ЭЕШ-д бэлтгэх цахим талбарт нэвтрэх удирдамж
1.

СЭЗИС-ийн ЭЕШ-д бэлтгэх цахим зөвлөх үйлчилгээнд
бүртгүүлэхдээ http://admission.ufe.edu.mn/ хаягаар хандана.
Бүртгэлийн цонхийг нээж, жагсаалтаас ЭЕШ-д бэлтгэх
цахим зөвлөх үйлчилгээ хэсгийн БҮРТГҮҮЛЭХ гэсэн
сонголтын дарж бүртгэлийн хэсэгт шилжинэ.

2.

Бүртгэлийн хэсэгт Бүртгэлийн дугаар нүдэнд “Бүртгэлийн
үнэлгээний төв”-д бүртгүүлсэн 9 оронтой тоог бичнэ. Мөн
Нууц үг хэсэгт өөрийн нэвтрэх 6 –аас дээш оронтой нууц
үгийг оруулж Нэвтрэх гэсэн товчийг дарж, бүртгэлийн хэсэг
рүү шилжинэ.

3. Хувийн бүртгэлийн хэсэгт доорх өгөгдлийг үнэн зөв бичиж
бүртгүүлнэ. Сурагчийн мэдээлэл хэсэгт:
Аймаг / Дүүрэг : Иргэний үнэмлэх дээрх аймаг,
хотын хаяг
- Сургууль : Төгссөн сургуулийн нэрийг бичнэ.
- Эцэг / эхийн нэр : Эцэг, эхийн нэрийг бичнэ.
- Нэр : Өөрийн нэрийг бичнэ.
- Регистрийн дугаар : Иргэний үнэмлэх дээрх
регистрийн дугаарыг бичнэ. Бүртгэлийг бүрэн
бөглөсний дараа Үргэлжлүүлэх гэсэн товчлуурыг
дарж дараагийн хэсэгт шилжинэ.
4.
ЭЕШ-д бэлтгэх цахим зөвлөх үйлчилгээ хэсэгт
бүртгүүлэгчтэй холбогдох утас, и-мэйл хаяг мөн тухайн
бүртгүүлэгчтэй холбогдож болох “Бусад холбогдож болох
дотны хүмүүс “-ийн бүртгэлийг үнэн зөв оруулна. Энэ
бүртгэл нь бүртгүүлэгчтэй холбогдох боломжгүй
тохиолдолд холбоо барих хаяг юм. Үргэлжлүүлэх товчийг
дарна.

5. Бүртгүүлэгчийн оруулсан мэдээллийг урьдчилсан байдлаар
харуулна. Тухайн бүртгэлд буруу алдаатай байгаа эсэхээ та
шалгаж үзэх ба бүртгэл үнэн зөв бүртгэгдсэн бол Зөв гэсэн
товчлуур дээр дарсанаар таны мэдээлэл СЭЗИС-ийн цахим
сургалтын талбарт илгээгдэж, бүртгэгдэнэ. Хэрэв мэдээллийг
засах шаардлагатай бол Засах товчлуурыг дарж, мэдээллээ
засан, бүртгэнэ. Зөв гэсэн товчлуур дээр дараарай.

6.

Бүртгүүлэгчийн мэдээлэл СЭЗИС-ийн цахим бүртгэлийн санд
бүртгэгдсэний дараа цахим ЭЕШ-ийн цахим зөвлөгөө өгөх
үйлчилгээний төлбөр төлөх хэсэгт шилжинэ. Төлбөрийн
хэсэгт Харилцдаг банкны нэрийг сонгоод Энд дарж
үйлчилгээний нөхцлийг уншаарай гэсэн хэсгээс
үйлчилгээний зарчимтай танилцана.

7.

Хэрэв та үйлчилгээний нөхцлийг зөвшөөрсөн бол
Үйлчилгээний нөхцлийг зөвшөөрч байна гэсэн сонголтыг
идэвхжүүлээрэй.
Бүртгэл хийж дууссан дараа бүртгүүлэгчийн хаягаар СЭЗИСийн цахим сургалтын талбарт нэвтрэх хаягийг илгээгдэнэ.

Эрхэм сурагч та 2017 оны ЭЕШ өгөхдөө бэлтгэн СЭЗИС-ийн цахим зөвлөх үйлчилгээг сонгосноор
дараах боломжуудыг олж авна.
-

-

-

2017 оны 6-р сарын 15-ны өдрийг хүртэл цахим зөвлөгөө
СЭЗИС-ийн бэлтгэдэг мэргэжил бүрийн танилцуулга
СЭЗИС-ийн мэргэжлийн баг, багш нарын танилцуулга
Мэргэжлийн багш нарын бэлтгэсэн Математик, Англи хэл, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг
хичээлийн сорилууд /20 сорил/, 4 хичээл тус бүрээр 5 сорил байх ба та бүхэн бие даан бөглөнө.
/Өөрийгөө битгий хуураарай, ганцаараа хийж үзээрэй/
Алдаа гаргавал юун дээр алдаснаа өөрөө давтан шалгаж болно. Тухайн 7 хоногт сурагчдын
түгээмэл гаргасан алдааг манай багш нар шалгаж, видео хэлбэрээр та бүхэнд дахин алдаа
гаргахгүй байх талаас зөвлөнө
Хичээл хариуцсан багш нар та бүхний асуултанд 24 цагийн дотор хариулна
Хэрэв та ЭЕШ-аа амжилттай өгч СЭЗИС-ийг сонгон орохоор шийдсэн бол бид элсэлтийн
хураамжаас бүрэн чөлөөлнө.
СЭЗИС-ийн цахим талбарт нэвтрэх заавар
9. http://online.ufe.edu.mn/
хаягаар
“СЭЗИС-ийн
цахим
сургалтын талбар” гэсэн цонхны баруун дээр байрлах
Холбогдох гэсэн сонголтыг дараарай.

10. Холбогдох гэсэн хэсэгт шилжин, Холбогдох нэр, нууц үгээ
бүртгүүлээд зөвлөгөө өгөх цахим талбарт нэвтэрнэ.
Бүртгүүлэгчийн цахим талбар нээгдэнэ.

11. Цахим талбарын Эхлэл цэсний хажууд байрлах Монгол
/Англи хэлний нэгийг сонгосноор талбарын хэл солигдоно. Мөн
өөрийгөө сорих хөтөлбөрийн хичээлүүд My courses/Миний курс
цэсэд байна.
Сонирхож байгаа хичээл эсвэл мэргэжлийн
танилцуулгаа жагсаалтаас сонгон, талбарт нэвтрэн орно.
Сургалтын явцад асуудал гарвал хичээл хариуцаж байгаа багш
нараасаа цахим талбарын тухайн хичээлийн хэсэгт байрлах
“Асуулт хариултын булан /форум/”-аар дамжуулан асуух эсвэл
online.center@ufe.edu.mn хаягаар бидэнд хандаж болно.
Багш нар “Асуулт хариултын булан”-аар ирсэн асуултууд болон сорилын дүнд үндэслэн видео зөвлөгөө өгнө.
Элсэлтийн ерөнхий шалгалтдаа хүссэн оноогоо авахыг ерөөе!
СЭЗИС-ийн Ухаалаг цахим сургалтын удирдлага, зохион байгуулалтын хэлтэс

