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ОЮУТНЫ ХОЛБОО ЮУ ХИЙДЭГ, ХИЙЖ БОЛОХ ВЭ? 

 

Б. Зандан 

Лийдсийн Их Сургуульд бизнесийн удирдлагаар магистр хамгаалж байгаа. 

 

Товч агуулга 

Оюутан үе гэдэг бол зөвхөн хичээл ном сурах биш, харин бусдад өөрийнхөө үзэл 

бодлыг илэрхийлэх, нийгэмд биеэ авч явах, хүмүүстэй харилцах зэрэг ухаан 

суралцаж, хувь хүнийхээ хувьд хөгжиж боловсрох, мөн хөгжиж цэнгэх үе яахын 

аргагүй мөн билээ. Оюутны холбоо энэ бүхэнд ямар их үүрэг гүйцэтгэж болдогийг 

Лийдсийн Их Сургуульд суралцах хугацаанд харлаа.  

ийн оюутны холбоо нь явуулж буй үйл ажиллагаа, цар хүрээгээрээ улсдаа дээгүүрт 

ордог юм байна. Оюутанд хэрэгтэй бүхнийг бодолцож, тэр болгоныг хэрэгжүүлэх 

гэж чармайлт гаргаж байгаа тус оюутны холбооны жишээн дээрээс Монголд юуг нь 

хэрэгжүүлж болох вэ гэдэг талаар эрэгцүүлж бодсон минь энэ илтгэлийн сэдэв 

болов. Үүнд их дээд сургуулиудын оюутны холбоог харгалзаж үзсэн бөгөөд 

Монголын Оюутны Холбоог хамруулаагүй болно. Мөн оюутны холбооны үйл 

ажиллагаанд биеэр оролцож байгаагүй тул бүтэц, бодлогын талаархи нарийн 

мэдээллийг орхигдуулсаныг минь болгооно уу.  
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Бүрэн эх 

 

МУИС-ийн оюутны холбоо 

 

Би МУИС-д сурч байхдаа оюутны холбооны талаар ойлголт маруухан, тэр талаар 

мэдье ч гэсэн хүсэл байхгүй, холбоо нь ч өөрийгөө байдаг гэдгийг өдөр тутамд 

сануулах хэмжээнд байдаггүй байж билээ.   

 

Оюутны холбоо гэдэг байгууллага байдагийг танилцах үдэшлэг, төгсөлтийн баяр 

дээрээс мэдэх боломж тохиож билээ.  Дараа нь хэвлэл мэдээллээр байнга яригддаг 

байсан тулдаа оюутны автобусанд зорчих үнэмлэхийг оюутны холбоо хариуцдаг 

юм байна гэсэн бүдэг бадаг ойлголттой болсон. МУИС-ийн ОУХДС хоѐр хуваагдах 

үед ОУХДС-ийн захиргаанд оюутнууд эсэргүүцлээ илэрхийлж нэлээд шуугиан 

дэгдэхэд, мөн МУИС, ШУТИС-ийн оюутны холбоонууд хамтарч орчуулгын 

уралдаан зохион байгуулахад оюутны холбооны хийдэг ажлын зах зухаас мэдэв.   

 

Бүхэл бүтэн 4 жил МУИС-д сурахдаа оюутны холбооны талаар элдэв цэнгүүн 

зохион байгуулдаг, автобусанд зорчих үнэмлэх олгодог, шаардлагатай үед 

эсэргүүцэл илэрхийлдэг байгууллага юм гэсэн ерөнхий ойлголттой болов. Оюутан 

бүр автоматаар оюутны холбооны гишүүн болдог гэж сонссон ч тэр нэг л итгэл 

үнэмшил муутай байлаа. Би идэвхгүй оюутан байснаас ч тэр үү, оюутны холбоо 

өөрийгөө зөвөөр ойлгуулдаггүйгээс ч тэр үү, энэ байгууллагад  костюм пиджак 

өмссөн, албархуу том том ярьсан карьерист нөхдүүд байдаг юм байна гэсэн нэг их 

эерэг бус имиж надад төрсөн байлаа. Би үйл ажиллагааг нь сонирхдог юм билүү 

гээд нэг найздаа хэлж хань татах гэтэл “Аа онигоо, нээх хэнхэг царайлаад, тэгээд ч 

юугаа хийдэг юм” гэж байж билээ. Бусад оюутнуудын дунд ч ийм төсөөлөл өргөн 

тархсан байдгийг хэлэх юун. 

 

Сүүлд сургуулийнхаа оюутны холбооны дарга байсан залуутай найзууд болж, 

“Оюутны холбоо яг юу хийдэг газар вэ?” гэтэл миний өмнө дурдсан ажлуудаас 

гадна сургуульд байдаг клубуудыг зохицуулдаг, төсөв батлуулж тэдэндээ олгодог, 

оюутны байр олголт хариуцдаг, элдэв сургалт семинар зохион байгуулдаг, 

сургуулийн захиргаа, цаашлаад төрд оюутнуудын хоолойг хүргэх зорилготой 

зэргийг ярьж өгөв. Эндээс харахад тэд юм хийдэггүй ч хүмүүс биш ажээ. Гэтэл 
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яагаад тэр болгон нь над шиг энгийн оюутнуудад мэдэгддэггүй, хүрдэггүй байв? Бас 

яагаад оюутны холбооны талаар эерэг бус төсөөлөл газар авсан байв?  

 

Сургуулиа төгссөний дараа нэг удаа оюутны холбооны албан тушаалтан байсан 

найзтайгаа сургууль соѐлоо дурсан ярьж байхад тэрээр танилцах үдэшлэг зохион 

байгуулж, тэндээс нь шоудах мөнгөө “хийж” байснаа дурсан ярьж билээ. Эерэг бус 

төсөөлөл тархсаны бас нэг шалтгаан харагдах шиг. Яагаад үүнийг хянах тогтолцоо 

байхгүй байна вэ? Оюутны холбооны санхүүгийн тайлан оюутнуудад хэр нээлттэй 

байдаг вэ?    

 

 

Лийдсийн Их Сургуулийн оюутны холбоо www.luuonline.com  

 

Шинэхэн оюутан би Лийдсийн Их Сургууль дээр анх очсон нартай өдрөөс эхлээд л 

оюутны холбооных нь үйл ажиллагаа тодхон мэдрэгдэж эхлэв.  

 

Оюутны холбоо нь тусдаа байртай, тэнд нь байхгүй юм байдаггүй шахуу юм байна. 

Байрных нь гадна нэг том асарт плакатны худалдаанаас авахуулаад шашны өдөрлөг 

хүртэл, үргэлж ямар нэг арга хэмжээ явагдаж байх юм. Байрных нь үүдээр оронгуут 

жижүүртэй, тэнд нь оюутны холбооны зохион байгуулж байгаа зүйлсийн талаар 

мэдээллийн булантай юм байна.  

 Байрандаа хэд хэдэн дэлгүүртэй, тэнд нь ойр зуурын хоол унд, сургуулийн 

бичигтэй цамц, футболк зарж байх жишээтэй. Тэр цамцнууд нь том размерийн 

“Leeds University” гэсэн бичигтэй байхаас гадна, хүүхдэд зориулсан “I want to 

study at Leeds University when I grow big” гэсэн бичигтэй байх нь таалагдав. 

Мэдээж тэмдэглэлийн дэвтэр ба бусад дурсгалын зүйл бас байнаа.  

 Дэлгүүр нь Улаанбаатарт байдаг 24 цагийн дунд зэргийн супермаркеттэй 

ойролцоо юм.  

 Номын дэлгүүр ажиллуулдаг юм байна.  

 Бас нэг гайхалтай нь, оюутны холбоо нь хоѐр шөнийн клуб, гурван паб 

ажиллуулж байх юм.  

 Сургуулийн гуанзыг бас оюутны холбоо ажиллуулдаг, зарим орой тэнд нь 

концерт болдог юм байна. Тэнд тоглолт хийж байсан хамтлагуудын нэр, тоглолт 

хийсэн он сарыг бичсэн плакатууд ханаар нь дүүрэн өлгөөтэй байх аж. Тэр дунд 

http://www.luuonline.com/
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Queen, Marylin Manson, Kiss гэх мэт нэрүүд харагдана. Орон зайг бол сүрхий 

ашигладаг юм байна.   

Энэ бүхэн  оюутны холбооны хийж байгаа дундаас хамгийн нүдэнд амархан тусах 

ажлууд аж.  

Хийж байгаа ажлуудыг нь цааш ухаж үзвэл,            

 Цагийн ажил олоход тусладаг юм байна. Нэг буланд нь ажлын зарууд байна. 

 Өвөлдөө 18 цагаас  бусад улиралд 20 цагаас эхлээд цаг болгон микроавтобус 

оюутнуудыг гэрт нь 50 пенсээр хүргэж өгнө. Жолоочоор нь ихэвчлэн тус 

сургуулийн оюутан ажиллана.   

 Төрөл бүрийн нийгэмлэгүүд үйл ажиллагаа явуулдаг юм байна. 10 хүн нийлээд 

өргөдлөө өгөөд, нэг удаа арга хэмжээ зохион байгуулаад, юм хийж чадахаа 

нотлосны үндсэн дээр нийгэмлэг үүснэ. Орон орны соѐлын, урлагийн, спортын, 

шинжлэх ухааны, элдэв мэргэжилтэй холбоотой нийт 210 гаран нийгэмлэг 

байна. Покер, бяслаг, дарс, биллиард, компьютерийн тоглоом сонирхогчдын, 

ижил хүйстний нийгэмлэгүүд хүртэл харагдана.  

 Оюутнуудад хуулийн зөвлөгөө өгөх төв 

 Хичээлд нь туслах дамжаанууд  

 Байгаль орчин хамгааллын талаар үйл ажиллагаа их явагдана.         

 Олон улсаас ирсэн оюутнуудад зориулсан төрөл бүрийн зөвлөгөө: хотын 

танилцуулга, байр яаж олох г.м. 

Гэх зэрэг тоочоод байвал мөд барагдахааргүй их юм хийдэг юм байна.  

                              

Бүтцийн хувьд анги, цаашлаад факультет бүрээс оюутны төлөөлөлтэй, тэндээс үйл 

ажиллагааны чиглэл бүрийг хариуцсан 15 Чуулганд санал хүсэлт очиж, 30 

гишүүнтэй Оюутны Зөвлөл дээр шийдвэрүүд гардаг юм байна. Өдөр тутмын үйл 

ажиллагааг явуулахаар 6 оюутан сонгогдон ээлжээр өдөр бүр 9-17 цаг хүртэл 

ажилладаг юм байна.  

Оюутны холбоо нь төрөл бүрийн байгууллагуудтай хамтарч ажилладаг, хотын 

захиргаа, цаашлаад төр захиргаанд оюутнуудын нэрийн өмнөөс лобби хийх зорилго 

бас байдгаараа МУИС-ийн оюутны холбоотой төстэй юм.  

 

Их Британий сургуулийн оюутны холбоонууд чадалтай, тэр дундаа Лийдсийн Их 

Сургуулийн оюутны холбоо нь улсдаа хамгийн идэвхтэй, далайцтай үйл ажиллагаа 

явуулдагаараа дээгүүрт ордог юм байна.  
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Эд яагаад ийм сүрхий байна вэ?  

1. Сургуулиудын төлбөр өндөр болохоор оюутны холбооны төсөв сайн байгаа 

байх. Гэхдээ харж байхад өөрснөө дээр дурдсан үйлчилгээнүүдээс нэлээд 

мөнгө олж байх юм. Тийм ч учраас оюутны холбоо нь томоохон ажил олгогч 

байх юм.       

2. Оюутны холбооны гол үйлчлүүлэгч буюу “зритель” хэн бэ гэдгийг 

ухамсарласан байна. Хэн бэ гэж үү? Оюутнууд. Оюутнууд ямар билээ? 

Залуу, баярлаж цэнгэх дуртай, COOL болгонд дуртай, бас хааяа тусламж 

зөвөлгөөгөөр дутдаг хүмүүс. Тэдэнд хэрэгтэй болгоныг санал болгож, 

ингэхдээ имиж гэдэг юмыг бас бодолцож байх шиг. Лийдсийн оюутны 

холбоо тийм ч учраас хийж байгаа юм болгондоо COOL имиж бүрдүүлж 

байх шиг. Дор хаяж энэ оюутны холбооны үйл ажиллагаанд оролцсоноор 

оюутан нь COOL имижээ алдахгүй.   

3. Оюутнуудыг үйл ажиллагааныхаа талаархи мэдээллээр бөмбөгдөж байх юм. 

Санхүүгийн тайлан нь жил жилээрээ вэб хуудсан дээр нь байгаа харагдана. 

Оюутны төлөөлөгчийн сонгуулиа ч нэлээд сурталчилж, мөрийн хөтөлбөрийг 

нь вэб дээрээ тавьсан байх юм. Хийж байгаа ажил, арга хэмжээ бүхнээ вэб 

хуудас, самбар, сурталчилгааны хуудас, жижүүр дэх LCD дэлгэцээр цацна. 

Оюутнуудыг оролцуулахад нэлээд хүч чармайлт зарцуулдаг юм билээ.  
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Монголд юуг нь яаж хэрэгжүүлвэл зүгээр вэ? 

 

Энэ бүхнийг Монголд хэрэгжүүлье гэхэд төсөв санхүү хэцүү байхыг үгүйсгэхгүй. 

Гэхдээ боломжийн төсөвт багтаагаад хийчихмээр зүйлс бас байна. 

 

Мэдээлэл хүргэх  

Юуны өмнө оюутны холбооны гол зорилго, хийж байгаа ажил юу билээ гэдгийг 

оюутнуудад ойлгуулах нь чухал мэт санагдана. Одоогийн байдлаар энгийн 

оюутнууд үйл ажиллагаанд нь яаж оролцох, дуу хоолойгоо яаж хүргэх талаар 

мэдээлэл дутмаг, нэлээд хаалттай хүрээ мэт сэтгэгдэл төрөхөөр байдаг. Оюутан 

бүрийн сургалтын төлбөрөөс санхүүждэгээс хойш санхүүгийн тайланг нээлттэй 

болгох, хяналтын тогтолцоог сайжруулах тал дээр анхаарах нь чухал. Вэб сайт, 

самбар ажиллуулж, сургуулийн байр болгоны жижүүр дээр болж байгаа үйл явдлын 

талаар сурталчилгааны хуудас тавихад мэдээлэл тарах нь сайжирна гэдэгт итгэж 

байна.        

 

Оюутны холбоог албан хаагч имижээс салгах  

Монголын их дээд сургуулиудын оюутны холбооны ерөнхий имижийг оюутнуудыг 

татахаар болгомоор юм шиг. Элдэвийг сонирхдог, cool байхыг хүсдэг залуу хүмүүст 

зориулагдсан байгууллага гэдгээ санаж, оюутны холбооныхоо имижийг ч тэр 

түвшинд байлгахыг хичээх хэрэгтэй мэт санагдана. Оюутны холбоо албархуу яриа, 

костюм пиджакт имижээс  татгалзвал бусад оюутнуудыг холбооноос үргээхгүй 

байхад нэмэр болно гэдэгт итгэлтэй байна.  

 

Үйл ажиллагаа 

Клуб зохицуулах: Сургууль дээр клуб яаж байгуулах талаарх мэдээллийг 

хүртээмжтэй болгох хэрэгтэй мэт санагдана. Үүнд хууль зөрчөөгүй л бол ямар ч 

клуб байгуулах боломжтой уян хатан бодлого явуулбал оюутны оролцоо сайжирна 

гэж бодож байна. Клуб бүрт санхүүжилт олгох шаардлагагүй бөгөөд шилдэг 

төлөвлөгөө төсөв гаргасанд нь тодорхой хэмжээний төсөв олгодог байвал зүгээр 

санагдлаа. Клуб бүрт өөрийн өрөө байх боломжгүй тул одоо байгаа шиг, ямар нэг 

ангийг урьдчилж захиалан уулзалт, арга хэмжээгээ явуулдаг байвал тохиромжтой. 

Оюутанд зөвлөгөө өгөх төв дараах зүйлийг хийвэл өгөөжтэй байж болох:  

- Дадлага хийх газартай холбож өгөх – үүнд компаниудтай холбоо тогтоож, 
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дадлагын оюутан санал болгох, заавар зөвлөгөө өгөх 

- Ирээдүйн карьерийн тухай зөвлөгөө өгөх – сургуулиа төгсөөд яг юу хийхээ 

мэдэхгүй явж байгаа оюутнууд зөндөө байдаг тул тэдэнтэй ярилцаж, 

сонирхолыг нь тодорхойлж өгөхөд туслах 

- CV яаж бичих тухай зөвлөгөө 

- Санхүү төсвөө яаж төлөвлөх тухай зөвлөгөө өгөх – оюутнууд санхүүгээ 

төлөвлөж сураагүйгээс болж мөнгөгүй явах тохиолдол олонтаа байдаг тул 

энэ үйлчилгээ ер илүүдэхгүй.  

- Оюутны тэтгэлэг, зээлийн талаар мэдээлэл өгөх 

- Оюутны байр, бусад түрээсийн байрны мэдээлэл  

- Байр түрээсийн зөвлөгөө, гэрээний маягт 

- Орон нутгаас ирсэн оюутнуудад зориулсан УБ хотын танилцуулга, хямд 

хоолны газар хаана байдаг, дэлгүүрүүдийн ажиллах цагийн хуваарь, 

үзвэрийн газруудын мэдээлэл г.м. (УБ хотын оюутнуудад ч илүүдэхгүй) 

- Эрүүл мэнд, зөв хооллох тухай мэдээлэл бэлэн байлгах, боломжтой бол 

зөвлөгөө өгдөг байх 

 

Эдгээрийг эхний ээлжинд оюутнуудаар сайн дурын ажил маягаар өдөрт 3 цагаас 

хэтрэхгүйгээр хийлгэж үзэж болох юм. Сайн дураар хийх оюутан олдоно гэдэгт 

эргэлзэхгүй байна, учир нь эдгээрийг хийснээр шинэ юм сурч, хүмүүстэй 

танилцана. Хууль, эрүүл мэндийн талаархи мэдээллийг сайтар хянах шаардлагатай 

тул мэргэжлийн хүнээр хянуулахад зардал гаргах нь зүйтэй байх.  

 

Санхүүгийн шинэ эх үүсвэртэй болох 

Орон зайгаа ашиглах: сургуулийн захиргаанаас лекцийн заалуудыг хоосон байх үед 

оюутны холбоонд шилжүүлбэл оюутны холбоо мөнгө олоод байж болох талтай. 

Мэдээж сургуулийн захиргаанаас зөвшөөрөх үйл ажиллагааны хүрээнд.  

 

Хандив хайх: оюутны холбоо нь төрийн бус байгууллага, бизнесийн 

байгууллагуудаас хандив авах талаар хөөцөлдөх.  

 

Бизнесийн байгууллагуудыг сурталчилж мөнгө олох: оюутнуудад зориулсан 

зөвлөгөөний хуудас, сэтгүүл, бусад боломжтой орон зайд сурталчилгаа байршуулах 

талаар тунгааж болох юм.    
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Эцэст нь 

Оюутны холбооны үйл ажиллагаанд өөрчлөлт оруулахад сургуулийн захиргаанаас 

дэмжих шаардлага харагдаж байна. Мөн оюутны холбоог удирдаж, өдөр тутмын 

үйл ажиллагааг явуулж буй оюутан залуучууд маань бусад оюутнуудаа оролцуулах, 

саналыг нь сонсох тал дээр анхаарч, бусад орны оюутны холбоодын үйл 

ажиллагаанаас судалж, өөрснөө хэрэгжүүлэх нь чухал байх.     

Хавсралт 

 

 

 



 9

 

Union Shops 

 

 

 

Opening Hours (Term Time)  
Monday to Friday: 9.00am to 5.30pm 

Saturday: 11.00am to 4.00pm  

 

About Us 

CATS, LUU's trendy card and gift shop is the perfect place to shop for any occasion. 

CATS sells a wide range of quality greeting cards and stylish products including jewellery, 

handbags, candles, photo frames, soft toys, posters and much more.  

CATS organises sales and runs special promotions throughout the year to coincide with 

every occasion. You can also get your tickets for all events including Fruity and Tunnel 

Club and all gigs at LUU and Leeds Met Union.  

 

What's In Store?  

Check out some of our products available in store now! 

 
 

 

 

 

 



 1

0

 

 
 

 

 

 

 


