, сургалтын орчны талаар санал асуулга өгөх болон 

бүрэлдэхүүн сургууль, тэнхим, хичээлтэй холбоотой асуудлаар санал хүсэлт, асуулт, хариултыг 

хэлэлцүүлэгт бичих боломжтой юм. Мөн бүрэлдэхүүн сургуулийн болон өөрийн хувийн 

хичээлийн хуваарийг тухайн өдрөөр,  долоо хоногоор харах,  төлбөрийн мэдээллийг авах, хэрвээ 

бүртгэлийн мэдээлэл алдаагүй гэж зөвшөөрсөн тохиолдолд оюутны цахим үнэмлэхээ захиалах 

боломжтой бөгөөд сургуулиа амжилттай төгсөх үед системээс төгсөлтийн диплом хэвлэгдэн гарах 

болно.   

SISI системд нэвтрэхийн тулд Internet Explorer веб броузерыг нээж http://sisi.num.edu.mn 

хаягаар хандана. (Зураг 1.) 

 

Нэвтрэх хуудасны (Зураг 2.) “Хэрэглэгчийн нэр” хэсэгт сургуулиас олгосон оюутны бүртгэлийн 

дугаарыг (Энэ дугаар оюутны үнэмлэх дээр хэвлэгдэнэ. Жишээ нь:  10B11А20111), “*******” 

хэсэгт нууц үгээ бичнэ. Анхны нууц үг нь таны төрсөн он, сар, өдөр (жишээ нь: 1990 оны 1-р 

сарын 1-нд төрсөн хүнийх 19900101) байх бөгөөд та нэвтэрсний дарааа нууц үгээ солих 

боломжтой. 

 

Зураг 2.  
SISI системийн 

нэвтрэх хуудас 

Зураг 1.SISI системд нэвтрэх 

http://sisi.num.edu.mn/
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“Доорх кодыг оруулна” талбарт 3 тэмдэгтээс бүтэх зурган кодыг оруулж өгөх ба энэхүү код нь 

таны хандалт бүрт өөр өөр тэмдэгтүүд байна. Ингэснээр та давхар хамгаалалт хийж байгаа гэсэн 

үг юм. Хэрэглэгчийн нэр, нууц үг, зурган кодыг оруулаад “Нэвтрэх” товч дээр даран системд 

нэвтэрнэ.  

Хэрвээ та нэвтэрч чадаагүй бол энэ нь дараах шалтгаантай байж болно.  

1. Хэрэглэгчийн нэр, нууц үг, зурган кодыг буруу оруулах Хэрэглэгчийн нэр, нууц үг, 

зурган кодыг англиар бичихийг анхаарна уу. 

2. Хэрэглэгчийн эрхийг үүсээгүй байх. Оюутны системд хандах эрхийг тухайн бүрэлдэхүүн 

сургуулийн сургалтын албаны ажилтан үүсгэдэг.  Хэрвээ та хэрэглэгчийн нэр, нууц үг, 

зурган кодыг зөв оруулсан боловч нэвтэрч чадаагүй бол сургуулийнхаа сургалтын албаны 

ажилтанд хандан эрх үүсгэсэн эсэхийг тодруулаарай.  

3. Мэдээлэл алдаатай бүртгэгдэх. Оюутны хандах эрхийн анхны нууц үг нь төрсөн он, сар, 

өдөр байдаг тул хэрвээ бүртгэлийн мэдээлэлд алдаа гарсан бол та нэвтэрч чадахгүй. 

Тиймээс сургалтын албаны ажилтанд хандан бүртгэлийн мэдээллээ шалгана уу.  

Системд нэвтэрсний дараа системд ажиллах заавартай “Тусламж” хэсгээс дэлгэрэнгүй танилцана 

уу.  

2. Хичээлд бүртгүүлэх 
Хичээлд бүртгүүлэх үйл ажиллагаа хоёр үе шаттай, цахим хэлбэрээр явагдана.  

 Оюутан тухайн улирлын 13, 14 дэх долоо хоногт багтаан, дараагийн улиралд заавал 

судлахаас гадна сонгож судлах хичээлээ сонгон, санал гаргана.  

 Ирэх улиралд орох хичээл, анги танхим, цаг, багшийн талаарх мэдээлэл бүхий 

хичээлийн ерөнхий хуваарийг салбар сургалтын алба улирлын шалгалтын хугацаанд 

бэлэн болгоно. Амралтын эхний гурван долоо хоногт оюутан хичээлийн хуваарийг 

үндэслэн хичээлд бүртгүүлэх ба хэрэв тухайн хичээлийг судлах оюутны тоонд 

багтахгүй бол хүлээлгийн жагсаалтанд нэрээ бүртгүүлж болно.  

 

2.1. Хичээлд бүртгүүлэлт(Санал) 
 

Хичээлд бүртгүүлэлтийн саналын үе нь тухайн улиралд суралцаж байгаа оюутнууд дараагийн 

улиралд ямар хичээл үзэх хүсэлтэй байгааг авдаг. Оюутнуудын саналыг үндэслэн тэнхим 

сургалтын алба дараагийн улиралд ямар хичээлийг аль багш хичнээн заах мөн хичнээн оюутан 

суралцахыг тодорхойлдог.  

 

Зураг 3. 

SISI системийн 

үндсэн хуудас 
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Зураг 4. 

Санал өгөх хуудас 

 

 

Зураг 5. 

Санал өгөх хуудас 
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Нэгдүгээр ангийн оюутнуудын хувьд намрын улиралын хичээл бүртгүүлэлт хийхдээ санал 

өгөх шатыг алгасан шууд хичээлд бүртгүүлэх болно.  

 

2.2.  Хичээлд бүртгүүлэлт(Баталгаажуулалт) 
 

Хичээл бүртгүүлэхдээ зарласан хугацаанд багтааж бүртгүүлэх шаардлагатайг 

анхаарна уу. Хоцорсон тохиолдолд оюутан тухайн улиралд хичээл судлахгүй 

эсвэл нэмэлт төлбөр төлж хичээлд бүртгүүлэх болно. 

 
 

Хичээллийн бүртгүүлэлт(Баталгаажуулалт)-ын 2 дахь шат нь дотроо мөн 2 үе шаттай. 

 Хичээл сонголт  

 Баталгаажуулалт 

Энэ нь оюутан өөрийн хичээлийн хуваарийг зөв төлөвлөхөд чиглэгдсэн болно. Хичээл сонголтоор 

оюутан өөрийн үзэх хичээл, заах багш өдөр цагийг сонгох ба цагийг давхцал анги дүүргэлт 

зэрэгийг хянаж хичээлийн хуваариа боловсруулах болно. Хичээл сонгосноор оюутан тухайн 

хичээлд бүртгүүлсэн гэсэн үг биш бөгөөд эцсийн байдлаар бүртгүүлхийн тулд тухайн сонгосон 

хичээлээ баталгаажуулах шаардлагатай. 
 

 

Зураг 8.-т хичээл бүртгүүлэх хуудасыг харуулсан ба уг хуудсанд судалсан болон судлах 

боломжтой, боломжгүй хичээлүүдийн жагсаалт байна.  

Зураг 6. 

Санал өгөх хуудас 
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Хичээлийн төлөвүүд /зураг 9./ 

 Судлах боломжтой буюу ногоон таван хошуугаар тэмдэглэгдсэн хичээл нь тухайн 

улиралд хуваарь  дээр тавигдсан, судлах боломжтой хичээлүүд. 

 Судлах боломжтой боловч хичээлийн хуваарьт тавигдаагүй буюу бүдэг ногоон таван 

хошуугаар тэмдэглэгдсэн хичээл нь тухайн улиралд хуваарь  дээр тавигдаагүй боловч 

оюутан дараа улиралд анги бүрдэлт үүсвэл судлах боломжтой хичээлүүд. 

 Судалсан эсвэл судлаж байгаа шар таван хошуугаар тэмдэглэгдсэн  хичээлийг оюутан 

судалчихсан эсвэл тухайн улиралд судлахаар аль хэдийн сонгочихсон хичээлүүд. 

 Судлах боломжгүй буюу саарал таван хошуугаар тэмдэглэгдсэн хичээл нь тухайн оюутан 

уг хичээлийн суурь хичээлийг судлаагүй байгаа хичээлүүд. 

Зураг 8. Хичээл бүртгүүлэх хуудас 

 

Хичээлүүд 

Зураг 7. 

SISI системийн 

үндсэн хуудас 

 

 

Хичээл 

бүртгүүлэх хэсэгт 

нэвтрэх 
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Зураг 10. Хичээлийн мэдээлэл 

Зураг 11. Хичээл бүртгүүлэх 

Зураг 12. Хичээл сонгох 

Сул суудал 
 

Ангийн багтаамж 

 Судлах боломжгүй хичээл сонгосон ямарваа нэг процедурын алдаанаас /дүн алдаатай орох 

г.м/ шалтгаалан судлах боломжгүй байсан  хичээлийг сонгосон байх. Ийм тохиолдол 

тухайн хичээлийг цуцлах боломжтой. 

 

 

 

Оюутан хичээл дээр дарж тухайн хичээлийн 

дэлгэрэнгүй мэдээллийг харж болно /зураг 10/.  

 

 

 

 

 

Хичээл бүртгүүлэхдээ судлах боломжтой 

хичээлийн өмнөх /ногоон/ таван хошуун дээр 

дарна уу. /Зураг 11./ 

 

 

 

Лекц болон 

лаборатори/семинар-аас өдөр 

цагийг сонгоно /Зураг 12./ 

 

 

 

Зураг 9. Хичээлийн төлөвүүд 
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Хэрэв таньд Зураг 13. дээрх цонх харагдаж байвал та өмнөх улиралд явагдсан хичээл бүртгүүлэх 

санал авах процесст тухайн хичээлд санал өгөөгүй байна гэсэн үг. Өмнөх улиралд тухайн 

хичээлийг сонгохоор санал өгсөн оюутанд 48 цагийн давуу эрх олгож байгаа учир хэрвээ та санал 

өгөөгүй бол хичээл бүртгүүлэлт эхэлснээс хойш 48 цагийн дараа уг хичээлийг сонгох боломжтой 

болно.  

 

Хэрэв таньд Зураг 14. дээрх цонх харагдаж байвал тухайн хичээлийн цаг таны өмнө нь сонгосон 

аль нэг хичээлийн цагтай давхцаж байна гэсэн үг. Та цагаа шалгаад боломжит өөр цагийг сонгоно 

уу. 

 

Хэрэв та Зураг 15. дээрх цонх харагдаж байвал тухайн хичээлийн лекц болон 

лаборатори/семинарын аль нэг эсвэл бүх танхим дүүрсэн байгаа болно. Та анги дүүргэлтийг 

шалгаад хичээл бүртгүүлэлтээ хийнэ үү. 

Зураг 14. Хичээл сонгох 

 

Зураг 13. Хичээл сонгох 
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Хичээл бүртгүүлэлт амжилттай болвол танд Зураг 16. дээрх цонх харагдана. 

 

 

Амжилттай сонгосон хичээлийн хуваарь. 

 

 

 

 

 

Зураг 16. Хичээл сонгох 

 

Зураг 15. Хичээл сонгох 

 

Зураг 17.Хичээл сонгох 
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2.3. Баталгаажуулалт 

Хичээл сонголтыг баталгаажуулсанаар та тухайн хичээлд албан ёсоор бүртгэгдэх ба  

баталгаажуулахын тулд  тухайн улиралд судлах кредитийн төлбөр болон суурь хураамж 

заавал төлөх болно.  

Хичээл баталгаажуулсны дараа хичээлийг цуцлах бол нэмэлт төлбөр төлөх болохыг 

анхааран сонголтоо хариуцлагатай хийгээрэй. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Баталгаажуулалт нь банкны системтэй холбогдсон 

бөгөөд багцын төлбөрийг онлайн хэлбэрээр төлөх 

болно. 

 

 

 

 

 

Сонгосон кредит цаг болон суурь 

хураамжийг нэхэмжилсэн хуудас банкны 

систем очих бөгөөд төлбөрөө төлөхөд 

тухайн банкны гүйлгээний эрхтэй карт 

хэрэглэнэ. 

 

 

 

 

 

Зураг 18. Сонгосон хичээлийг цуцлах 

 

Хичээл цуцлах 

Зураг 19. Сонгосон хичээлийг 

баталгаажуулах 

 

Зураг 20.Төлвөл зохих төлбөрийн нэхэмжлэл  
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Картны мэдээллийг зөв бөглөснөөр банкны системээс таны гүйлгээний e-code асуух болно. 

 

Төлбөр төлөх карт нь заавал тухайн оюутны карт байх албагүй бөгөөд 

онлайн гүйлгээний эрхтэй заасан банкны дотоодын карт байх ёстойг 

анхаарна уу!!! 

Зураг 21. Картын 

мэдээлэл оруулах хэсэг 

 

Банкны систем очсон төлбөрийн нэхэмлэл 

Картын мэдээлэлд ямар нэг асуудал 

гарвал тухайн банкандаа хандахыг 

зөвлөж байна. 
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Хичээл баталгаажуулалт 

амжилттай болсон 

тохиолдолд баталгаажсан 

хичээл Зураг 23.-д 

үзүүлсэн шиг харагдана. 

Дүнгийн мэдээлэл хэсэгт 

хичээлийн нэр орсон байх 

болно 

 

Зураг 22. E-code 

оруулах хэсэг 

 

Банкнаас авсан  гүйлгээний e-code-ийг энэ 

хэсэгт бөглөнө. Хэрэв e-code оруулах талбар 

гарч ирэхгүй бол та картын мэдээлэл дахин 

шалгана уу 

Банкны систем очсон төлбөрийн нэхэмлэл 

Зураг 23. Баталгаажсан хичээл 
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Зураг 24. Хичээл бүртгүүлэх хуудасны баруун гар талд байрлах үндсэн мэдээлэл болон туслах 

мэдээллийн хэсгээс оюутан өөрийн кредит болон суралцах хугацааны мэдээллийг харж болно. 

Нийт судалсан кредит хэсэгт оюутаны амжилттай судалсан /тэнцсэн үнэлгээ авсан/ хичээлийн 

кредитыг тооцсон болно. 

 

 
 

Зураг 24. Туслах мэдээлэл 

 

 

Нийт судалсан кредит 
 

Тухайн улиралд суралцах 

кредитийн дээд хязгаар 

 кр-ийн төлбөр 

Суралцаж байгаа түвшин 
 

Сонгосон  кредитийн 

мэдээлэл болон төлбөл зохих 

төлбөрийн мэдээлэл 

 

Баталгаажсан кредит болон 

төлбөр төлөлтийн мэдээлэл 

Оюутан хэдэн кр 

цуглуулснаас хамаарч 

суралцаж буй түвшин 

тодорхойлогдоно. 
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Зураг 26. Огноо сонгох 

 

 

Зураг 27.Хичээлийн хуваарь 

 

Хуваарьт тавигдсан 

хичээл 
 

 

3.  Хичээлийн хуваарь  
Оюутан хичээлийн хуваариа харахдаа үндсэн хуудасны зүүн гар талд байрлах цэснээс Хичээлийн 

хуваарь хэсгийг сонгоно./Зураг 25./ 

 

Хичээллийн хуваарийг өдөр 

өдрөөр нь харах боломжтой . 

/Үүнд черзтэй хичээлийг 

тооцсон болно./ Зураг 26.-д 

хичээлийн хуваарийн огноог 

хэрхэн сонгохыг харууллаа. 

 

 

 Зураг 27.-т 9 сарын 3-ны 

Мэдээллийн Технологийн 

Сургуулийн хичээлийн хуваарь 

харагдаж байна. Үүнээс гадна 

хуваарийг багшаар болон 

өрөөгөөр харж болно. Хуваарьт 

тавигдсан хичээл дээр дарж 

тухайн хичээлийн долоо 

хоногийн хуваарийг харж 

болно. 

 

 

 

 

Зураг 25. Хичээлийн хуваарь 

 

 

Хичээлийн 

хуваарь 

харах 
Хуваарьт тавигдсан 

хичээл 
 

Огноо сонгох 
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Зураг 28. Багшийн мэдээлэл 

 

 

 

Хуваарьт тавигдсан хичээлээс тухайн 

хичээлийг заах багшийн дэлгэрэнгүй 

мэдээллийг харж болно. Зураг 28. 

 

 

 

 

Хичээлийн хуваариас зөвхөн өөрийн хуваарийг харж болно. Дараах 2 аргагаар харж болно. 

 Хичээлийн хуваарийн дээд хэсэгт байрлах Өөрийн хуваарь хэсгийг чагтлах Зураг 29а. 

 Хичээл цэсний Өөрийн хичээлийн хуваарь хэсгийг сонгох Зураг 29б. 

 

 

Оюутан өөрийн сонгосон байгаа болон судалсан хичээлүүдийн мэдээллийг үндсэн цэсний дүнгийн 

мэдээлэл хэсэгт нэвтрэн харж болно. Зураг 30. 

Зураг 29a. Өөрийн хичээлийн хуваарь 

. 

Зураг 29b. Өөрийн хичээлийн хуваарь 

 

 

Зураг 30.Дүнгийн мэдээлэл 

 

Судалж байгаа 

болон дүгнэгдээгүй 

хичээл 


