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I   БҮЛЭГ. БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ  

СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Сургалтын  үйл  ажиллагааны  төлөвлөгөөг  Сургалтын  нэгдсэн  газраас  тухайн
хичээлийн  жилийн  хуанлиас  хамааран  тодорхой  хугацааг  заан  хичээлийн  жил
бүрийн  эхэнд  шинэчлэн  гаргадаг.  Дараах  зурагт  сургалтын  үйл  ажиллагааны
ерөнхий төлөвлөгөөн дээр Химийн тэнхимээс зохион байгуулдаг суралцагчдаас авах
санал асуулгын хуваарийг нэмснээр харуулав. 

Хичээлийн жилийн үйл ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө
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    ХИМИЙН ТЭНХИМИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Монгол  Улсын  Их  Сургуулийн  анхны  гурван  факультет  болох  анагаах  ухаан,
зоотехник-мал  эмнэлэг,  багш  нарын  факультетийн  оюутнуудад  хими  заах
үүрэгтэйгээр ерөнхий хими, органик химийн тэнхимүүд 1942 онд анх байгуулагдан,
өргөжин өргөжсөөр 1951 оноос хими-биологийн, 1955 оноос химийн багш бэлтгэх
ажлыг эхлүүлжээ. 
Химич мэргэжилтэн бэлтгэх үйл ажиллагааг 1951-1957 онд Багш нарын факультет,
1957-1998 онд Байгалийн ухааны факультет тус тус хариуцаж байжээ.
Химийн  салбарын  сургалт,  эрдэм  шинжилгээний  ажил  хариуцсан  нэгжүүдийг
нэгдсэн  удирдлага,  зохион  байгуулалттай  болгон  1998  оноос  Химийн  факультет
байгуулагдан үйл ажиллагаагаа эхэлсэн бөгөөд улс орны эрэлт хэрэгцээ, олон улсын
жишигт хүрсэн химич мэргэжилтэн бэлтгэх  шаардлагаар 2010 оноос Хими,  хими
инженерчлэлийн  сургууль  болон  өргөтгөн,  сургалт,  эрдэм  шинжилгээний  ажлыг
хослон явуулж байв. 
Монгол  улсад  дээд  боловсролын  шинэчлэлийн  ажил  хийгдэж  эхэлсэнтэй
холбоотойгоор Монгол Улсын Их Сургуульд 2014 онд бүтцийн өөрчлөлт хийгдэж, 5
бүрэлдэхүүн сургуультайгаар сургалт судалгааны үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн.
Үүнтэй холбоотойгоор 2014 онд МУИС, Шинжлэх Ухааны сургуулийн Байгалийн
Ухааны салбарын бүрэлдэхүүнд Химийн тэнхим болж дахин зохион байгуулагдан
Химич,  Багш  (Химийн) гэсэн  хоёр  мэргэжлээр  бакалавр,  магистр,  докторын
шаталсан сургалтыг хариуцан үйл ажиллагаа явуулж байна. 
Химийн салбарын хувьд  1955-1958 онд  хими-биологийн багш мэргэжлээр 4 удаа,
1959  оноос  өнөөг  хүртэл  химич,  химийн багш,  аналитик химич,  физик  химич,
органик  химич,  хими  технологич,  хүрээлэн  буй  орчны  химич,  хүнсний  химич,
байгалийн  нэгдлийн  химич,  нефть  химич,  эрдсийн  химич,  хими-байгаль
шинжлэлийн багш мэргэжлээр 60 төгсөлт хийж, нийтдээ 2700 гаруй мэргэжилтэн
бэлтгэж, тэдгээр мэргэжилтнүүд нь манай орны боловсрол, шинжлэх ухааны салбар,
үйлдвэрлэл, судалгааны лабораториудад амжилттай ажиллаж байна. 

Байрлал:
Тэнхимийн эрхлэгч, туслах ажилтны өрөөний хаяг: МУИС, Хичээлийн  I байр, 233
тоот
Утас: 77307730-2429, 2435
Цахим хуудас: http://dep.num.edu.mn/chemistry/ 
Цахим шуудан: chemistry@num.edu.mn
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ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

Химийн  тэнхимийн  хамтын  ажиллагаатай  байдаг  гадаадын  их  сургууль,
хүрээлэн: 

Оросын Холбооны Улс
 ШУА-ийн Сибирийн Салбар, Нефтийн Химийн Хүрээлэн, 2003.09.25

 Кемеровийн  Нүүрсний  Хими  болон  Материалын  Шинжлэх  Ухааны
Хүрээлэн, 2010.11.01

 Дорнод Сибирийн Технологийн Их Сургууль, 2011.02.24
 Буриадын Улсын Их Сургууль, Химийн факультет, 2013.05.15

Бүгд Найрамдах Солонгос Улс
 Кюнпүкийн үндэсний Их Сургууль, Инженерчлэлийн Коллеж, 2002.02.19
 Соганг Их Сургууль, Байгалийн Ухааны Коллеж, 2009.10.22
 Гёонгсаны  үндэсний  Их  сургууль,  Академи  ба  Аж  Үйлдвэрийн  хамтын

ажиллагааны газар, 2010.06.10
 Чанвоны  үндэсний  Их  Сургууль,  Нано болон  дэвшилтэт  материалын

инженерчлэлийн сургууль, 2010.06.10
 Хосео  их  сургууль,  Чун-Нам  байгаль  орчны  технологийн  хөгжлийн  төв,

2010.08.08
 Донггук Их сургууль, Биотехнологийн судалгааны хүрээлэн,  Биотехнологи

ба Амьдралын ухааны Коллеж, 2009.06.08
 Чанвоны үндэсний их сургууль, 2012.10.04
 Пусаны Үндэсний Их Сургууль, Цэвэр нүүрсний төв, 2016.07.07

Ардчилсан Солонгос Ард Улс:
 Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургууль, 2013.05.31

Япон Улс
 Фүжи Инфокс Компани, 2005.07.21
 Ёкохамагийн үндэсний Их Сургууль, 2007.12.12
 Мияазакигийн Их сургууль, Инженерчлэлийн Факультет, 2011.10.19
 Ёкохамагийн  үндэсний  Их  Сургууль,  Төгсөлтийн  дараах  инженерчлэлийн

сургууль, 2012.05.16
 Токио метрополитан их сургууль,  Хот суурин газрын хүрээлэн буй орчны

шинжлэх ухааны сургууль, 2012.07.20
 Шинжлэх ухаан, технологийн үндэсний хүрээлэн, 2016.01.05

Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улс
 Хатуу биеийн химийн физикийн Макс Планкийн хүрээлэн, 2006.09.01
 Химийн экологийн Макс Планкийн хүрээлэн, 2009.11.04
 Зигений Их Сургууль, 2011.05.18
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 Хэрэглээний шинжлэх ухааны Жорж Симон Омын их сургууль, Инженерийн
факультет, 2013.03.20

БНХАУлс
 БНХАУ-ын Өвөр Монголын Их Сургууль, 2004
 БНХАУ-ын  Өвөр  Монголын  Их  Сургуулийн  Монгол  эмийн  болон

макромолекулын химийн институт, 2004.11.21
 Өвөр Монголын их сургууль, Макромолекулын хими ба Монголын анагаах

ухааны хүрээлэн, 2009.09.25
 Ниншиа мужийн Нефть химийн Их Сургууль, 2013.11.01
 ШУА-ийн Нүүрсний химийн хүрээлэн, 2013.11.21
 Өвөр Монголын Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль, 2016.01.19
 Өвөр Монголын Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль, Хүнсний салбар, 2016.01.19

Тайван улс
 Тайваны Үндэсний Пиндуны Боловсролын Их Сургууль, 2010.12.13

Турк улс
 Анадолугийн их сургууль, Эм зүйн факультет, 2009.10.22
 Илдиз  техникийн  их  сургууль,  Химийн  болон  металлургийн  инженерийн

сургууль, 2012.09.03
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ХИМИЙН ТЭНХИМИЙН ҮНДСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Химийн  тэнхимд  21  эрдэмтэн  багш,  эрдэм  шинжилгээний  ажилтан,  12
сургалтын  болон  үйлчилгээний  ажилтан  ажиллаж  байна.  Багшлах
бүрэлдэхүүний 85.7 хувь нь эрдмийн зэрэг хамгаалсан.

Тэнхимийн бүрэлдэхүүнийг дараах байдлаар танилцууллаа:1

Тэнхимийн эрхлэгч

Д.Сарангэрэл (Физик хими), Ph.D., Тохокугийн Их Сургууль, Япон, 2007.
Судалгааны  чиглэл:  Ноос  ноолуурын  хими  технологич,  Электрохими,
электрокоагуляци, Адсорбцийн кинетик, термодинамик.

Тэнхимийн багш нар

Ц.Даржаа (Органик биш хими), проф., Ph.D., Тохокугийн Их Сургууль, Япон, 1999.
Судалгааны чиглэл:  Электрохими,  Өнгөт,  үнэт  металлын химийн судалгаа,  Хүдэр
баяжмалын электрохимийн боловсруулалт, Хүрээлэн буй орчны хими.

Н.Оюунцэцэг (Химийн дидактик), проф., Ph.D., МУИС, 1999.
Судалгааны  чиглэл:  Химийн  боловсрол,  Байгалийн  ухааны  сургалтын  хөтөлбөр,
стандарт, үнэлгээ, Хичээлийн судалгааны арга зүй

Б.Энхсаруул  (Органик  хими,  Нүүрсний хими),  дэд  проф.,  Ph.D.,  Тохокугийн Их
Сургууль, Япон, 2004.
Судалгааны чиглэл: Цэвэр энергийн технологи хөгжүүлэлт

О.Болормаа  (Аналитик хими),  дэд  проф.,  Ph.D.,  Эрхүүгийн Их Сургууль,  ОХУ,
2001.
Судалгааны чиглэл: Химийн хэмжилзүйн үндэстэй экосистем, Хөрс, хөрсний хими,
Гадаргын болон гүний ус, Агаарын чанарын үнэлгээ, Биологийн объектийн химийн
анализ, Байгалийн нөхөн сэргээлт

Н.Амгалан (Органик биш хими), Ph.D., Анкарагийн Их Сургууль, БНТУ, 2002.
Судалгааны  чиглэл:  Агаарын  чанар,  Хүрээлэн  буй  орчин  дахь  органик
бохирдуулагчид, Олон функционалт гэрлийн идэвхт нэгдэл

Н.Даваажав (Органик хими, Нүүрсний хими), дэд проф., Ph.D., МУИС, 1998.
Судалгааны чиглэл: Нүүрсний хими, Хими технологи

Д.Рэнцэнмядаг (Органик хими), Ph.D., МУИС, 2008.
Судалгааны чиглэл: Органик синтез

Б.Мөнхжаргал (Органик хими), дэд проф., Ph.D., МУИС, 2009.
Судалгааны  чиглэл:  Органик  хими,  Хүнсний  үйлдвэрийн  хаягдлыг  боловсруулж
биологийн идэвхт бүрэлдэхүүнийг ялган бэлдмэл гаргах, эмчилгээний хүнс гаргах
боломж,  Монголын  уламжлалт  хүнс  болон  тангийн  үйлчилгээг  шинжлэх  ухааны
үндэслэлтэйгээр  батлах,  Хүнсний  болон  ашигт  ургамлын  биологийн  идэвхт

1 Овог нэр (судалгааны хамтлаг), эрдмийн цол, зэрэг,  зэрэг хамгаалсан сургууль, улс, он.  
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бүрэлдэхүүнийг  ялгах,  түүний  бүтцийг  тогтоох,  Биологийн  идэвх  ба  бүтцийн
хамаарал.

Ш.Наранмандах (Органик хими), дэд проф., Ph.D., МУИС, 2000.
Судалгааны чиглэл:  Эмийн  ургамал  болон  мөөгний  биологийн  идэвхит  нэгдлийн
химийн  найрлага,  Ургамал  болон  мөөгний  полисахаридын  химийн  найрлага  ба
физиологийн идэвх, Хүнс-эмийн мөөгийг тарималжуулах.

А.Алтангэрэл (Физик хими), Ph.D., МУИС, 2011.
Судалгааны  чиглэл: Адсорбцийн  кинетик,  термодинамик,  Өнгөт,  үнэт  металлын
биогидрометаллург, электрокоагуляци, Al-Mg-Zn систем дэх квазикристалл.

Ч.Буян (Аналитик  хими),  Ph.D.,  Солонгосын  Шинжлэх  Ухааны  Технологийн
Институт (KIST), БНСУ, 2013.
Судалгааны  чиглэл:  Хүрээлэн  буй  орчин  судлал,  Биологийн  нөхөн  сэргээлт
(биоремедаци, фиторемедаци), Хөрс, усны органик ба органик бус бохирдол,  Хор
судлал.

И.Саруул (Органик хими), Ph.D., Кюшү Их Сургууль, Япон, 2013
Судалгааны чиглэл: Нефтийн хүнд үлдэгдлийн боловсруулалт. 

Л.Мөнхцэцэг (Органик хими),  Ph.D., Гентийн  Их  Сургууль,  Бельгийн  Вант  Улс,
2008.
Судалгааны  чиглэл:  Хүнс,  байгалийн  нэгдлийн  биотехнологи,  байгаль  орчны
биотехнологи.

Ж.Ирэхбаяр (Органик хими), Ph.D., МУИС, 2010.
Судалгааны чиглэл: Байгалийн нэдлийн хими, Нүүрсний хими, Полимер хими.

Ч.Нямгэрэл (Органик биш хими, Химийн дидактик), Ph.D., МУИС, 2016.
Судалгааны чиглэл:  Боловсрол судлал, Сурах бичиг судлал, Боловсролын үнэлгээ,
Хичээлийн  судалгаа  (Хичээлийн  судалгааны  менежмент,  Алдааны  шинжилгээ,
Хэрэглэгдэхүүний судалгаа), Сургалтын хөтөлбөр, боловсролын стандартчилал.

Г.Оюунбилэг (Органик хими), Ph.D., Инже их сургууль, БНСУ, 2008.
Судалгааны чиглэл: Органик синтез, Биоорганик хими.

Б.Туяагэрэл (Органик хими), Ph.D., Инже их сургууль, БНСУ, 2012.
Судалгааны  чиглэл:  Байгалийн  нэгдлийн  хими,  Хүнсний  үйлдвэрийн  хаягдлыг
боловсруулж биологийн идэвхит бүрэлдэхүүнийг ялган бэлдмэл гаргах, эмчилгээний
хүнс  гаргах  боломж,  Хүнсний  болон  ашигт  ургамлын  биологийн  идэвхит
бүрэлдэхүүний  ялгах,  түүний  бүтцийг  тогтоох,  биологийн  идэвхи  ба  бүтцийн
хамаарал.

Б.Сүхбаатар (Физик хими), MSc., ШУТИС, 2005.
Судалгааны чиглэл: Молекуляр динамик, Гэрэл сарнилын BSSRDF функийг ашиглан
фотозурганаас ЗD өгөгдөл ялгах.

Н.Шүрхүү (Органик биш хими), MS.c, МУИС, 1999.
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Судалгааны чиглэл: Хими заах арга, Нано технологи.

Ш.Сайнбилэг (Органик биш хими, Химийн дидактик), MSc., МУИС, 2004.
Судалгааны чиглэл: Химийн хичээлийн судалгаа.

Тэнхимийн туслах ажилтан

Э.Оюунцэлмэг, MSс., Цукуба Их Сургууль, Япон, 2016.

Тэнхимийн лаборант нар

О.Алтанцэцэг (Аналитик хими), MSc., МУИС, 2008.

Д.Ганцэцэг (Физик хими), Ph.D., МУИС, 2005.

Т.Сарантуяа (Ерөнхий суурь), MSc., МУИС, 2014.

Г.Энхжаргал (Органик хими), MSc., МУИС, 2017.

Д.Номин-Эрдэнэ (Органик хими), MSc., МУИС, 2017.

Ж.Очбаатар (Органик биш хими), MSc., МУИС, 2004.
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Багш, ажилтнуудын мэдээлэл, өрөөний танилцуулга

№ Овог нэр Албан тушаал
Өрөөний

дугаар
Дотуур

утас
И-мэйл хаяг

1 Д.Сарангэрэл
Тэнхимийн 
эрхлэгч, дэд 
профессор

I-233 2429 sarangerel@num.edu.mn

2 Ц.Даржаа
Зөвлөх 
профессор

I-227 2431 darjaa@num.edu.mn

3 Н.Оюунцэцэг
Зөвлөх 
профессор

I-327 2433 nookoooyun@num.edu.mn

4 Б.Энхсаруул Профессор I-321 2437 enkhsaruul_b@num.edu.mn
5 О.Болормаа Профессор I-228 2488 bolormaa@num.edu.mn
6 Н.Амгалан Дэд проф. I-222 2432 n_amgalan@num.edu.mn
7 Н.Даваажав Дэд проф. I-321 2437 n_davaajav@num.edu.mn
8 Д.Рэнцэнмядаг Дэд проф. I-329 2436 d_rentsenmydag@num.edu.mn
9 Б.Мөнхжаргал Дэд проф. I-325 2486 monkhjargal@num.edu.mn
10 Ш.Наранмандах Дэд проф. I-231 2438 smandakh@num.edu.mn
11 А.Алтангэрэл Дэд проф. I-235 2485 a_altaid@num.edu.mn
12 Ч.Буян Дэд проф. I-228 2488 buyan@num.edu.mn
13 И.Саруул Ахлах багш I-231 2438 saruul@num.edu.mn
14 Л.Мөнхцэцэг Ахлах багш I-325 2486 munhtsetseg@num.edu.mn
15 Ж.Ирэхбаяр Ахлах багш I-231 2438 irekhbayar@num.edu.mn
16 Ч.Нямгэрэл Ахлах багш I-327 2433 nyamgerel@num.edu.mn
17 Г.Оюунбилэг Ахлах багш I-321 2437 oyunbileg19@num.edu.mn
18 Б.Туяагэрэл Ахлах багш I-325 2486 tuyagerel@num.edu.mn
19 Б.Сүхбаатар Ахлах багш I-222 2432 b_sukhbaatar@num.edu.mn
20 Н.Шүрхүү Ахлах багш I-227 2431 shur@num.edu.mn
21 Ш.Сайнбилэг Багш I-327 2433 sainbileg@num.edu.mn
22 Э.Оюунцэлмэг ТТАжилтан I-233 2435 oyuntselmeg@num.edu.mn
23 О.Алтанцэцэг Лаборант I-230 - altaionoo@num.edu.mn
24 Д.Ганцэцэг Лаборант I-225 - dganaa@num.edu.mn
25 Т.Сарантуяа Лаборант I-223 - sarantuya_t@num.edu.mn
26 Ж.Очбаатар Лаборант I-224 - ochoo24@num.edu.mn
27 Г.Энхжаргал Лаборант I-321 2468 enkhjargal_g@num.edu.mn
28 Д.Номин-Эрдэнэ Лаборант I-325 - nominerdenedam@num.edu.mn
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II   БҮЛЭГ. СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР  

ХИМИЙН ТЭНХИМИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

Хөтөлбөрийн давуу тал

Хими: Хөрвөх чадвартай, Монгол улсын хөгжилд бодит хувь нэмэр оруулах чадвар,
хүсэл тэмүүлэлтэй химич мэргэжилтэн төгсгөнө.

Багш, БУ-ы боловсрол (Хими):  Сургалт, хүмүүжлийн ажлыг суралцахуйн сэтгэл
судлал,  дидактикийн  онолын  үндэслэлтэйгээр  зохион  байгуулах,  бие  даан  эрдэм
шинжилгээ судалгааны ажил, төлөвлөх,  турших, үр дүнг боловсруулах,  тайлагнах
туршилт  судалгааны  арга  барил  эзэмших,  багаар  хамтран  ажиллах,  ирээдүйгээ
баримжаалан  үйл  ажиллагаагаа  төлөвлөх,  тогтолцооны  сэтгэлгээгээр  асуудалд
хандах,  шийдвэр гаргах процест  оролцох зэрэг  тогвортой хөгжлийн боловсролын
түлхүүр чадварыг эзэмших, эх хэл бичгээ бүрэн, зөв эзэмших, хэрэглэх давуу талтай.

Мэргэжилтний зориулалт, ажлын байр

Хими: 

 Химич
 Эрдэм шнжилгээний ажилтан 
 Их, дээд сургуулийн багш
 Лаборант

Багш, БУ-ы боловсрол (Хими): 

 ЕБС-д Хими болон байгалийн ухааны хичээлийн багш
 ЕБС-д удирдах ажилтан, менежер
 Боловсрол судлалын чиглэлээр эрдэм шинжилгээний ажилтан

xi

ХИМИЧ

Химийн ухааны бакалавр
Химийн ухааны магистр, 

Химийн ухааны боловсролын
доктор

БАГШ, БУ-ы БОЛОВСРОЛ
(ХИМИ) 

Байгалийн ухаан болосвролын
шинжлэх ухааны бакалавр (хими)

Болосвролын магистр, 
Болосвролын доктор
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Хими бакалаврын хөтөлбөр
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Багш, БУ-ы боловсрол (Хими) бакалаврын хөтөлбөр
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ХИЧЭЭЛИЙН ЗАЛГАМЖ ХОЛБОО
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ХӨТӨЛБӨРИЙН СУРАЛЦАХУЙН ҮР ДҮН

Хими бакалаврын хөтөлбөр
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Багш, БУ-ы боловсрол (Хими) бакалаврын хөтөлбөр

Төгсөгчдийн ур чадвар (бакалавр боловролд тавигдах нийтлэг шаардлага)

I.1 Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, дадал, төлөвшил
G1 Шинийг эрэлхийлэх, асуудал шийдвэрлэх чадвар (асуудлыг тодорхойлж шинэ санаа гаргах,

зураглах, боломжит хувилбарыг сонгож, илэрхийлэн харуулах )
G2 Шинжлэн судлах шийдэл гаргах (таамаглал дэвшүүлэн харьцуулсан судалгаа, анализ хийж,

загварчилж баримт бичиг боловсруулах)
G3 Системтэйгээр төлөвлөх (мэргэжлийн сэтгэлгээгээр хандах, хоорондоо хамааралтай зүйлийг

бүхлээр  нь  олж  харах,  харилцан  хамаарлыг  ойлгож,  ач  холбогдлоор  нь  ангилан,  чухал
санаан дээр төвлөрч, харилцан хамаарлыг шалгах, харьцуулан сонгох)

G4 Хувь хүний ур чадвар ба дадал (шинийг санаачлах эрмэлзлэлтэй, уламжлалыг дээдлэн, уян
хатан  бүтээлч  сэтгэлгээтэй  байх,  хувь  хүний  мэдлэг,  ур  чадвар,  төлөвлшлийг  үнэлж
ухамсарладаг,  бие  даан  суралцах  ба  цагийн болон нөөцийн менежментийг хэрэгжүүлдэг
байх)

G5 Мэргэжлийн ур чадвар төлөвшил (мэргэжлийн ёс зүйтэй, хариуцлагатай, чадвартай, эдийн
засгийн тооцоотой байх, өөрийгөө хөгжүүлэн мэргэжлээ дээшлүүлэх чадвартай байх)

I.2 Хүмүүстэй харилцах ур чадвар (багаар ажиллах чадвар ба харилцаа)
G6 Багаар  ажиллах  (баг  бүрдүүлэх,  багийг  удирдах,  төслий  менежментийг  хэрэгжүүлэх,

манлайлах ур чадвартай байх)
G7 Харилцааны  чадвар  (харилцааны  стратеги,  бүтцийг  ойлгодог,  бичгийн,  электрон,

мултимедиа, график дүрслэлээр болон яриа, бичгээр тайлагнах, хүнтэй харилцах үндсэн ур
чадвартай байх) 

G8 Гадаад хэлээр харилцах (англи хэлээр мэргэжлийн мэдээлэл ашиглах чадвартай байх)

II Химийн шинжлэх ухааны мэдлэг, ур чадвар (сургууль, тэнхим тодорхойлсон)

II.1 Химийн шинжлэх ухаанч арга барил (сургууль, тэнхим тодорхойлсон)
Е1 Математикийн үндсэн чадвартай байх, тоо хэмжээний зэрэг, хэмжигдэхүүний мөн чанарын

талаар ойлголттой байх
Е2 Мэдээллийн технологи,  компьютер ашиглан интернетийн орчин ажиллах, химийн аливаа

мэдээллийг хэрэглээний программ ашиглан боловсруулах чадвартай байх
Е3 Бие  дааж  химийн  мэдлэг,  чадвар  эзэмших,  өөрийн  удирдлага,  хяналттай,  хариуцлагатай

суралцах чадвартай байх
Е4 Химийн мэргэжилтэнд байх нягт нямбай, хувийн зохион байгуулалттай, хариуцлагатай, бие

даасан, бүтээлч чанарыг эзэмшсэн байх
Е5 Химийн шинжлэх ухааны түүхэн дэх дотоод хөгжил  (үзэл санааны) ба гадаад  (нийгмийн)

хөгжлийн үе шатууд, харилцан хамаарлыг ойлгох
Е6 Хүрээлэн буй орчин,  тогтвортой хөгжлийн асуудалд химийн шинжлэх ухаанчаар хандах,

хандлагынхаа учир шалтгааныг задлан шинжлэх чадвартай байх
II.2 Химийн шинжлэх ухааны мэдлэг, чадвар (Scientific literacy)
С1 Химийн шинжлэх ухааны хэлд тайлагнах
С2 Химийн аливаа онол, туршилтын загварыг хэрэглэх, компетенцийн мэдлэг, чадвартай байх
С3 Органик биш ба органик химийн урвалын онол,  зарчимд үндэслэн шинэ химийн нэгдэл

гарган авах арга замыг дэвшүүлэх, тайлбарлах
С4 Химийн  нэгдэл  дэх  химийн  холбоо,  электронт  бүтцийг  тодорхойлох,  түүнд  үндэслэн

химийн  нэгдэл  дэх  харилцан  үйлчлэл,  урвалд  орох  чадварыг,  улмаар  бодисын  химийн,
физикийн, электроны шинж чанарыг тайлбарлах

С5 Химийн  нэгдлийг  ялгаж  салгах,  бүртгэх,  хэмжих,  химийн  нэгдэл,  материалыг  шинжлэн
судлахад  чанарын  болон  тооны  үнэлгээний  аргыг  хэрэглэх.  Мэдээлэл,  эх  сурвалж  хайх
идэвхтэй  арга  техникийг  хэрэглэх,  шинжлэх ухааны аливаа  мэдээлэлд  шүүмжлэлтэйгээр
үнэлгээ өгөх

С6 Аливаа асуудлыг шийдвэрлэхэд туршлагын болон хэмжиж болохуйц баталгаа,  нотолгоог
цуглуулах
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С7 Хэм хэмжээнд тохирсон шинжлэх ухааны тайлан, өгүүлэл, аман илтгэл дэх үр дүн, санааг
тодорхой ойлгон, дамжуулах

С8 Химийн шинжлэх ухааны мэдээлэл, асуудлыг амаар болон бичгээр илэрхийлэх чадвартай
байх

С9 Химийн мэдээлэл, өгөгдөлтэй холбоотой компьютерийн болон үр дүнгийн боловсруулалтын
мэдлэгтэй байх

II.3 Дадлага ажлын чадвар
С10 Химийн бодис, материалын физик, химийн шинж чанар, аюул эрсдлийг тооцон аюулгүй

ажиллах чадвартай 
С11 Лабораторийн туршилтын ажиглалт,  хэмжилтээс гарах үр дүнг тэдгээрийн ач холбогдол,

тохирох онолын нь үүднээс учир шалтгааныг тайлбарлах чадвартай байх
С12 Химийн туршилт, судалгааны төлөвлөгөө боловсруулах чадвартай байх
С13 Химийн  туршилт,  судалгааны  ажлын  туршлагаа  ялгаатай  нөхцөл  байдалд  ашиглах

чадвартай байх
С14 Химийн туршилт, судалгааны ажлын талаарх үр дүн, үр дүнгийн боловсруулалт, гаргасан

дүгнэлтийг үнэлэх, шүүмжлэлтэй хандах чадвартай байх
С15 Шинжлэх ухааны аливаа асуудалд логик сэтгэлгээгээр хандах, учир шалтгааныг тайлбарлах

чадвартай байх
С16 Гүйцэд биш, хамааралгүй, алдаатай үр дүн гарсан тохиолдлыг мэддэг байх, үндэслэлтэйгээр

тайлбарлах, дүгнэлт гаргах чадвартай байх
III Боловсрол судлал, дидактикийн мэдлэг, ур чадвар

(тэнхим, хичээлийн хамтлаг тодорхойлсон)
Т1 Багшлах ажлын боловсролын болон бусад шинжлэх ухааны гүн ухааны үндсийг тооцох,

тайлбарлах
Т2 Багшлах үйл ажиллагаанд сургалтын менежментийн үндсийг тооцох
Т3 Байгалийн ухааны боловсролын хөгжлийн чиг хандлагыг мэдрэх, үйл ажиллагаандаа тусгах
Т4 Боловсролын бодлого чиглэл, хандлага, стратегийг судлах, ойлгох, хэрэгжүүлэх
Т5 ЕБС-ийн байгалийн ухааны боловсролын стандарт, үндэсний хөтөлөрийг хэрэгжүүлэх
Т6 Дидактик  асуудлыг  таних,  дэвшүүлэн  томъёолох,  аналик  хийх,  дидактик  асуудлыг

шийдвэрлэх, шийдэл хийх
Т7 Боловсролын  бодлого,  стратегитэй  уялдуулан  байгалийн  ухааны  хичээлийн

кюррикюлимийн зорилго, зорилтыг тодорхойлох, хэрэгжүүлэх
Т8 Байгалийн  ухааны  хичээлийн  кюррикюлимийн  зорилго,  агуулгыг  оновчтой  сонгож,

боловсруулах, хэрэгжүүлэх
Т9 Байгалийн ухааны хичээлийн кюррикюлимийн агуулгыг хэрэгжүүлэх арга зүйг үндэслэн

хөгжүүлэх
Т10 Байгалийн  ухааны  хичээлийн  кюррикюлимийн  агуулгыг  хэрэгжүүлэх  хэрэглэгдэхүүнийг

сонгох, бэлтгэх, боловсруулах, оновчтой хэрэглэх, хөгжүүлэх
Т11 Байгалийн  ухааны  хичээлийн  кюррикюлимийг  үнэлэх  агуулга,  арга  зүйг  үндэслэн

хөгжүүлэх
Т12 Байгалийн  ухааны  судалгаат  хичээлийг  явуулах,  хичээлийн  арга,  технологийг  бүтээх,

хөгжүүлэх
Жич: G-ерөнхий, Е-шинжлэх ухаанч хандлага, С-химийн (chemistry), Т-багшийн (teacher’s) 
мэдлэг, чадварыг кодолсон болно.
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ОЮУТНЫ СУРАЛЦАХ ХУВИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хими бакалаврын хөтөлбөр

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ

ЖИШИГ СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

(Үндсэн мэргэжлийн)

Мэргэжил:  Хими Суралцах   хугацаа:  4

Мэргэжлийн индекс:  D053101 Нийт багц цаг: 121

Боловсролын зэрэг:   Бакалавр Элсэгчдийн боловсрол: Бүрэн дунд

Д/д
Өмнөх
холбоо 
индекс

Хичээлийн
индекс

Хичээлийн нэр
Багц
цаг

Улирал

I улирал

1   А1. Байгалийн ухааны чиглэл 3 I

2   А2. Нийгмийн ухааны чиглэл 3 I

3   А3. Хүмүүнлэгийн ухааны чиглэл 3 I

4   А4. Иргэний боловсролын чиглэл 3 I

5   А7. Англи хэл, бусад хэлний чиглэл 3 I

6   Гамшигийн эсрэг менежмент 1 I

Нийт багц цаг   16  

II улирал

1   А1. Байгалийн ухааны чиглэл 3 II

2   А2. Нийгмийн ухааны чиглэл 3 II

3   А3. Хүмүүнлэгийн ухааны чиглэл 3 II

4   
А5. Судалгаа, шинжилгээний арга 
зүйн чиглэл

3 II

5   
А6. Яриа, бичгийн ур чадварын 
чиглэл 

3 II

Нийт багц цаг   15  

III улирал

1   А7. Англи хэл, бусад хэлний чиглэл 3 III

2  MATH201 Б2. Математик II 3 III

3  PHYS280 Б2. Ерөнхий физик 3 III

4 MATH201 MATH222 В1. Химийн агуулгатай математик 3 III

5 CHEM101 CHEM201 В1. Ерөнхий хими I 3 III

Нийт багц цаг   15  

IV улирал

1   А8. Биеийн тамир, эрүүл ахуйн чиглэл 3 IV

2  PHYS281 Б2. Орчин үеийн физик 3 IV

3 CHEM201 CHEM202 В1. Ерөнхий  хими II 3 IV
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4 CHEM201 CHEM204 В1. Органик хими I 3 IV

5   Г. Чөлөөт сонголт 3 IV

Нийт багц цаг   15  

V улирал

1 CHEM204 CHEM301 В1. Органик хими II 4 V

2 CHEM202 CHEM302 В1. Аналитик хими 3 V

3 MATH222 CHEM303 В1. Физик хими I 4 V

4 CHEM204 BIOC300 В1. Биохими 4 V

Нийт багц цаг   15  

VI улирал

1 CHEM302 CHEM312 В1. Багажит анализын арга 4 VI

2 CHEM303 CHEM304 В1. Тооцооллын хими 3 VI

3 CHEM202 CHEM305 В1. Органик биш хими I 4 VI

4 CHEM312 INTE300 В1. Үйлдвэрлэлийн дадлага 3 VI

5 CHEM202 CHEM307 В1. Физик хими II 4 VI

Нийт багц цаг   18  

VII улирал

1 CHEM305 CHEM401 В1.1. Органик биш хими II 3 VII

2 CHEM305 CHEM402 В1.1. Элемент органик нэгдлийн хими 3 VII

3 CHEM305 CHEM403 В1.1. Органик биш бодисын синтез 3 VII

4   Г. Чөлөөт сонголт 3 VII

5   Г. Чөлөөт сонголт 3 VII

Нийт багц цаг   15  

VIII улирал

1 CHEM202 CHEM426 В2. Геохимийн үндэс 3 VIII

2  THES400 В2. Бакалаврын судалгааны ажил 3 VIII

3   Г. Чөлөөт сонголт 3 VIII

4   Г. Чөлөөт сонголт 3 VIII

Нийт багц цаг   12  

Нийт багц цаг   121  

Жич: Гүнзгийрэн судлах чиглэлээс Органик биш химийн чиглэлийг сонгон жишээлэв. 
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Багш, БУ-ы боловсрол (Хими) бакалаврын хөтөлбөр

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ 

ЖИШИГ СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

(Үндсэн мэргэжлийн)

Мэргэжил: Багш, БУ-ны боловсрол  (Хими) Суралцах   хугацаа:  4

Мэргэжлийн индекс:            D011402 Нийт багц цаг: 121

Боловсролын зэрэг:              Бакалавр Элсэгчдийн боловсрол:              Бүрэн дунд

Д/д
Өмнөх
холбоо 
индекс

Хичээлийн
индекс

Хичээлийн нэр Багц цаг Улирал

I улирал

1   А1. Байгалийн ухааны чиглэл 3 I

2   А2. Нийгмийн ухааны чиглэл 3 I

3   А3. Хүмүүнлэгийн ухааны чиглэл 3 I

4   А4. Иргэний боловсролын чиглэл 3 I

5   А7. Англи хэл, бусад хэлний чиглэл 3 I

6   Гамшигийн эсрэг менежмент 1 I

Нийт багц цаг   16  

II улирал

1   А1. Байгалийн ухааны чиглэл 3 II

2   А2. Нийгмийн ухааны чиглэл 3 II

3   А3. Хүмүүнлэгийн ухааны чиглэл 3 II

4   
А5. Судалгаа, шинжилгээний арга зүйн 
чиглэл

3 II

5   А6. Яриа, бичгийн ур чадварын чиглэл 3 II

Нийт багц цаг   15  

III улирал

1   А7. Англи хэл, бусад хэлний чиглэл 3 III

2  MATH201 Б2. Математик II 3 III

3  PSYC201 Б2. Ерөнхий сэтгэл судлал 3 III

4  EDUC200 Б2. Сурган хүмүүжүүлэх зүй 3 III

5  CHEM201 В1.1. Ерөнхий хими I 3 III

Нийт багц цаг   15  

IV улирал

1   А8. Биеийн тамир, эрүүл ахуйн чиглэл 3 IV

2 CHEM201 CHEM202 В1.1. Ерөнхий хими II 3 IV

3 CHEM201 CHEM204 В1.1. Органик хими I 4 IV

4 PSYC201 PSYC225 В1.2. Сурган хүмүүжүүлэх сэтгэл судлал 3 IV

5 EDUC200 EDUC201 В1.2. Сургалтын технологи 3 IV
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Нийт багц цаг   16  

V улирал

1 CHEM204 CHEM301 В1.1. Органик хими II 4 V

2 CHEM202 CHEM302 В1.1. Аналитик хими 3 V

3
CHEM202,
204

CHEM309 В1.1. Химийн бодлого бодох арга зүй 2 V

4 CHEM204 CHED300 В1.2. Химийн сургалтын онол, арга зүй 3 V

5 EDUC201 EDUC350
В1.2. Сурган хүмүүжүүлэх танилцах 
дадлага 

2 V

Нийт багц цаг   14  

VI улирал

1 CHEM204 BIOC300 В1.1. Биохими 3 VI

2 CHEM202 CHEM305 В1.1. Органик биш хими I 4 VI

3 CHEM202 CHEM307 В1.1. Физик хими II 4 VI

4 CHED300 CHED303
В1.2. Химийн хичээлийн  хөтөлбөр, арга
зүй (X-XII)

3 VI

5
EDUC350,
CHED300

EDUC351 В1.2. Сурган хүмүүжүүлэх дадлага I 4 VI

Нийт багц цаг   18  

VII улирал

1
CHED303,
EDUC351

EDUC450 В1.2. Сурган хүмүүжүүлэх дадлага II 6 VII

2
CHEM202,
204

CHEM308 В2. Химийн туршилтын арга зүй 3 VII

3   Г. Чөлөөт сонголт 3 VII

4   Г. Чөлөөт сонголт 3 VII

Нийт багц цаг   15  

VIII улирал

1  THES400 В2. Бакалаврын судалгааны ажил 3 VIII

2   Г. Чөлөөт сонголт 3 VIII

3   Г. Чөлөөт сонголт 3 VIII

4   Г. Чөлөөт сонголт 3 VIII

Нийт багц цаг   12  

Нийт багц цаг   121  
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ХИЧЭЭЛИЙН ТОВЧ АГУУЛГА

(нэр, индекс, өмнөх холбоо, кредит, товч агуулга)

Хими бакалаврын хөтөлбөр

А. Мэргэжлийн заавал судлах хичээл

Химийн агуулгатай математик, MATH222,  3  кредит.  Өмнөх  холбоо:  ЕБС-ийн
химийн мэдлэг.
Товч  агуулга: Хичээлийн  эхэнд  математик  хандлагын  онцлогийг  мэдрүүлэх
зорилгоор  практик  асуудлыг  математикаар  томъёолох,  шийдэх,  ерөнхийлөх,  зүй
тогтол олох гэсэн үндсэн ойлголт, чадваруудыг эзэмшүүлэх сонирхолтой бодлогууд,
зарим сонгодог теоремуудын талаар авч үзнэ.  Дараа нь нэг  ба олон хувьсагчийн
анализ,  тэр  дундаа  дифференциал болон интеграл тоолол,  тэдний хэрэглээг  үзнэ.
Дараа нь нэг ба олон хувьсагчийн анализ, тэр дундаа дифференциал болон интеграл
тоолол,  тэдний  хэрэглээг  үзнэ.  Улмаар  тооцон  бодох  математикийн  зарим
элементүүд,  тэр  дундаа  алгебрын  тэгшитгэлийн  шийдийг  олох  зарим  сонгодог
аргуудыг үзнэ. Сүүлийн хэсэгт нь олон хэмжээст огторгуй, шугаман алгебр болон
ердийн дифференциал тэгшитгэлийн талаар үзнэ.

Ерөнхий хими I, CHEM201, 3 кредит. Өмнөх холбоо: ЕБС-ийн химийн мэдлэг. 
Товч  агуулга:  Энэхүү  хичээлээр  химийн  бодисын  шинж  чанарыг  танин  мэдэхэд
зайлшгүй шаардлагатай химийн үндсэн ойлголт, ухагдахуун, атомын бүтэц, химийн
холбоо,  химийн хувирал (урвал) өөрчлөлт,  тэнцвэрийн мөн чанарыг тайлбарладаг
хууль,  онолуудтай  танилцана.  Химийн  үндсэн  хууль,  онолоо  хэрэглэх  шалгах
зорилго бүхий сорил туршилтын ажлууд, дасгал ажил болон тооцоот бодлогуудыг
бодож, тодорхой асуудлыг шийдвэрлэх даалгаврыг гүйцэтгэнэ. Семинар, дадлагын
ажлын  явцад  химийн  онол  хуулийг  хэрэглэх,  шил  сав,  багаж,  тоног  төхөөрөмж,
туслах хэрэгслүүдтэй аюулгүй ажиллах арга барилд дадлагажина.

Ерөнхий хими II, CHEM202, 3 кредит. Өмнөх холбоо: ЕБС-ийн химийн мэдлэг.
Товч агуулга:  Химийн хувирал (урвал)-ын өөрчлөлтийн мөн чанарыг тайлбарласан
химийн кинетик, термодинамик, хүчил суурийн тэнцвэр, цахилгаан химийн үндсэн
зарчмуудыг судална. Химийн нэгдүгээр курсын оюутанд туршилт аюулгүй явуулах
багаж тоног төхөөрөмжтэй ажиллах арга барил, ур чадвар эзэмшүүлнэ.

Органик хими I, CHEM204, 4 кредит. Өмнөх холбоо: CHEM201. 
Товч  агуулга:  Энэ  хичээлээр  органик  молекулыг  дүрслэх  хэлбэрүүд,  органик
нэгдлийн ангилал,  уламжлалт ба  олон улсын нэршил,  изомерийн үзэгдэл  зэргийг
хэлэлцэнэ. Мөн органик молекул дахь химийн холбооны төрөл, холбооны туйлшрал,
тэдгээрийн бүтэц байгууламжийн онцлог шинжийг ВХО ба МОО-оор тайлбарлахын
зэрэгцээ хосолсон системтэй органик нэгдлийн резонансе бүтэц ба ароматик шинж
чанарыг  хэлэлцэнэ.  С-С  холбооны  дагуух  эргэлтээс  үүдэлтэй  конформацийн
үзэгдлийг  задгай ба  цагираг  бүтэцтэй  органик  нэгдэл  дээр  үзнэ.  Стереохимийн
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үзэгдлийг геометрийн ба гэрлийн изомерүүд дээр дэлгэрэнгүй тайлбарлана. Oрганик
молекулын хүчиллэг ба суурьлаг шинж чанарыг хүчил-суурийн онолоор тайлбарлаж
улмаар органик нэгдлийн урвалын идэвхи ба органик урвалын үндсэн төрлүүд болох
халалцах,  ялгаруулах,  нэгдэх,  исэлдэн-ангижрах  зэрэг  үндсэн  урвалуудын онцлог
шинж,  механизм  ба  сонгомол  шинж  чанарыг  нарийвчлан  судална.  Мөн  органик
нэгдлийн  бүтэц  байгууламжийг  тодорхойлох  орчин  үеийн  спектрийн  аргуудын
талаар  онолын  суурь  мэдлэг  эзэмшүүлнэ. Дээрхи  агуулгыг  танилцуулах  /Т/,
хөгжүүлэх /Х/, мэргэшүүлэх /М/ түвшинд олгоно.

Органик хими II, CHEM301, 4 кредит. Өмнөх холбоо: CHEM204. 
Товч  агуулга:  Энэ  хичээлээр  органик  нэгдлийн  анги  бүлэг  бүрийн  олон  улсын
нэршил,  физик  шинж  чанар  болон  химийн  шинж  чанарыг  дэлгэрэнгүй  авч  үзнэ.
Ялангуяа  молекулын  бүтцийн  онцлогоос  үүдэлтэй  химийн  урвалын  идэвхийг
хэлэлцэнэ.  Үүнд  ханасан  нүүрсустөрөгчдийн  радикал  халалцах,  ханаагүй
нүүрсустөрөгчдийн  нэгдэх ба  полимержих,  ароматик  нүүрсустөрөгчдийн
электрофиль  халалцах,  спиртийн  онцлог  урвалууд,  карбониль  бүлэг  агуулсан
органик нэгдлийн нуклеофиль нэгдэх ба нуклеофиль ацилжих, α-нүүрстөрөгч дээрх
халалцах,  алкилжих  урвалууд  мөн  органик  нэгдлийн  исэлдэх,  ангижрах,  зарим
стереоселектив урвал зэрэг синтезийн чухал ач холбогдолтой урвалуудын механизм,
кинетик ба термодинамикийн талаар дэлгэрэнгүй судална. Чанарын болон синтезийн
урвал  явуулах  арга  барилыг  эзэмших,  синтезийн  урвалын  эх  бодис,  завсрын  ба
эцсийн бүтээгдэхүүнийг цэвэршүүлэн тэдгээрийн молекулын бүтцийг орчин үеийн
спектрийн аргуудаар таньж, тодорхойлж сурна. 

Аналитик хими, CHEM302, 3 кредит. Өмнөх холбоо: CHEM202, CHEM204. 
Товч агуулга: Энэ хичээл нь химийн анализын хэлбэр, аргууд, анализын аргачлалд
тавигдах  шаардлага,  тооны  анализын  үе  шатууд,  химийн  хэмжил  зүйн  үндэс,
анализад  хэрэглэгддэг  урвалууд,  уусмал  дахь  химийн  тэнцвэр,  буфер  уусмалууд,
комплекс  нэгдлийн  орчны  судалгаа,  тунадасжуулах  процессын  аналитик  химийн
судалгаа,  анализ  дахь  исэлдэн-ангижрах  урвал,  анализын  химийн  аргын  кинетик
хүчин зүйлүүд,  химийн анализын сонгодог  аргууд,  анализын кинетик  биохимийн
аргуудын үндэстэй танилцана.

Физик хими I, CHEM303, 4 кредит. Өмнөх холбоо: MATH222. 
Товч  агуулга:  Квант  онолын  түүхэн  хөгжил,  жижиг  хэсгийн  потенциал,  кинетик
болон нийт энерги, жижиг хэсгийн хоорондох хүч, нэг ба олон электронт атомын
квант  онолын  зарчим,  түүнийг  химийн  холбоо,  молекул  хоорондын  харилцан
үйлчлэлийг  тайлбарлахад  хэрэглэх  талаар  үзэх  болно.  Үүнд  жижиг  хэсэг  ба
долгионы  шинж  чанар,  долгионы  механик,  түүнийг  нүхэн  дэх  жижиг  хэсэг,
гармоник осциллятор, хатуу холбоост эргэлдэгч биет, устөрөгчийн атом зэрэг хялбар
системд  хэрэглэж,  улмаар  атомын  бүтэц,  үелэх  хүснэгтийн  мөн  чанарыг  квант
механикийн үндэстэй тайлбарлана. Төгсгөлд нь валент холбоо, молекул орбиталын
онол,  молекулын  бүтэц,  спектроскопийг  химийн  холбооны  төрх  байдлыг
тайлбарлахад хэрхэн хэрэглэдэг талаар маш товч дурдах болно.
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Тооцооллын хими, CHEM304, 3 кредит. Өмнөх холбоо: CHEM303.
Товч агуулга: Химийн туршилтын үр дүн дээр интерполяц хийх, бодит хийн төлвийн
шугаман  бус  тэгшитгэлүүдийн  язгуурыг  олох,  химийн  урвалын  тэгшитгэлийн
шугаман  тэгшитгэлийн  системээр  шийдэх,  жиших  муруйг  шугаман  регрессээр
үнэлэх, Михайл-Ментений тэгшитгэлийн параметрүүдийг шугаман бус регрессийн
шинжилгээгээр  үнэлэх,  масс  спектроскопоор  холимгийн  анализ  хийх,  спектрийн
пикийн  талбай,  байршил,  өргөнийг  тодорхойлох,  химийн  кинетикийн  ердийн
шугаман  дифференциал  тэгшитгэлийг  шийдэх,  туршилтын  үр  дүнг  тооцоололд
бэлтгэх аргуудыг авч үзэх болно. Лабораторийн ажил нь энэхүү хичээлийн нэгтгэл
бөгөөд Mathcad, Anaconda зэрэг нийтлэг хэрэглээний программ хангамжийг хэрхэн
хэрэглэхийг авч үзнэ. 

Органик биш хими I, CHEM305, 4 кредит. Өмнөх холбоо: CHEM202. 
Товч  агуулга:  Атом,  молекул,  талстын  бүтэц,  хүчил-суурийн  харилцан  үйлчлэл,
үндсэн бүлгийн элемент болон шилжилтийн металл,  мөн координацийн нэгдлийн
хими зэрэг органик биш химийн онолын үндсэн асуудлыг судална. Лабораторийн
хичээлээр үндсэн бүлгийн болон металл элементийн шинж чанар, хэрэглээ, гарган
авах аргыг онцлон судална.

Физик хими II, CHEM307, 4 кредит. Өмнөх холбоо: CHEM202. 
Товч агуулга:  Энэхүү хичээлийг 1) Системийн тэнцвэрийн шинж чанар буюу хийн
шинж чанар,  дотоод энерги,  энтальпи, энтропи, термодинамикийн  I,  II,  III хууль,
тэдгээрийн хэрэглээ,  термохими,  цэвэр  бодисын физик  хувирал,  энгийн  холимог,
фазат  болон  химийн  тэнцвэр,  2) Химийн  урвалын хурд,  хурдны хууль,  үл  эргэх
урвалын кинетик,  урвалын хурдны хуулийг  тодорхойлох  туршилтын  арга,  эргэх,
дагалдаа,  зэрэгцээ  урвалын  кинетик  тэгшитгэл,  түүний  гаргалгаа,  тогтвортой
төлвийн ойролцоолол, тэнцвэрийн төлвийн ойролцоолол Линдеман-Хиншельвүдийн
механизм,  нийлмэл  механизмтай  урвалын  кинетик (гинжин  урвал,  шатах  тэсрэх
урвал,  фотохимийн  урвал),  гомоген  болон  гетероген  катализ,  химийн  урвалын
механизм гэсэн хоёр үндсэн хэсэгтэй судална.

Багажит  анализын  арга,  CHEM312,  4  кредит. Өмнөх  холбоо:  CHEM302,
CHEM303.
Товч агуулга:  Энэ хичээлээр багажит анализын аргуудын ангилал, хөгжлийн түүх,
онолын  үндэс,  хэмжил  зүйн  асуудлууд  (мэдрэх  болон  сонгомол  чанар,  нээгдэх
хязгаар,  үнэн  зөв  байдал,  алдааны эх  үүсвэр),  чанарын,  тооны анализад  багажит
анализын  аргуудыг  хэрэглэх,  оптикийн  аргууд  (шингээлтийн  фотометр,  үзэгдэх
гэрлийн  спектрометр,  рефрактометр,  поляриметр,  нефелометр,  хэт  ягаан,  улаан
туяаны  спектроскопи,  люминесценци), цахилгаан  химийн  аргууд  (потенциометр,
кондуктометр,  вольтамперометр,  кулонометр,  цахилгаан  жингийн),  атомын
спектроскопийн (атомын шингээлтийн) аргууд, тэдгээрийн ангилал, эдгээр багажыг
практикт хэрэглэн анализ хийх арга барил эзэмших, үр дүнг нэгтгэн боловсруулах,
тайлагнахад суралцах болно.
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Биохими, BIOC300, 4 кредит. Өмнөх холбоо: CHEM207. 
Товч агуулга:  Биохимийн шинжлэх ухааны түүхэн хөгжил, хөгжлийн хэтийн төлөв,
Амьд организмын химийн найрлага, уургийн ангилал бүтэц шинж чанар организмд
гүйцэтгэх үүрэг, уургийн ба уургийн бус амин хүчлүүд физик химийн шинж чанар
ангилал,  нүүрс  усны физик,  химийн  шинж чанар  ангилал,   өөх  тос  ба  тосонцор
бодисууд,  тосны  хүчлүүд  физик  химийн  шинж  чанар,  ангилал,  тосны  хүчлийн
исэлдэлт,  нуклейн  хүчлийн  шинж  чанар  ангилал,  организмд  гүйцэтгэх  үүрэг,
ферментүүд, үйлчлэх механизм, ангилал, ус ба тосонд уусдаг витамины бүтэц, шинж
чанар, гормоны шинж чанар, биологийн үйлчилгээ, организмд явагдаж буй уураг,
нүүрс ус, өөх тосны солилцооны талаар суурь мэдлэгтэй болно. Дадлагын хичээлээр
биохимийн  лабораторид  ажиллах  техник  аюулгүйн  дүрэмтэй  танилцаж,  уургийг
ялгаж тодорхойлон  өнгөт  урвал  ба  тунадасжих  урвалууд,  амин  хүчил  ба  энгийн
уураг тодорхойлох аргууд,  нүүрс усны тооны ба чанарын урвал,  тос ба тосонцор
бодисын  шинж  чанарыг  тодорхойлох,  ферментийн  ерөнхий  шинж  чанарыг
тодорхойлох, усанд уусдаг тосонд уусдаг витамин тодорхойлох  арга зүйг эзэмшинэ.

Үйлдвэрлэлийн дадлага, INTE300, 2 кредит. Өмнөх холбоо: CHEM312. 
Товч  агуулга:  Тухайн  үйлдвэр,  эрдэм  шинжилгээний  байгууллага,  лабораторийн
онцлогтой  уялдаж дадлага  хийх  байдал,  шинжилгээний  арга  барил  өөр  байх  тул
дадлага хийх нарийвчилсан төлөвлөгөөг  үйлдвэрийг газрын инженер,  мэргэжлийн
хүмүүстэй  тохиролцсоны  үндсэн  дээр  тухай  бүр  зохиож  дадлагын  удирдамжтай
хавсран  мөрдөнө.  Үйлдвэрийн  дадлагын  удирдамжинд  тусгагдаагүй  үйлдвэрийн
бусад объект, газартай экскурсын журмаар танилцаж, ерөнхий төсөөлөл олох явдал,
оюутны мэдлэгийн хүрээг  тэлэх нэгэн чухал зүйл болох учир танилцах дадлагыг
хавсарган зохиож байх нь чухал. Үйлдвэрийн технологийн процессийн удирдлага,
технологийн янз  бүрийн параметрийг  хэмжих,  түүнийг хэрхэн  хянаж тохируулах
төхөөрөмжүүдийн  ажиллах  зарчим,  химийн  шинжилгээний  арга  аргачлалтай
танилцах,  өөрийн  гэсэн  арга  барил  эзэмшсэн  байх.  Хэрэглэгдэх  стандартуудыг
сонгох, туршилтын ажлын судалгааны үр дүнг боловсруулах аргачлал, техник эдийн
засгийн тооцоо хийх, хөдөлмөр хамгаалал экологийн асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх
тоног төхөөрөмжийг горимын дагуу сонголт хийж байршуулах талаар тодорхой нэг
салбар дээр жишээ болгон танилцах.  Үйлдвэрлэл,  ахуйн  үйл ажиллагаа орчиндоо
хэрхэн  нөлөөлж байгаатай  танилцах,  экосистемд  үзүүлж болох  сөрөг  үр  дагавар,
түүнийг  багасгах,  экологийн  цэвэр  бүтээгдэхүүн,  хаягдалгүй  технологийн  талаар
тодорхой ойлголттой болно.
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Б. Мэргэжлийн гүнзгийрэн судлах хичээл

Органик биш хими II, CHEM401, 3 кредит. Өмнөх холбоо: CHEM305. 
Товч  агуулга: Органик  биш  бодисын  мөн  тэдгээрийн  үндсэн  урвалын  ангилал,
бодисын  симметр  чанар,  үндсэн  бүлгийн  элемент,  шилжилтийн  металл,
координацийн  нэгдлийн  шинж  чанарыг  тайлбарлах  бүлгийн  онол,  органик  биш
уусгагчийн онол, молекулын бүтцийн онол зэрэг онолын үндсэн асуудлыг судална.
Семинарын  хичээлээр,  элементийн  шинж  чанар,  хэрэглээ,  гарган  авах  аргатай
холбоотой тодорхой асуудал шийдвэрлэх дасгал ажлыг органик биш химийн онолын
үндэс, химийн элемент, нэгдлийг судлах аргад үндэслэн гүйцэтгэнэ.

Элемент органик нэгдлийн хими, CHEM402, 3 кредит. Өмнөх холбоо: CHEM305.
Товч агуулга: Энэ хичээлээр элемент органик нэгдлүүдийн молекулын бүтэц, химийн
холбооны  онцлог  шинж  чанар,  урвалын  идэвхийг  авч  үзнэ.  Тухайлбал  элемент
органик  нэгдлийн  онцлог  шинж  төрх,  урвалын  идэвхиэс  гадна  элемент  органик
нэгдэлд  явагдах  нуклеофиль,  электрофиль  ба  радикал  халалцах  урвалууд,  мөн
исэлдэх,  ангижрах,  фотохимийн  гэх  онцлог  урвалуудыг  судална.  Мөн  элемент
органик нэгдлүүдийг нийлэгжүүлэн гарган авах C-Гетероатом ба С-С холбоо үүсгэх
цагирагжих  урвалууд,  элемент  органик  нэгдлийн  ХЯТ  ба  ЦСР-ийн  спектрийн
онцлогуудыг хэлэлцэнэ.

Органик биш бодисын синтез, CHEM403, 3 кредит. Өмнөх холбоо: CHEM305. 
Товч агуулга: Органик биш нэгдлийн синтезийн уламжлалт болон орчин үеийн арга
текникийг судлан шинэ нэгдэл гарган авах арга барил эзэмшинэ. Эдгээр арга (золь-
гелийн  арга,  хуурай  ба  нойтон  арга,  нунтаглалтын  арга)-ыг  эзэмшсэнээр  аморф
материалаас дан ганц цэвэр талст нэгдэл гарган авах, нимгэн үет,  сүвэрхэг болон
наноматериал гарган авах арга чадвартай болно.

Органик нэгдлийн бүтцийн спектроскопи,  CHEM404,  3 кредит.  Өмнөх холбоо:
CHEM301. 
Товч  агуулга:  Энэ  хичээлээр  органик  нэгдлийн  бүтцийг  тайлахад  түгээмэл
хэрэглэгддэг физикийн болон спектроскопийн аргуудыг судална. Үүнд рефракци ба
дисперсиметрийн  аргуудын  хэрэглээ  нүүрсустөрөгчдийн  бүтцийг  тайлахад
хязгаарлагдана.  Молекулын бүтцийг оновчтой  зөв  тогтооход маш чухал үүрэгтэй
орчин үеийн хүчирхэг аргууд болох элементийн анализ, ХЯТ, НУТ, ЦСР ба масс
спектрийн аргуудыг тус тусад нь буюу хамтатган авч үзнэ. Ялангуяа гомо- болон
гетеро-цөмүүдийн харилцан үйлчлэлийг нарийн нийлмэл бүтэцтэй органик нэгдлийн
бүтцийг тодорхойлоход ашиглана.

Органик синтез, CHEM405, 3 кредит. Өмнөх холбоо: CHEM301. 
Товч агуулга:  Органик синтезд чухал ач холбогдолтой органик химийн урвалуудын
механизм, стереохими, термодинамик, кинетикийг судална. Ретросинтезийн анализ
ба шууд синтезийн урвалыг загварчлахад суралцана. Синтезийн урвалын нөхцлийг
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тогтоох,  урвалын  стереохими,  термодинамик  ба  кинетикийг  жолоодох,  урвалын
оновчтой  нөхцлийг  сонгон  сайжруулахад  суралцана.  Функциональ  бүлгийн
хувиргалт  ба  тэдгээрийг  хамгаалах  буюу  эргүүлэн  үүсгэх  урвалуудыг  хэлэлцэнэ.
Нүүрстөрөгчийн  үндсэн  хэлхээг  бүрдүүлэгч  дан  ба  давхар  холбоо  үүсгэх
урвалуудаас гадна исэлдэх,  ангижрах,  цагирагжих урвалуудыг бүхэлд нь судална.
Режео-,  химо-,  стерео-  сонгомол  чанаруудыг  ойлгон  синтезийн  урвалд  хэрэглэж
сурна.  Синтезийн урвал явуулах арга барилыг эзэмшихээс гадна эх бодис, завсрын
ба  эцсийн  бүтээгдэхүүнийг  ялган  цэвэршүүлэн  тэдгээрийн  молекулын  бүтцийг
орчин үеийн спектрийн аргууд (НУТ, 1Н- ба 13С-ЦСР, Масс спектроскопи, ХЯТ)-аар
таньж, тодорхойлж сурна.

Полимер хими, CHEM406, 3 кредит. Өмнөх холбоо: CHEM204. 
Товч агуулга:  Оюутан сурагчдыг химийн шинжлэх ухааны сүүлийн үеийн салбар
болох  полимерийг  синтезлэх үндсэн  ойлголтыг  эзэмшүүлэх,  хэрэглэгдэх
мономерийн байгуулалт,  шинж чанар,  полимерийн синтезийн янз  бүрийн аргууд,
полимерийн  физик,  механик,  химийн  шинж  чанар,  полимерийн  молекул  массыг
тодорхойлох,  ахуй,  эслэг  цардуул,  уураг  болон  нийлэг  бэлэн  полимер  нэгдлийг
жингээ  хадгалах  хувирал  буюу  модификацид  оруулах,  ацетатын,  нитратын,
вискозын мяндас болон бусад нэгдэл гаргах, полимерийн уусах ба уусмалын шинж
чанар,  полимерийн деформац ба термомеханик шинж,  энэ талаар оюутанд мэдлэг,
дадлага,  чадварыг  олгох  зорилго  тавина. Мөн  полимерийг  үйлдвэрлэх
үйлдвэрлэлийн процесс, полимер боловсруулах, зах зээл, технологи, байгаль орчны
талаархи үйлдвэрлэлийн процессийг танилцуулах болно.

Химийн  хэмжил  зүйн  үндэс,  CHEM407,  3 кредит.  Өмнөх  холбоо:  CHEM302,
CHEM312. 
Товч  агуулга:  Энэ  хичээлээр  химийн  шинжлэх  ухаанд  хэмжилтийг  чанартай
гүйцэтгэх болон илтгэхэд шаардагддаг хэмжил зүйн үндсэн хандлагатай танилцана.
Аргыг хэрхэн баталгаажуулах талаар энэ хичээлийг хоёр гол хэсэгт хувааж авч үзнэ:
(1)  үнэн зөв хэмжилтийг гүйцэтгэх ба хэмжилтийн эргэлзээ,  (2) олон улсад хүлээн
зөвшөөрөгдсөн хэлбэрээр тусгай хэмжилтийн эргэлзээг тооцоолж, тайлагнах.

Анализын  хүрээлэн  буй  орчны  хими,  CHEM408,  3 кредит. Өмнөх  холбоо:
CHEM302, CHEM312. 
Товч агуулга: Энэ хичээлээр манай улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хүрээлэн
буй  орчин  (ус,  хаягдал  ус,  хөрс,  агаар)-ын  стандарт,  стандартад  заагдсан  гол
бохирдуулагчид,  тэдгээрийн харилцан нөлөөлөл,  химизм,  бохирдуулагчдыг хянаж
шалгах шаардлага, бохирдуулагчдаас үүсэн гарах сөрөг үр дагавар, ус, хаягдал ус,
хөрс, агаарын дээж хэрхэн зөв авах, дээжийг анализд бэлтгэх, боловсруулах, тохирох
арга аргачлалыг сонгож анализ хийх, анализын үр дүнг боловсруулах, тайлагнах арга
барилын талаар үндсэн мэдлэг, чадвартай болно.

Анализын баяжуулах болон салгах аргууд,  CHEM409,  3 кредит.  Өмнөх холбоо:
CHEM302, CHEM312. 
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Товч агуулга: Энэ хичээлээр хандлах аргын ерөнхий ойлголт, шинж чанар, нэршил,
хандлалтын нөхцөл, органик биш анализад хандлалтыг хэрэглэх, органик нэгдлийн
хандлалт,  хандлах  аргын  практик  хэрэглээ,  хандлалтын  хуваарилалтын
коэффициент, хандлалтын гарцыг тодорхойлох; сорбцийн онцлогууд, сорбентуудад
тавигдах  ерөнхий  шаардлагууд,  сорбцийн  үндсэн  параметрүүд,  сорбцийн
коэффициент,  түүний  гарцыг  тодорхойлох; тунадасжуулах  болон  даган
тунадасжуулах  аргууд,  түүний  механизм,  тунадасжуулагчид  тавигдах  шаардлага;
ялган  салгах  электрохимийн  аргууд; баяжуулаx бусад  аргууд:  ууршуулах  арга;
талсжуулаx арга, хөвүүлэх арга, сонгож уусгах аргын мэдлэгтэй болно.

Электрохими, CHEM410, 3 кредит. Өмнөх холбоо: CHEM307. 
Товч агуулга: Энэ хичээлээр дамжуулагч болон хагас дамжуулагч фаз хоорондын
цэнэг шилжилт, электролит уусмалын шинж чанар, электрод электролитийн заагийн
бүтэц,  электрон  шилжих  процесс,  электродын  гадаргуу  дээрх  потенциал  ба
цахилгаан  гүйдлийн  хамаарал,  түгээмэл  тохиолдол  электрохимийн  урвалын  учир
шалтгаан,  үр  дагавар  болон электрод  электролитийн заагийг  судлах  аргууд зэрэг
асуудлыг  судална.  Мөн  үйлдвэрлэл  дэх  цахилгаан  химийн  процессууд,  энерги
хадгалах,  хувиргах  батарей,  электрохимийн  цэнэг  хураагч,  түлшний  элементийн
тухай судална.

Гадаргуугийн  үзэгдэл  ба  коллоид  хими,  CHEM411,  3 кредит.  Өмнөх  холбоо:
CHEM307. 
Товч  агуулга: Дисперс  систем,  түүний  ангилал,  дисперс  системийг  гарган  авах,
дисперс  системийн  молекул  кинетик, оптикийн,  цахилгаан  химийн  шинж  чанар
болон  дисперс  системийн  тогтворжилт,  түүнийг  тайлбарласан  онолын  талаар
судална.  Мөн  гадаргуугийн  үзэгдэл,  адгези  когезийн  ажил,  капилляр  даралт,
норголтын  үзэгдэл,  адсорбцын  процесс  (хатуу-шингэн,  хий-шингэн,  хатуу-хийн
систем дэх адсорбц), Гиббс, Лэнгмюр, Фрейндлих, БЭТ-ийн онол, Траубегийн дүрэм
болон микро гетероген систем (эмульс,  хөөс гм.),  тэдгээрийн үүсэл,  тогтворжилт,
хэрэглээ, дисперс системийн реологийн шинж чанар зэргийг судална.

Молекулын  бүтэц  ба  спектроскопи,  CHEM412,  3 кредит.  Өмнөх  холбоо:
CHEM303.
Товч  агуулга:  Энэхүү  хичээлээр  квант  механикийн  осциллятор  болон  эргэлт,
хэлбэлзлийн ба эргэлтийн спектроскоп, Раман спектроскоп зэрэг молекулын эргэлт,
хэлбэлзлийн  талаар  ойлголтууд,  атомын  ба  электроны  спектроскопийн  үндэс;
гэрлийн  шингээлт  ба  цацаргалт,  ердийн  ба  аномаль  Зееманы  эффект,  Рассел-
Саундерсийн хослол, цөмийн соронзон ба электрон парасоронзон спектроскоп зэрэг
соронзон орны нөлөөгөөр атомд илрэх өөрчлөлтүүдийн талаар судална. 
Атомын  орбиталын  эрлийзжилт  ба  долгион  функц,  молекул  орбиталын  онол,
ароматик  молекулын  Хьюккелийн  онол  зэргийг  багтаасан  молекулын  бүтэц  ба
электроны төлвийн талаар авч үзнэ. Мөн электроны шилжилтийн энерги, хоёр атомт
молекулын электроны төлөв, хэлбэлзлийн файн бүтэц, хэт ягаан туяаны шингээлт,
флуоресценц  зэрэг  электроны  спектроскопийн  асуудлуудыг  судалж,  төгсгөлд  нь

40



Оюутны гарын авлага

молекул  ба  цэгэн  бүлэг,  төлөөлөл,  молекул  орбиталын  симметрийн  тухай  товч
судлах болно.

Хүнсний хими ба анализ, CHEM413, 3 кредит, Өмнөх холбоо: BIOC300. 
Товч агуулга:  Хүнсний үндсэн түүхий эд (амьтны ба ургамлын гаралт) болон гол
хүнсний бүтээгдэхүүн (нүүрс ус-, уураг- ба тосоор баялаг хүнс, алкалоид агуулсан
хүнс болон биотехнологийн аргаар үйлдвэрлэсэн хүнс)-ий химийн бүтэц-найрлага,
хүнс  үйлдвэрлэлд  шаардагддаг  хүнсний  нэмэлт,  хүнсний  бохирдол,  хорт  бодис,
үүсэх  үнэр  амтны  химизмээс  гадна  хүнсний  зонхилох  биохимийн  бүрэлдэхүүн
(уураг,  нүүрс  ус,  липид,  эрдэс,  витамин)–ийг хэрхэн  тодорхойлох талаар онолын
суурь мэдлэг эзэмшүүлнэ.

Хүнсний технологи, CHEM414, 3 кредит. Өмнөх холбоо: CHEM413. 
Товч  агуулга:  Амьтан  ба  ургамлын  гаралтай  хүнсний  түүхий  эдээр  хүнсний
бүтээгдэхүүн  (сүү сүүн бүтээгдэхүүн,  мах махан бүтээгдэхүүн,  үр тариа,  гурилан
бүтээгдэхүүн,  ургамлын  тос,  тосон  бүтээгдэхүүн,  шарбуурцагт  хүнс,  алкалоид
агуулсан хүнс-цай, кофе ба какао, боловсруулсан хүнсний ногоо болон жимс, чихэр,
шоколад,  биотехнологийн  аргаар  үйлдвэрлэсэн  хүнс-пиво,  дарс  болон  архи,  ус,
ундаа) үйлдвэрлэх,  савлах,  хадгалах  технологи,  процесс,  хими-физик-механик-
биотехнологийн  процессын  схем,  өгөгдөхүүнд  суурилсан  хүнсний  технологийн
орчин үеийн мэдлэг олгоно.

Шим тэжээл ба хор судлал, CHEM415, 3 кредит. Өмнөх холбоо: BIOC300. 
Товч агуулга:  Энэ хичээлээр  хоол,  хүнсний шим тэжээлт чанар,  хүний  биед  хоол
хүнс боловсрох процессын үндэс, механизм, хүнсний найрлага дахь уураг, өөх тос,
нүүрс ус, эрдэс бодис, амин дэмийн хэрэгцээ шаардлага, тэдгээрийн дутагдал болон
илүүдлийн үед илрэх өвчин, зохистой хэрэглээ, эрүүл хоол хүнсний сонголт, хүний
биеийн энергийн баланс, түүнийг тооцоолох аргууд, жингээ барих, таргалалт зэрэг
эрүүл  хооллолттой  холбоотой  өвчний шалтгаан,  тэдгээрээс  зайлсхийх,  урьдчилан
сэргийлэх арга замууд зэргийг судлах болно. Түүнчлэн хүнсний олон нэр төрлийн
бүтээгдэхүүн,  тэдгээрийн  байгалийн  амьтан,  ургамлын  гаралтай  түүхий  эдэд
агуулагддаг мөн хүнсний хадгалалт, боловсруулалт, тээвэрлэлт, борлуулалтын явцад
үүсч  бий  болдог  хими,  физик,  биологийн  хүчин  зүйлээс  үүдэн  үүсдэг  хүний
организмд  харш,  хордуулах  үйлчилгээтэй  хорт  бодисын  бүтэц,  ангилал,  үүсэх
механизм,  хордуулах  үйлчилгээ,  хүнсний  антропоген  бохирдол  (пестицид,
полихлорт  бифенил,  полицагирагт  ароматик  нүүрсустөрөгч,  хүнд  металл,  нитрат,
нитрит, нитрозо нэгдэл, хүнсний нэмэлт, диоксин, малын эмийн ба антибиотикийн
үлдэгдэл,  патоген,  радионуклеотид),  генийн  модификацид  орсон  хүнсний
бүтээгдэхүүн,  тэдгээрээс  урьдчилан  сэргийлэх,  таньж  тодорхойлох,  хүнсний
аюулгүй байдлын талаар үндсэн мэдлэголгоно.

Байгалийн нэгдлийн хими, CHEM416, 3 кредит. Өмнөх холбоо: CHEM301. 
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Товч  агуулга:  Байгалийн  нэгдлийн  химийн  хичээлийг  үзсэнээр:  Хорёдогч
метаболитууд тэдгээрийн эх үүсвэр; байгалийн нэгдлийн ангилал;  фенолт нэгдлүүд
болох лигнан, кумарин, флавонойд, танин, терпен, алкалойд, антибиотик, хоёрдогч
метаболитуудыг ялгах арга – хандлах, нимгэн үеийн хроматографи (НҮХ), баганан
хроматографи  (БХ);  бүтцийг  нь  тогтоох  аргууд  –  Өндөр  мэдрэмжит  шингэний
хроматографи  (ӨМШХ),  Нил  Улаан  Туяа  (НУТ),  Масс  спектр  (МС),  Цөмийн
Соронзон  Резонанс  (ЦСР) зэргийн  талаар  судлана.  Энэхүү  хичээлийг  судалж
дууссаны дараа үл мэдэгдэх байгалийн нэгдэлд анализ хийх чадвартай болно. Мөн
байгалийн нэгдлийн түүхий эдээс биологийн идэвхит бодисыг ялгах,  идэвхийг нь
шалгах чадвартай болно.

Эмийн хими ба анализ, CHEM417, 3 кредит. Өмнөх холбоо: CHEM204, CHEM301.
Товч  агуулга:  Энэ  хичээлээр  эмийн  химийн  үндсэн  ойлголтуудтай  танилцуулна.
Үүнд: Эмийн  түүхий  эд,  эм  бэлдмэл,  эмийн  химийн  найрлага,  эмийн  бодисын
ангилал (химийн  найрлага  болон  фармакологийн  үйлчлэлийн  үүднээс  ангилах),
эмийн хэлбэрүүд, эмийн бодисыг организмд оруулах аргууд, эмийн бодисын хөдлөл
зүй,  эмийн бодисын тархалт, шимэгдэлт, хувирал өөрчлөлт, эмийн найрлага бүтэц-
фармакологийн  үйлчлэлийн  харилцан  хамаарлын  талаар  онолын  суурь  мэдлэг
эзэмшүүлнэ.  Органик  биш  эмүүд,  органик  эмүүд  тэдгээрийн  ангилал,  гол
төлөөлөгчид,  Мэдрэлийн  системд  нөлөөлдөг  эмүүд,  тэдгээрийн  үйлчлэлийн
механизм,  Бактери,  вирусын  эсрэг  эм  бэлдмэлүүд,  тэдгээрийн  үйчлэлийн
механизмтай  танилцана.  Мөн  эмийг  шинжлэх  шинжилгээний  физик,  химийн
аргуудтай  танилцаж,  шинжилгээг  хийх  чадвартай  болно.  Дээрхи  агуулгыг
танилцуулах /Т/, хөгжүүлэх /Х/, мэргэшүүлэх /М/ түвшинд олгоно.

Биоорганик хими, CHEM418, 3 кредит. Өмнөх холбоо: CHEM204, CHEM301. 
Товч  агуулга:  Биополимерүүд  болох  уураг,  пептид,  фермент,  нүүрс-усны  химийн
найрлага, бүтэц байгууламж,  биологийн  функц  үүрэг,  үйлчлэлийн  механизм,
ферментийн  катализ  болон  кинетик,  ингибитор,  уургийн  бүтцийг  судлах  аргууд,
уургийн синтезийн стратеги,  хамгаалах уургууд,  биологийн идэвхитэй пептидүүд,
пептид  хорууд,  дархлаа  зохицуулагч  пептидүүд,  биологийн  идэвхитэй
полисахаридуудын талаар онолын мэдлэг  эзэмшүүлэхийн зэрэгцээ  анагаах  ухаан,
ХАА болон аж үйлдвэрийн салбарт хэрэглэгддэг практикийн ач холбогдол бүхий
зарим нэгдлийг  синтезлэн  гаргах  аргуудтай  танилцуулна. Мөн  байгалийн  түүхий
эдээс бодисыг ялгах авах арга, хатуу-шингэний болон шингэн-шингэний хандлалтын
арга,  ялган  авсан  бодисыг  цэвэршүүлэх  хроматографийн  аргууд  (нимгэн  үеийн
хроматографийн  арга,  баганан  хроматографийн),  байгалийн  түүхий  эд  дэхь
биологийн  идэвхит  нэгдэл-(уураг,  нүүрс-ус  ба  пектин)-ийн  агууламжийг
тодорхойлох  аргуудыг  эзэмшүүлнэ.  Дээрхи  агуулгыг  танилцуулах  /Т/,  хөгжүүлэх
/Х/, мэргэшүүлэх /М/ түвшинд олгоно.

Нефтийн хими анализ, CHEM419, 3 кредит. Өмнөх холбоо: CHEM204, CHEM301.
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Товч агуулга: Нефть, байгалийн хийн тухай ойлголт, тэдгээрийн гарал үүсэл, шинж
чанар,  нефтийн  фракцийн  ба  химийн  найрлага,  бүрэлдэхүүнд  нь  багтах
нүүрсустөрөгчид, дагалдах  нэгдлүүд,  түүний  төрөл  ангил\лыг  үзнэ.  Нефтийн
найрлагыг  судлах  шинжилгээний  арга,  нефтийн  гетероатомт  нэгдэл,  давирхай,
асфальтений  бодисын  талаар  ерөнхий  ойлголтыг  өгч  тэдгээрийг  тодорхойлох
аргуудтай  танилцана.  Нефть,  түүнийг  дагалдах  байгалийн  хийн  үндсэн  дээр
үйлдвэрлэх шатахуун, тосолгооны материалын шинж чанар, ангилал, ач холбогдол,
боловсруулах аргын талаар суралцагчдад системтэй мэдлэг олгоно.

Нефть боловсруулах технологи,  CHEM420,  3 кредит.  Өмнөх холбоо: CHEM301.
Товч агуулга: “Нефть боловсруулах технологи” хичээл нь оюутнуудад нефть, түүний
дагалдах  хийг дулаан ба дулаан катализаторын крекинг процессоор  боловсруулж
түлш,  шатахуун,  тосолгооны  материал,  үндсэн  органик  ба  нефтийн  химийн
синтезийн аж үйлдвэрийн гол  түүхий эд гаргах арга техник, технологийн горимтой
танилцуулна.

Нефть химийн синтез, CHEM421, 3 кредит. Өмнөх холбоо: CHEM301. 
Товч  агуулга: Нефть  химийн  түүхий  эдээс  синтезийн  чухал  үүрэгтэй
нүүрсустөрөгчид  болон  олон  төрлийн  полимер  гаргах  мономер  үйлдвэрлэх
технологи ба тэдгээрийн химийн үндсийг оюутнуудад танилцуулах зорилготой. Энэ
хичээлийг  үзсэнээр  оюутны  эзэмшсэн  байх  мэдлэг  чадвар  нь  нефтийн  фракцууд
болон  нефть  боловсруулалтын  бүтээгдэхүүнд  үндэслэн  органик  химийн  бодис,
тухайлбал  парафинууд,  ароматик,  хүчилтөрөгчтэй  органик  нэгдлүүд,
нүүрсустөрөгчдийн  төрөл  бүрийн  уламжлалуудыг  гаргах  аргуудыг  онол  болон
хэрэглээний түвшинд эзэмшинэ. Нефтийн бус түүхий эдэд тулгуурлан төрөл бүрийн
органик бодис үйлдвэрлэх арга, химийн урвалын мөн чанарыг мэдсэнээр бага оврын
химийн үйлдвэрлэлийг эрхлэн явуулах чадвар эзэмшинэ.

Нүүрсний хими, CHEM422, 3 кредит. Өмнөх холбоо: CHEM301. 
Товч  агуулга: Энэ  хичээлээр  нүүрсний  химийн  үндсэн  ойлголтуудыг  авч  үзнэ.
Нүүрсний  гарал  үүсэл,  хувирлын  зүй  тогтол  нүүрсний  хими,  физик-механикийн
шинж  чанар,  органик  масс,  эрдэс  хэсгүүдийн  бүтэцийн  онцлог,  нүүрсний  гүн
боловсруулалтын үед явагдах хувирал, урвалын механизмын тухай онолын мэдлэг
олгож  нүүрсний  сорил  туршилтын  арга  барилыг  эзэмшүүлнэ.  Дээрх  агуулгыг
танилцуулах /Т/, хөгжүүлэх /Х/, мэргэшүүлэх /М/ түвшинд олгоно.

Нүүрс боловсруулах технологи, CHEM423, 3 кредит. Өмнөх холбоо: CHEM301.
Товч агуулга: Улс орны хөгжил дэвшилд нүүрсэнд тулгуурласан үйлдвэрлэл голлох
үүүрэгтэй.  Нүүрсний үйлдвэр нь  эрчим хүчний болон металлургийн үйлдвэрлэлд
хэрэглэгдэх  нүүрс  үйлдвэрлэхээс  гадна  сүүлийн  үед  нүүрсийг  хийжүүлэх,
шингэрүүлэх  зэрэг  дэвшилтэт  технологиор  боловсруулан  байгальд  ээлтэй  аргаар
эрчим хүч үйлдвэрлэхэд болон химийн бодис, төрөл бүрийн материал гарган авахад
нүүрсийг ашиглах болсон. Энэ хичээлээр нүүрсний бүтэц,  найрлага,  шинж чанар,
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хувирлын зүй тогтол дээр үндэслэн эдийн засгийн үр ашигтай, зөв зохистой, байгаль
болон  хүрээлэн  буй  орчинд  хор  нөлөө  багатай  ашиглах,  боловсруулах  аргуудын
талаар судална.

Нүүрсний шинжилгээний арга, CHEM424, 3 кредит. Өмнөх холбоо: CHEM301. 
Товч  агуулга:  Нүүрсний   бүтэц,   хими,  физик-механикийн  шинж чанар,  дулааны
задралын төлөв,  урвалын кинетик,  DTA,  DTG, TG-ийн  болон хагас коксжилтын
шинжилгээ  тэдгээрийн  үр дүнгийн боловсруулалт хийх чадвар эзэмшинэ. Нүүрсний
химитехнологийн боловсруулалт,  шинж чанар хэрэглээний талаархи үнэлгээ  өгөх
арга  зүйд  суралцана.  Дээрх  агуулгыг  танилцуулах  /Т/,  хөгжүүлэх  /Х/,
мэргэшүүлэх /М/ түвшинд олгоно.  

B. Мэргэжлийн сонгон судлах хичээл

Химийн түүх, CHEM310, 2 кредит. Өмнөх холбоо: CHEM301. 
Товч  агуулга: Химийн  шинжлэх  ухааны  хөгжил  17-р  зуунд  эхэлж,  18-р  зууны
сүүлчээр хурдасч, Хими шилжилтийн үе 19-р зуунд асар их химийн хөгжил дэвшилд
хүрсэн.  Энэ  хичээлийг холбогдох  түүхэн  дурсгалт  газар,  музей  болон  бусад
цуглуулга,  мөн  химийн  түүхийг  арга,  аргачлал,  ангийн  хэлэлцүүлэг,  өргөн  цар
хүрээтэй  уншлага,  аялал  нь  хослуулан  заана.  Химийн  шинжлэх  ухааны  зорилго,
агуулга,  арга  зүйг  судална.  Химийг  багшлах  арга  зүйтэй  холбоно.  А.  Шинжлэх
ухааны түүхийн онол арга зүйн асуудал,  химийн онол,  хуулиудын нээгдсэн түүх,
химийн  түгээмэл  элемент,  тэдгээрийн  нэгдлийн  нээгдсэн  түүх,  нэрт  химичдийн
намтар түүх, химийн шинжлэх ухаанд оруулсан хувь нэмэр, нээлт гаргасан арга зүйг
дэлхийн  соёл  иргэншилийн  хөгжил,  хүн  төрөлхтний  түүхийн  асуудалтай  холбон
химийн шинжлэх  ухааны түүхийн үечлэлээр нь судална.  Б.  Манай орны химийн
шинжлэх ухааны хөгжлийн түүхийг судална.

Нанохими,  супрамолекулын химийн үндэс,  CHEM425,  3 кредит. Өмнөх холбоо:
CHEM305, CHEM401. 
Товч агуулга: Нано ухаан нь физик, хими, биологийн ухаан дундын нэгдэл шинжтэй
бөгөөд  энэ  хүрээнд  нанохими,  супрамолекулын  хими  багтана.  Нанохими,
супрамолекулын  химийн  үндсэн  суурь  ойлголтыг  оюутан  магиструудад
төлөвшүүлэх,  мэдлэг  олгох,  сонирхол  төрүүлэх,  улмаар  шинэ  төрлийн
наноматериалыг  синтезлэх,  шинж  чанарыг  судлах  арга  барил  эзэмшүүлэх
зорилготой. Нанофизик, нанохими, нанобиологийг нэгдмэл цогцоор нь нано ухаан
хэмээх  концепци,  үзэл  баримтлалыг  үндэс  болгоно.  “Нанохими,  супрамолекулын
химийн үндэс” хичээлийн зорилго нь суурь ухаан, түүний дотроос химийн шинжлэх
ухааны нанотехнологид гүйцэтгэх үүрэг, химийн үндсийг гаргах, бие даан ажиллах
мэдлэг,  материал  цуглуулан  мэдлэгээ  дээшлүүлэх,  судалгаа  шинжилгээний
чиглэлийг бий болгох сонирхлыг өрнүүлэхэд чиглэнэ. Нанохими, супрамолекулын
химийн үндсийг лекцээр голлон гаргаж тавина. Нано кластерууд, клатратууд зэрэг
органик болон органик бус функциональ нано биет гарган авах чиглэлээр семинар,
лабораторийн ажил, хэрэглээ, судалгааны бодлого дасгал, тооцоо хийлгэнэ.
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Геохимийн үндэс, CHEM426, 3 кредит. Өмнөх холбоо: CHEM202. 
Товч  агуулга:  Дэлхий  болон  гариг  эрхэсийн  шинжлэх  ухааны  салбарын  хамгийн
өргөн  хүрээ  бүхий  сэдвийг  агуулж  байдаг  геохимийн  шинжлэх  ухааны  үндсэн
ойлголтуудыг  дараах  4  бүлэг  сэдвийн хүрээнд  лекц болон  семинарын хичээлийн
хэлбэрээр судална. Үүнд: I бүлэг: Геохимийн үндсэн ойлголт ухагдахуун, II бүлэг:
Геохимийн  үндсэн  хуулиуд,  химийн  элементийн  геохимийн  тархалт,  III  бүлэг:
Химийн  элементийн  шилжилт  болон  саатал,  IV  бүлэг:  Хүрээлэн  буй  орчны
геохимийн  үнэлгээ.  Бүлэг  бүрийн  агуулгын  багтаамжийг  хичээлийн  сэдэвчилсэн
төлөвлөгөөнд харуулав.

Хүрээлэн буй орчны хими, CHEM427, 3 кредит. Өмнөх холбоо: CHEM302. 
Товч  агуулга:  Хүрээлэн  буй  орчны  тухай  ойлголт,  Хүрээлэн  буй  орчны  химийн
судлах  зүйл,  Хүрээлэн  буй  орчны  хими  ба  бусад  шинжлэх  ухааны  хоорондын
холбоо,  Химийн  эволюци,  амьдрал  үүссэн  түүх,  Үйлдвэрлэлийн  хөгжил,  түүний
экологийн асуудал, Хүрээлэн буй орчин дахь бодисын эргэлт, Биосфер дэх химийн
элементүүд,  Байгаль  дахь  биоген  элементүүд,  Биогеохимийн  эргэлт,  Орчны
бохирдолт,  Хемосфер,  Хүрээлэн  буй орчинд химийн бодисын тархах зүй тогтол,
Хүрээлэн буй орчинд химийн бохирдол үүсгэгчид тэдгээрийн ХБО-д үзүүлэх нөлөө,
Токсикант  бодис,  ангилал,  тэдгээрийн организмд нэвтрэх  зам,  механизм,  организ
дахь хувирал өөрчлөлт,  Атмосфер,  Гидросфер,  Литосфер тэдгээрийн бүрэлдэхүүн
хэсэг,  онцлог,  бохирдолтын  хэлбэр,  төрх,  бохирдолтыг  боловсруулах,  Байгалийн
нөөц баялаг, түүнийг зөв зохистой ашиглах гэсэн үндсэн агуулгаар судална.

Өнгөт,  үнэт,  ховор  элементийн  хими,  CHEM428,  3  кредит.  Өмнөх  холбоо:
CHEM205. 
Товч  агуулга:  Өнгөт, үнэт металлууд  болон  ховор  элементүүдийн  түүхий  эд,
тэдгээрийг боловсруулж ирсэн түүхэн үе шатуудыг нарийвчлан авч үзнэ. Үнэт, өнгөт
металл,  ховор  элементүүдийн  үндсэн эрдсүүд,  тэдгээрийг  баяжуулах,  хүдрийг
гүнзгий  боловсруулах  технологийн  үндэс,  түүний  хөгжлийн  хэтийн  төлөвийг,
ялангуяа  сонгон  уусгах  технологийн  термодинамикийн  үндэс,  механизм,
кинетикиийн зүй тогтлыг нарийвчлан авч үзнэ.

Катализ, CHEM429, 3 кредит. Өмнөх холбоо: CHEM307. 
Товч  агуулга:  Энэхүү  хичээлээр  гомоген  болон  гетероген  катализын  үндсэн
мэдлэгийг  оюутанд  олгоно.  Гомоген  болон  гетероген  катализ,  катализын  зарим
төрлийн  механизм,  тухайлбал,  Лангмюр-Хиншельвүд,  Элей-Риделийн  механизм,
Михайлис-Ментений механизм, Нюнс-Эндерсоны загвар, микро-кинетикийн загвар,
дундаж  орны  ойролцоолол,  тогтвортой  төлвийн  болон  тэнцвэрийн  ойролцоолол
зэрэг  кинетикийн  онолын  асуудлуудын  талаар судлан,  катализаторын  каталитик
урвалд  орох  чадварыг  тодорхойлох,  мөн  урвалын  хурдыг  молекулын  түвшинд
судлан урвалын хурдын онолтой холбон тайлбарлана. Катализаторын гадаргуу дээрх
урвалд  орох  чадварыг  молекул  орбиталын  онолоор  тайлбарлаж,  катализаторын
ажиллах  зарчим,  нэг  гадаргуугаас  нөгөө  гадаргуу  руу  молекул/ион  шилжих
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механизмын  тухай  судална.  Катализаторын  бодит  хэрэглээний  тухай,  гомоген,
гетероген,  ногоон  катализаторын  үндсэн  шинж  чанар,  практикийн  тэргүүлэх
хэрэглээг онолын үндэстэй авч үзэх болно.

Хүнсний  микробиологи,  биотехнологи,  CHEM430,  3  кредит.  Өмнөх  холбоо:
CHEM413. 
Товч агуулга: Хүнсний бүтээгдэхүүн, тэдгээрийн түүхий эдийн микробын бохирдол,
бохирдлын  эх  үүсвэрүүд,  хүнсний  бүтээгдэхүүний  муудалт,  хүнсний
бүтээгдэхүүнийг  муудалтаас  сэргийлэх  аргууд  болон  микробиологийн
шинжилгээний аргуудтай танилцана. Мөн биотехнологийн аргын үндсэн зарчмууд,
биореакторын бүтэц,  ажиллах зарчим,  даунстрийм процесс,  хүнсний үйлдвэрлэлд
ашиглагддаг  ферментацийн  технологийн  үндэс,  зарим  хүнсний  бүтээгдэхүүний
биотехнологийн үйлдвэрлэл,  эмийн бэлдмэл гарган авах биологийн аргууд,  зарим
эмийн бүтээгдэхүүний биотехнологийн үйлдвэрлэл зэргийг судлах болно.

Гетероцагирагт нэгдлийн хими, CHEM431, 3 кредит. Өмнөх холбоо: CHEM301.
Товч  агуулга:  Энэ  хичээлээр  ялангуяа  ихэнх  эмийн  молекулын  бүтцэд  оролцдог
гетероцагирагт ароматик органик нэгдлүүд  (пиридин, пиррол, фуран, пирримидин,
азол,  тиофен  ба  тэдгээрийн  уламжлал  гэх  мэт)-ийн  молекулын  бүтэц,  химийн
холбооны  онцлог  буюу  ароматик  шинж  чанар,  урвалын  идэвхийг  авч  үзнэ.
Тухайлбал  гетероароматик  цагирагт  нэгдлийн  гетероатомын  онцлог  шинж  төрх,
урвалын идэвхиэс гадна гетероароматик цагирагт явагдах нуклеофиль, электрофиль
ба  радикал  халалцах  урвалууд,  мөн  исэлдэх,  ангижрах,  фотохимийн  гэх  онцлог
урвалуудыг  судална.  Мөн  гетероцагирагт  ароматик  нэгдлүүдийг  нийлэгжүүлэн
гарган авах C-Гетероатом ба С-С холбоо үүсгэх цагирагжих урвалуудыг хэлэлцэнэ.
Гетероцагирагт нэгдлийн ХЯТ ба ЦСР-ийн спектрийн онцлогуудыг хэлэлцэнэ.

Фитохими ба  ашигт ургамал,  CHEM432,  3 кредит.  Өмнөх  холбоо: CHEM204,
CHEM301. 
Товч  агуулга:  Ургамлын  аймаг,  ургамлын  эд  эртхний  бүтэц,  ангилал,  зүйлийн
бүрэлдэхүүн (гуурст  ургамал,  гуурст  биш  ургамал,  хөвд,  ойм хэлбэртэн,  нүцгэн
үртний хүрээ, бүрхүүл үртний хүрээ, нэг ба хос талт үрт ургамлын анги), Монгол
орны  ургамлын  аймаг,  ургамалжилтын  онцлог,  бүс  бүслүүр,  ашигт  ургамлууд
(хүнсний  ургамал,  тэжээлийн  ургамал,  техникийн  ургамал,  гоёл  чимэглэлийн
ургамал)  болон  эмийн  ургамлууд  (алкалойдтой  ургамал,  флаванойдтой  ургамал,
гликозидтой  ургамал,  аргаах  бодист  ургамал,  сапонинт  ургамал),  тэдгээрийн
ангилал,  тархалт,  ач  холбогдол,  хэрэглээний  талаар  онолын  суурь  мэдлэг
эзэмшүүлнэ. Мөн байгалийн ургамлыг ашиглах талаарх Байгаль орчны хуулиудтай
танилцана. Дээрхи  агуулгыг  танилцуулах  /Т/,  хөгжүүлэх  /Х/,  мэргэшүүлэх  /М/
түвшинд олгоно.

Цэвэр  нүүрсний  технологи,  CHEM433,  3 кредит.  Өмнөх  холбоо: CHEM201,
CHEM301. 
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Товч агуулга:  Нүүрс нь эрчим хүч үйлдвэрлэх гол эх үүсвэр, шингэн түлш болон
төрөл бүрийн химийн бодис, материал үйлдвэрлэх чухал түүхий эдийн нэг бөгөөд
сүүлийн үед олон улс оронд нүүрс боловсруулах, нүүрснээс хий болон шингэн түлш
үйлдвэрлэх үйлдвэрүүд баригдаж байгаагийн тоонд манай улс мөн багтаж байна.
Нүүрсийг шатаах, ашиглах явцад ялгарсан хортой хий болон хаягдлууд хүрээлэн буй
орчин, хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж байгаагаас нүүрсийг боловсруулан үр
ашгийг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ  байгаль орчинд ээлтэй хэрэглээг  бий болгох нь
маш тулгамдсан асуудал болоод байна. Үүнээс гарах арга замын нэг нь Нүүрсний
цэвэр технологийн аргууд болно.

Шатахуун тосолгооны материалын хими, анализ,  CHEM434, 3 кредит.  Өмнөх
холбоо: CHEM201, CHEM301.
Товч агуулга: Шинжлэх ухаан техник, технологийн эрчимтэй хөгжил нь түлш эрчим
хүчний хэрэглээг нэмэгдүүлж,  шатахуун түлш,  тосолгооны материалын нэр төрөл,
зориулалт  нь  улам  бүр  нарийсч  байна.  Шатахуун  тосолгооны  материалын  хими,
анализ  хичээлээр  бүх  төрлийн  шатахууныг  гарган  авч,  үйлдвэрлэх  аргууд,
шатахууны  шинж  чанар,  ангилал,  үзүүлэлтүүд,  тэдгээрт  тавигдах  шаардлага,
түлшний шаталтын процесс,  түүний физик химийн үндэс,  хийн түлш,  автомашины
түлш, агаарын хөлгийн түлш, дизелийн түлшний шинж чанар, тэдгээрийн ашиглалт,
тослох материалууд,  моторын тос  түүний чанарын хөдөлгүүрт үзүүлэх нөлөөлөл,
төрөл бүрийн зориулалтын тослох материалууд,  техникийн шингэнүүд,  тэдгээрийн
химийн найрлага, шинж чанар, хадагалах, тээвэрлэх, ашиглахад шаардагдах аюулгүй
ажиллагаа зэргийг үзэж судална.

Багш, БУ-ы боловсрол (Хими) бакалаврын хөтөлбөр

А. Мэргэжлийн суурь, сонгон судлах хичээл

Ерөнхий сэтгэл судлал, PSYC201, 3 кредит..
Товч  агуулга: Ерөнхий  сэтгэл  судлал  201  нь  сэтгэл  судлалын  шинжлэх  ухааны
удиртгал  асуудлууд болон хүний зан үйлийг судлах судалгааны аргуудын талаар
мэдлэг эзэмшихэд чиглэгдэнэ.  Хүний зан үйлийн илрэлүүд болох сурах,  сэрэл ба
хүртэхүй, анхаарал,  ой тогтоолт,  сэтгэхүй, хэл яриа,  сэтгэлийн хөдөлгөөн, стресс,
сэтгэлийн  тэнхээ  ба  хандлага,  сэтгэцэд  нөлөөт  бодис,  хүний  хөгжил,  бие  хүний
хөгжил ба хүмүүсийн сэтгэл зүйн бодгаль хувийн ялгаа зэрэг асуудлуудыг судална. 

Сурган хүмүүжүүлэх зүй, EDUC200, 3 кредит. 
Товч  агуулга: Сурган  хүмүүжүүлэх  зүй  нь  шинжлэх  ухааны  танин  мэдэхүйн
салбарын  хувьд  нийгмийн  онцгой  үүрэг  болох  өсвөр,  залуу  үеийг  сургаж
хүмүүжүүлэх үйл явцыг  / СХҮЯ / судална. Сурган хүмүүжүүлэх үйл явц нь  багш
сурагчдын  хөгжиж  буй  харилцан  нөлөөлөл  юм.  Энэхүү  харилцан  нөлөөлөл  нь
суралцагчид хөгжин төлөвших, боловсрол эзэмших зорилгыг хангах, тэд асуудлыг
дэвшүүлэн биедаан болон хамтран бүтээлчээр шийдвэрлэх чадвартай биехүн болон
төлөвшихөд чиглэнэ.  Сурган хүмүүжүүлэх үйл явцыг төлөвлөх, зохион байгуулан
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хэрэгжүүлэх,  дүгнэн  шинжлэх  онол  арга  зүй,  багш  мэргэжлийн  онцлог,  сурган
хүмүүжүүлэх ур чадвар, эв дүй, суралцагчдын нас, сэтгэц хувийн онцлог, тэдгээрийг
хэрхэн харгалзах зэрэг асуудлыг судална.

А. Мэргэжлийн заавал судлах хичээл

Химийн бодлого бодох арга зүй,  CHEM309, 2 кредит.  Өмнөх холбоо: CHEM202,
CHEM204.
Товч агуулга: Энэ хичээл нь стехиометр, термодинамик, кинетик, химийн тэнцвэр,
цахилгаан  хими  зэрэг  сэдвийн  хүрээнд  олон  төрөл,  хувилбарын  бодлого  бодох,
асуудал шийдвэрлэх арга барил эзэмшүүлэх агуулга, арга зүйг хэрэгжүүлнэ. Мөн энэ
хичээл  нь  оюутанд  химийн  асуудал  шийдвэрлэх  ерөнхий  чадвар  төлөвшүүлэхэд
чиглэгдэнэ.  Энэ  хичээлийг  судлах  явцдаа  оюутнууд  химийн  мэргэжлийн  хичээл
(Ерөнхий хими,  Органик хими гэх мэт)-үүдээр үзэж судалсан олон ухагдахууныг
ахисан түвшинд эрэгцүүлж, мэдлэг, чадвараа системчилнэ.

Сурган хүмүүжүүлэх сэтгэл судлал, PSYC225, 3 кредит. Өмнөх холбоо: PSYC201.
Товч агуулга: Уг хичээл нь сургалтын сэтгэл зүйн үндсийг суралцагчдад ойлгуулахад
чиглэнэ. Үүний тулд сургалтын харилцаанд оролцогчдын буюу багш, суралцагчийн
сэтгэл зүйн онцлог, хөгжлийн сэтгэл зүйн асуудал, сурах үйл ажиллагааны хэлбэр
төрлүүдээс  хамааран  сургалтын  үед  илрэх  сэтгэл  зүйн  онцлогийг  авч  үзнэ.
Сургалтын явцад багш хэрхэн сэдэлжүүлэх, сургалтын үед суралцагчдын хэрэгцээ,
сонирхол, сэдлийг хэрхэн таних, идэвхжүүлэх асуудлыг хамруулна. Мөн сурах үйл
ажиллагааны онцлог, тогтоох үйл, мэдээлэл эзэмших, мэдээлэл боловсруулах сэтгэл
зүйн үндэс, бие даалтын ажлын онцлог зэргийг танин мэднэ.   

Сургалтын технологи, EDUC201, 3 кредит. Өмнөх холбоо: EDUC200.
Товч  агуулга: Сургалтын технологи  нь  сурган  хүмүүжүүлэх  үйл  ажиллагааны үр
дүнг  хангахад  чиглэсэн  багш,  сурагчдын  оролцоог  нэмэгдүүлэх  онол  арга  зүйг
судалдаг. Хичээлээр Монголын болон гадаад улсын шилдэг сургалтын технологийн
талаар мэдээлэл  өгч,  судлуулан,  сургалтын өнөөгийн үйл явцыг сайжруулах арга
замыг  тодорхойлох,  түүнийг  хангахад  шаардлагатай  мэдлэг,  чадварыг  оюутан
эзэмшинэ. Сургалтын технологи, түүний хөгжил, орчин үеийн сургалтын дэвшилтэт
арга хэлбэрүүд. Ээлжит болон нэгж хичээлийн хөтөлбөр боловсруулан сурагчдын
авъяас чадварыг хөгжүүлэх арга зүй эзэмшинэ. Ерөнхий боловсрол эзэмших эрэлт
хэрэгцээг  хангах  зорилгоор  хичээлд  бэлтгэх,  зохион  байгуулах,  сургалтын
дэвшилтэт  арга  техникийг  хэрэглэх  талаар  мэдээлэл  өгч,  өнөөгийн  ЕБС-ийн
туршлагад дүн шинжилгээ хийнэ.

Химийн сургалтын онол, арга зүй, CHED300, 3 кредит. Өмнөх холбоо: CHEM204.
Товч  агуулга:  Боловсролын  хөгжлийн  дэлхийн  нийтийн  чиг  хандалга,  төрөөс
боловсролын  талаар  баримталж  буй  бодлого  стратеги,  сэтгэл  судлал,  сурган
судлалын дэвшилтэт үзэл баримтлал сургалт шинэ технологид нийцүүлэн химийн

сургалтыг зохион байгуулах арга зүйн талаарх мэдлэг, чадвар эзэмшүүлэхэд чиглэнэ.
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Химийн  боловсролын  стандарт,  сургалтын  үндэсний  хөтөлбөрийн  талаар  суурь
ойлголттой  болж,  тэдгээрийг  хэрэгжүүлэх  химийн  хичээлийн  агуулга,  арга  зүйг
боловсруулах ерөнхий мэдэгдэхүүнтэй болно.

Химийн хичээлийн хөтөлбөр, арга зүй  (X-XII  анги),  CHED303,  кредит.  Өмнөх
холбоо:CHED300.
Товч  агуулга: Химийн  хичээлээр  дээрх асуудлыг  шийдвэрлэхэд  суралцагчдын
идэвхтэй  оролцоог  хэрхэн  хангах,  суралцагчдыг  нэгдмэл  зорилготой  хичээлд
оролцоход багш хэрхэн сайн туслагч байх, ангид итгэл нөхөрлөлийн уур амьсгалыг
хэрхэн бүрдүүлэх, бодит амьдралтай яаж холбох, суралцагчдыг шинжлэн судлах үйл
ажиллагаанд хэрхэн нэгдүүлэх зэрэг үйлийг зохион байгуулах мэдлэг, ур чадвар, ёс
зүй,  харилцааны  соёлын  асуудлыг  хөндөнө.  Хичээлээр  ялгаатай  байдлыг
хэрэгжүүлэх чадварт суралцана. Химийн хичээлийн хувьд учир шалтгаан, харилцан
хамааарал, хүүхдийн өмнөх төсөөлөл, өмнөх мэдлэг ба мэдлэг бүтээх үйл ажиллагаа,
суралцагчид хэл, соёл, үндэс угсааг үл харгалзан хамтран харилцаж химид суралцах,
химийг  сурахад  гадаад  хүчин  зүйлс,  сэдлээс  илүүтэй  дотоод  хүчин  зүйл  өөрийн
хариуцлага  чухал  гэдгийг  онцлон  судлана.  Сурагчдаар  мэдлэг  бүтээлгэх  үйлийг
удирдах, багаар ажиллуулах, хэлэлцүүлэг хийх болон хичээлийн төрөл хэлбэр бүрт
тохирох хичээлийн аргыг судална.

Сурган  хүмүүжүүлэх  танилцах  дадлага,  EDUC350,  2  кредит.  Өмнөх  холбоо:
EDUC200, EDUC201.
Товч  агуулга: Танилцах  дадлагаар  оюутан  тухайн  сонгосон 3-аас  цөөнгүй
сургуулийн  өдөр  тутмын  үйл  ажиллагаанд  ажиглалт  хийж,  харьцуулна.  Оюутан
ЕБС-ийн  нэг  ангийн  бүтэн  өдрийн  хичээлийг  ажиглаж,  хичээл  бүрт  сурагчдын
оролцоо,  багшийн  хичээлийн  хэрэглэгдэхүүн  зэргийн  онцлог,  төсөө,  ялгааг
ажиглана.

Сурган  хүмүүжүүлэх  танилцах  дадлага,  EDUC351,  4 кредит.  Өмнөх  холбоо:
EDUC350. 
Товч  агуулга: Багшийн  хөтөлдөг  баримт  бичиг  (сургалтын,  ангийн,
кабинет/лаборатор зэрэг), материал бүрдүүлэх аргачлалыг судлах, ЕБС-ийн багшийн
авсан сурагчдыг оношлох судалгааны үр дүнтэй танилцах  (байхгүй бол судалгааг
авч  үр  дүнг  боловсруулах) замаар  хичээл  болон  бусад  үйл  ажиллагааг  ажиглан
эргэцүүлэл хийх, сурагчдын нас сэтгэхүйн онцлогоос хамааран үнэлгээний өөр өөр
арга  техник хэрэглэх,  нэгж болон ээлжит хичээлийг төлөвлөх,  хэрэглэгдэхүүнийг
бэлтгэх, сургалтын баримт бичгийг хөтлөх зэргээр багшийн ажилд туслах, багшийн
дэмжлэгтэйгээр 2-3 цагийн хичээл төлөвлөн зааж турших,  багшийн ёс зүйн талаар
тодорхой ойлголт авах

Сурган хүмүүжүүлэх танилцах дадлага II,  EDUC450,  6 кредит.  Өмнөх холбоо:
EDUC201.
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Товч  агуулга: Эзэмшсэн  онол,  арга  зүйн  мэдлэг,  чадвараа  ашиглан  нэгж  болон
ээлжит хичээлийг төлөвлөж, анги танхимд бие даан зохион байгуулж туршлагажих,
Хичээлийн судалгаа хийх арга зүйд суралцах, хариуцсан ангийн хүүхдийн хөгжлийг
дэмжих ажлыг онол,  арга зүйн үндэслэлтэй зохион байгуулах,  сурагч болон хамт
олны судалгааны үр дүнг багш-сурагчийн хамтын үйл ажиллагаанд ашиглах.

Химийн хичээлийн хэрэлэгдэхүүн бэлтгэх арга зүй,  CHED318, 2 кредит.  Өмнөх
холбоо: CHED303.
Товч агуулга: Энэ хичээл нь технологи ашиглан хичээл, ангийн зохион байгуулалтыг
дэмжих, сайжруулах аргад төвлөрнө. Микрософт Оффисийн хэрэглээний программ
болон бусад программыг ашиглан бүтээлч аргаар сургалтыг хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх
асуудлуудыг  хамруулан  судална.  Мөн  ухаалаг  самбар  ашиглан  хичээл  зохион
байгуулах  арга  зүйтэй  танилцаж  тодорхой  сонгосон  сэдвийн  хүрээнд  багш
мэргэжлийн бусад хичээлээр эзэмшсэн мэдлэг чадвараа нэгтгэн иж бүрэн хичээлийг
ухаалаг  самбар  ашиглан  зохион  байгуулах  хичээлийн  бүрэн төлөвлөлт
боловсруулна. 

Химийн  хичээлийн  үнэлгээний  арга  зүй,  CHED400,  2  кредит.  Өмнөх  холбоо:
EDUC351.
Товч  агуулга: Энэ  хичээл  нь  химийн  хичээлээр  үнэлгээний  даалгавар  хэрхэн
боловсруулах,  даалгаврыг  хэрхэн  шинжлэх,  үнэлгээний  үр  дүнг  хэрхэн  зохистой
тайлбарлах талаарх мэдээллээр хангана. Сонгох даалгавар, гүйцэтгэлийн даалгавар,
компьютерт суурилсан үнэлгээ зэрэг үнэлгээний олон аргуудын давуу,  сул талын
талаар  мэддэг  болно.  Мөн  түүнчлэн  үнэлгээ  нь  суралцагчийн  суралцах  үйлийг
хэрхэн дэмждэг талаар судална. Суралцагчид чанартай үнэлгээний даалгавар хэрхэн
боловсруулах,  тусгай  зорилгын  үүднээс  үнэлгээний  даалгаврыг  хэрхэн  шинжлэх
талаар судлах болно.

Химийн  туршилтын арга  зүй,  CHEM308,  2  кредит.  Өмнөх  холбоо: CHEM202,
CHEM204.
Товч агуулга: Дэлхий ертөнц хурдацтай хувьсан өөрчлөгдөж байгаа өнөө үед асуудал
шийдвэрлэх  чадвартай  иргэн  бэлтгэх  нэг  арга  нь  туршилт,  лаборатори,  дадлага
ажилд  тэднийг  татан  оролцуулж,  тэдний  шинжлэх  ухааны  ерөнхий  төсөөлөл,
асуудал  шийдвэрлэх  чадварыг  дээшлүүлж,  аливаад  шинжлэх  ухаанчаар  хандах
хандлагыг төлөвшүүлэхэд оршиж байна. Энэ хичээл нь багаж хэрэгсэл болон арга
зүйн хувьд туршилтын аргачлал боловсруулах, багаж хэрэгсэл, материалыг сонгох,
үр дүн боловсруулж дүгнэлт гаргах зэрэг үйл ажиллагаа хийхдээ мэргэжлийн суурь
лабораторийн  хичээлээс  ахисан  түвшинд  байх  ба  бие  даан  туршилт  төлөвлөн
гүйцэтгэж  дүгнэлт  гаргах,  туршилтыг  сайжруулах  зэргээр  оюутны  сэтгэн  бодох,
бүтээлч чадварыг хөгжүүлэх зорилгыг судална.

Хүүхэд судлах арга зүй, PSYC364, 2 кредит. Өмнөх холбоо: PSYC201.
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Товч агуулга: Энэ хичээл нь төрөхөөс өтлөх хүртэлх хугацаан дахь хүний хөгжлийн
сэтгэл судлалын судалгаа, онол, арга зүйтэй танилцах зорилготой. Ингэхдээ хүний
сэтгэц,  танин  мэдэхүй,  нийгэмшил,  сэтгэл  хөдлөл,  ёс  суртахуун  зэрэг  эрдэмтэн
судлаачдын анхаарлыг татдаг бүх л  хөгжлийн айг хамарсан үндсэн асуудлуудтай
танилцана. Өөрөөр хэлбэр хичээлийг үзэж судалснаар амьдралын турш дахь хүний
хөгжлийн бүхий л асуудлуудтай танилцсан байх болно.

Хүүхэд судлах арга зүй, PSYC364, 2 кредит. Өмнөх холбоо: PSYC201.
Товч агуулга: Энэ хичээл нь төрөхөөс өтлөх хүртэлх хугацаан дахь хүний хөгжлийн
сэтгэл судлалын судалгаа, онол, арга зүйтэй танилцах зорилготой. Ингэхдээ хүний
сэтгэц,  танин  мэдэхүй,  нийгэмшил,  сэтгэл  хөдлөл,  ёс  суртахуун  зэрэг  эрдэмтэн
судлаачдын анхаарлыг татдаг бүх л  хөгжлийн айг хамарсан үндсэн асуудлуудтай
танилцана. Өөрөөр хэлбэр хичээлийг үзэж судалснаар амьдралын турш дахь хүний
хөгжлийн бүхий л асуудлуудтай танилцсан байх болно.

Хичээлийн менежмент, EDUC202, 3 кредит. Өмнөх холбоо: EDUC200, PSYC225.
Товч агуулга: Хичээлийн менежмент судлагдахуун нь хичээлийн үр өгөөжийг хангах
сургалт-хүмүүжлийн  олон  талт  үйл  ажиллагааны  зохион  байгуулалт,  багш
сурагчдын  харилцаа,  хамтын  ажиллагаа,сурагчдын  хөгжил,  хүмүүжил  төлөвшилд
хамт олны үзүүлэх нөлөө, арга зам, хэлбэрийн талаар өргөн хүрээний  онол, арга
зүйн мэдлэг эзэмшүүлнэ. Хамт олны хүүхдэд үзүүлэх эерэг, үр дүнтэй нөлөөллийг
хангах хувь хүний, зохион байгуулалтын, хамтын ажиллагааны хүчин зүйлүүдийг
хэлэлцэн,  сурагчдын  амжилт,  зан  байдлын  гажуудалд  нөлөөлөх  хүчин  зүйлийн
судалга  шинжилгээний  ажил  хийх,  хичээлийн  үр  дүнг  нэмэгдүүлэхэд  багш,  эцэг
эхийн  хамтын  ажиллагааны  хэлбэр,  арга  барил,  багшид  тавигдах  ёс  зүйн  дүрэм
шаардлагын хэрэгжилтийг судлана.

Багшийн ёс зүй, PEDA311, 3 кредит. Өмнөх холбоо: EDUC200.
Товч агуулга:  Ёс зүй нь хүмүүн төрөлхтний сайн сайхан, хөгжил дэвшлийн төлөө
сайн  муу,  зөв  буруугийн  хэм  хэмжээг  авч  үздэг  философ,  хууль,  социологи,
боловсролын  салбар  дундын  судлагдахуун  юм.  Тиймээс  багшийн  ёс  зүй
судлагдахуун  нь  өнөөгийн  ЕБС-ийн  орчинд  багш  нарын  өдөр  тутмын  ажилд
тулгамдах хууль, эрх зүй, нийгэм соёлын ёс зүйн хэм хэмжээний асуудлыг хамран
авч үзнэ. Ингэхдээ ёс зүйн философийн үндсийг ав үзэхээс эхэлнэ. Үүнд тулгуурлан
багшийн ёс зүйн асуудлуудыг хамарсан олон улсын болон Монгол улсын хууль эрх
зүйн  баримт  бичгүүдтэй  танилцах  бөгөөд  үүн  дотроо  Цэцэрлэг  болон  Ерөнхий
боловсролын багшийн ёс зүйн дүрэм нь голлох байр суурь эзлэхийн зэрэгцээ зарим
байгууллагын дотоод баримт бичгүүдийн загварыг мөн авч үзнэ. Нийгэм, хүмүүсийн
хоорондын  харилцааны  хэм  хэмжээ,  ёс  заншил,  уламжлалаар  тайлбарлагдах  хэм
хэмжээний  асуудлуудыг  дараагийн  ээлжинд  судална.  Орчин  үеийн  сурган
хүмүүжүүлэгчийн  мэргэжлийн  амьдралд  тулгамдаж  болох  ёс  зүйн  асуудлуудыг
жишээ  кейс,  бие  даасан  судалгааны  аргад  тулгуурлан  судалснаар  бодит  нөхцөл
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байдалд  дээр  дурдсан  агуулгуудын  хүрээнд  олж  авсан  мэдлэгээ  хэрэглэх,
хэрэгжүүлэх чадварыг эзэмших юм.
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III   БҮЛЭГ. СУРГАЛТЫН ОРЧИН  

ХИМИЙН ТЭНХИМИЙН ҮНДСЭН ЛАБОРАТОРИ

Лабораторийн өрөөний танилцуулга 

Химийн  тэнхимийн  лабораторийн  өрөөнүүдийн  судалгааны  чиглэл,  лаборатори
хариуцагч нарын мэдээллийг доорх хүснэгтээр харууллаа. 

№ Лабораторийн нэр Өрөө Хариуцагч

1 Энергийн катализаторын лаборатори VII-105 Б.Энхсаруул

2
Цэвэр энергийн технологи хөгжүүлэлтийн 
лаборатори

Номын
сан-618

Б.Энхсаруул

3 Орчны шинжилгээний лаборатори
Номын
сан-510

О.Болормаа

4
Эмчилгээний хүнс ба байгалийн нэгдлийн 
судалгааны лаборатори

I-221 Б.Мөнхжаргал

5 БУС -ын Ерөнхий суурийн лаборатори I-223 Т.Сарантуяа

6 Хими дидактикийн лаборатори I-224
Ж.Очбаатар

7 Ерөнхий органик биш химийн лаборатори I-226

8 Физик химийн лаборатори I-225
Д.Ганцэцэг

9 Физик, Коллоид  химийн лаборатори I-229

10 Аналитик химийн лаборатори I-230
О.Алтанцэцэг

11 Багажит анализын лаборатори I-232

12 Судалгааны нээлттэй лаборатори      I-318 Д.Ганцэцэг

13 Органик химийн лаборатори I-319а
Г.Энхжаргал
Д.Номин-Эрдэнэ

14 Органик синтезийн лаборатори I-319б Д.Номин-Эрдэнэ

15
Шатах ашигт малтмалын хими ба  хими-
технологийн лаборатори

I-323 Г.Энхжаргал

16
Эмчилгээний хүнс ба байгалийн нэгдлийн 
лаборатори

I-324 Д.Номин-Эрдэнэ

17 Компьютерийн лаборатори I-330б Т.Сарантуяа

18 Мэргэшүүлэх хичээлийн лаборатори I-331 Ж.Очбаатар
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Сургалтын лабораторийн өрөөний хичээлийн ачаалал

Химийн  тэнхимийн  лабораторийн  хичээлүүдийн  хуваарьт  тавигддаг  өрөөний
мэдээллийг дараах хүснэгтээр харууллаа. 

Өрөө Хичээлийн нэр, индекс

I-223
1. Ерөнхий хими CHEM205 /БУС-ын мэргэжлийн суурь/
2. БТМХҮ CHEM101

I-224

1. Химийн сургалтын онол, арга зүй CHED300
2. Химийн туршилтын арга зүй CHEM308 
3. Химийн бодлого бодох арга зүй CHEM309
4. Химийн дидактик CHEM322

I-225
1. Физик хими CHEM311
2. Электрохими CHEM410

I-226
1. Ерөнхий хими I CHEM201
2. Ерөнхий хими II CHEM202

I-229
1. Физик хими II CHEM307
2. Гадаргуугийн үзэгдэл ба коллоид хими CHEM411

I-230
1. Аналитик химийн үндэс CHEM220
2. Аналитик хими CHEM302

I-232
1. Багажит анализын арга CHEM312
2. Анализийн хүрээлэн буй орчны хими CHEM408

I-319

1. Органик хими I CHEM204
2. Органик хими CHEM207
3. Органик хими II CHEM301
4. Органик синтез CHEM405

I-323

1. Полимер хими CHEM406
2. Нефтийн хими ба анализ CHEM419
3. Нүүрсний  хими CHEM422
4. Нүүрсний химийн шинжилгээний арга CHEM424
5. ШТМ-ын хими анализ CHEM434

I-324

1. Хүнсний хими ба анализ CHEM413
2. Хүнсний технологи CHEM414
3. Байгалийн нэгдлийн хими CHEM416
4. Эмийн хими ба анализ CHEM417
5. Биоорганик хими CHEM418
6. Хүнсний микробиологи, биотехнологи CHEM430

I-330б

1. Физик хими I CHEM303
2. Тооцооллын хими CHEM304
3. Химийн хичээлийн хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх арга зүй CHED318
4. Молекулын бүтэц ба спектроскопи CHEM412
5. Химийн боловсрол дахь мэдээлэл харилцааны технологи EDUC434

I-331

1. Органик биш хими I CHEM305
2. Органик биш хими II CHEM401
3. Органик биш бодисын синтез CHEM403
4. Нанохими, супрамолекулын химийн үндэс CHEM425
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СУДАЛГААНЫ БАГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА,
СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Биологийн идэвхит байгалийн нэгдлийн химийн судалгааны баг 
Судалгааны багийн ахлагч: Дэд проф., доктор  Ш.Наранмандах. 
Гишүүд:  ШУ-ны  доктор  Б.Буянчимэг,  доктор  Ж.Ганбаатар,  доктор  Р.Оюунгэрэл,
доктор Б.Нарангэрэл. 
Судалгааны чиглэл: Биологийн  идэвхитэй  байгалийн  нэгдлийн  химийн  судалгаа,
Фитохими,  Микологи  (Мөөгний  судалгаа),  Гликологи  (полисахаридын  судалгаа),
Мөөг ба ургамлыг тариалах.

Органик синтез судалгааны баг
Судалгааны багийн ахлагч: Доктор Д.Рэнцэнмядаг.
Гишүүд:  Доктор  Г.Эрдэнэ-Очир,  доктор  Н.Жавхлантөгс,  доктор  Х.Тэгшжаргал,
доктор Ц.Нинжбадгар, доктор Г.Номундэлгэр
Судалгааны  чиглэл: Бага  молекулт  шинэ  органик  нэгдлийн  синтезийн  судалгаа,
Металл оксидын нанопартиклыг синтезлэх, шинж чанар болон каталитик идэвхийг
тодорхойлох  судалгаа,  Органик  болон  нано  бүтцэт  материалын  квант  химийн
судалгаа. 

Физик химийн судалгааны баг 
Судалгааны багийн ахлагч:  Доктор Д.Сарангэрэл. 
Гишүүд: Проф.,  доктор  Ц.Даржаа,  дэд  проф.,  доктор А.Алтангэрэл,  докторант
Б.Сүхбаатар, магистр Д. Номин-Эрдэнэ. 
Судалгааны  чиглэл:  Ноос  ноолуурын  хими  технологийн  судалгаа,  Электрохими,
электрокоагуляцийн  судалгаа,  Адсорбцийн  кинетик,  термодинамикийн  судалгаа,
Электродын  процессын  кинетикийн  судалгаа,  Молекуляр  процессын  симуляц,
загварчлал,  Цахилгаан  исэлдэлтийн  аргаар  уусгасан  молибдений  баяжмалын
уусмалаас рени болон молибденийг ялгах, Алтны үндсэн ордын хүдэр болон алтны
хаягдал  хүдрийг  цахилгаан  исэлдэлтийн  аргаар  уусгах,  Цахилгаан - исэлдэлтийн
аргаар уусгасан алтны хүдрийн уусмалаас алт болон дагалдах өнгөт металлыг ялгах.

Химийн дидактик судалгааны баг
Судалгааны багийн ахлагч: Доктор Ч.Нямгэрэл.
Гишүүд: Проф., доктор Н.Оюунцэцэг, магистр Ш.Сайнбилэг, докторант Ж.Очбаатар.
Судалгааны чиглэл: Боловсролын стандарт, хөтөлбөр, Суралцах болон багшлах арга
зүй,  Хичээлийн  хэрэглэгдэхүүний  судалгаа,  Сурах  бичгийн  судалгаа,  Сургалтын
үнэлгээ, хяналт шинжилгээ, Өмнөх төсөөлөл, хүүхдийн гаргадаг алдааны судалгаа,
Хичээлийн судалгааны арга зүй, Хими сургалтанд мэдээлэл харилцааны технологийг
хэрэглэх.
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Хүрээлэн буй орчны эрсдлийн үнэлгээ, химийн хэмжилзүй судалгааны баг
Судалгааны багийн ахлагч: Дэд проф., доктор О.Болормаа.
Гишүүд: Доктор Н.Амгалан, доктор Ч.Буян.
Судалгааны чиглэл: Химийн хэмжил зүйн үндэстэй экосистемийн судалгаа, Хөрс,
хөрсний  хими,  Гадаргын  болон  гүний  усны  чанар,  Агаарын  чанарын  үнэлгээ,
Биологийн  объектийн  химийн  анализ,  Байгалийн  нөхөн  сэргээлт,  Хүрээлэн  буй
орчны  удаан  задардаг  органик  бохирдуулагчдын  үнэлгээ,  Гэрлийн  идэвхт  бодис,
Супрамолекульт функциональ нэгдлийг гарган авах.

Цэвэр энергийн технологи хөгжүүлэлтийн судалгааны баг
Судалгааны багийн ахлагч: Дэд проф., доктор Б.Энхсаруул.
Гишүүд: Дэд проф., доктор Н.Даваажав, доктор Г.Оюунбилэг, доктор Ж.Ирэхбаяр,
доктор И.Саруул, доктор Ц.Төгсөө, магистр Г.Энхжаргал.
Судалгааны чиглэл: Нүүрсний хийжүүлэлт, метанжуулалт, Занарын шингэрүүлэлт,
занарын  давирхайн  боловсруулалт,  Катализаторын  синтез,  түлшний  элементийн
судалгаа,  Нийлэг  хийн ба  шингэн түлшний синтез,  Утаагүй түлш,  шахмал түлш,
Нефтийн каталитик боловсруулалт, Биотүлшний синтез, биодизель.

Эмчилгээний хүнс, байгалийн нэгдлийн химийн судалгааны баг
Судалгааны багийн ахлагч: Дэд проф., доктор Б.Мөнхжаргал.
Гишүүд: Доктор Л.Мөнхцэцэг, доктор Б.Туяагэрэл. 
Судалгааны  чиглэл:  Монгол  улсын  ургамлын  гаралтай-үр  тариа  болон  малын
гаралтай  түүхий  эд-сүүнд  суурилсан  хүнсний  үйлдвэрүүд  (пиво,  спирт,  гурил  ба
сүү)-ийн дайвар буюу хаягдал (пивоны ба спиртын шаар, ашигласан дрожжи, хивэг,
шар сүү)-аас функциональ хүнс, пробиотик, пребиотик, бусад эм биобэлдмэл гаргах
хими-биотехнологийн судалгаа, Монголын уламжлалт зарим хүнсний (исгэг цагаан
идээ,  борц) гол үйлчлэгч биологи-фармакологийн идэвхит бодисыг нээн илрүүлж,
бүтэц, функцийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй судлан тогтоох, Монгол улсад хүн
амын архаг  өвчлөлд хүргэж болох хүнсний аюулгүй байдлын эрсдэлтэй эх  орны
болон импортын хүнсний нарийвчилсан судалгаа явуулах, энэ мэргэжилтэн бэлтгэх,
Монголын  уламжлалт  анагаах  ухаанд  хэрэглэгддэг  эмийн  ба  хүнсний  ашигт
ургамлын  гол үйлчлэгч биологи-фармакологийн фармакологийн идэвхит бодисыг
нээн  илрүүлж,  бүтэц,  биологийн  идэвхийг  шинжлэх  ухааны  үндэслэлтэй  судлан
тогтоох.
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ХАМРАГДАХ БОЛОМЖТОЙ ТЭТГЭЛЭГ

Элсэгчдийг дэмжих тэтгэлэг: 
Дараах элсэгчдийн эхний хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрийг 50 хувь хөнгөлнө.
Үүнд:

 Улсын олимпиадад эхний байр эзэлсэн бол;
 Суурь  шалгалтанд  тооцуулсан  байгалийн  ухааны  ЭЕШ  нь  750-аас  дээш

оноотой ШУС-БУС, ХШУИС-ийн эхний 50 элсэгч /сургууль тус бүрт 25/ мөн
Химийн улсын олимпиадад 1-ээс 3-р байранд шалгарч дээрх сургуулиудад
элссэн бол;

 Суурь  шалгалтанд  тооцуулсан  байгалийн  ухааны  ЭЕШ-ндаа  650  болон
түүнээс дээш оноотой Байгаль Эх лицей ахлах сургуулийн төгсөгч ШУС-ийн
БУС, ХШУИС-д элссэн бол;

Амжилттай суралцагчдыг дэмжих тэтгэлэг:
 МУИС-ийн нэрэмжит тэтгэлэг
 “Идэр оюуны ундраа” тэтгэлэг  (УИХ-ын гишүүн,  физикийн ухааны доктор

/Ph.D/ А.Ундраагийн нэрэмжит тэтгэлэг)
 Гадаад, дотоодын хувь хүн, байгууллага, сангийн нэрэмжит тэтгэлэг
 Оюутны солилцооны тэтгэлэгт хөтөлбөрүүд
 Засгийн газар, Боловсролын сангийн зээлээр гадаадад суралцах хөтөлбөрүүд

Тэтгэлгийн зорилго:
Монгол улсын их сургуульд олимпиадаар буюу өндөр оноогоор элсэгчид, МУИС-д
суралцаж  буй  оюунлаг,  авъяаслаг,  тэргүүний  оюутнууд, түүнчлэн  амжилттай
суралцаж  байгаа  хэдий  ч  амьдарлын  боломж  муутай суралцагчдад  санхүүгийн
дэмжлэг  үзүүлэх,  сурах  үйлсийг  дэмжих  зорилготой гадаад  дотоодын  хувь  хүн,
байгууллагын 10 гаруй тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

МУИС-ийн суралцагчдад олгодог тэтгэлгийн нийтлэг шаардлага:
Тэтгэлгийн зорилго, хамрах хүрээнээс шалтгаалан тэтгэлэгт тавигдах шаардлага өөр
өөр байх боловч нийтлэг хэд хэдэн шаардлага байна. Үүнд:

1. Улиралд  дунджаар  12-оос  доошгүй  багц  цагийн  хичээл  сонгон  хоёроос
доошгүй  улирал  амжилттай  судалж,  суралцах  чадвар,  идэвхи  санаачилгаа
илтгэн харуулсан өдрийн ангийн идэвхитэй төлөвийн суралцагч байх,

2. Сурлагын үнэлгээний голч үзүүлэлт /GPA/- 3.0 буюу түүнээс дээш байх
3. Суралцагч давхар тэтгэлэгт хамрагдаагүй байх
4. МУИС-ийн дүрэм, журмыг зөрчиж ямар нэгэн сахилгын шийтгэл, сануулга

авч байгаагүй байх

Бүрдүүлэх бичиг баримт:
1. Албан ёсны дүнгийн тодорхойлолт
2. Тухайн тэтгэлэгт гаргасан хүсэлт /бөглөсөн анкет/
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3. Амжилтыг гэрчлэх бичиг баримтын хуулбар
Тухайн тэтгэлгийн зорилгоос шалтгаалан нэмэлт материал шаардаж болно.

Бүртгэл, сонгон шалгаруулалт:
Тэтгэлгийн зар, мэдээллийг МУИС-ийн  www.num.edu.mn,  www.student.num.edu.mn
албан ёсны вебсайтууд дээр  нээлттэй зарлах бөгөөд оюутнууд тухайн тэтгэлгийн
шаардлагыг хангаж байвал сонгон шалгаруулалтад оролцох боломжтой.
Оюутны  алба  нь  Оюутанд  санхүүгийн  дэмжлэг  үзүүлэх  чиг  үүргийн  хүрээнд
зарлагдсан  тэтгэлгийн  шаардлагын  дагуу  суралцагчийн  хүсэлт,  холбогдох
материалыг хүлээн авч, хянан баталгаажуулж холбогдох газарт хүргүүлнэ.
Тэтгэлгийн сонгон  шалгаруулалтыг тэтгэлэг  зарлаж  буй  байгууллага,  сан  нь
өөрсдийн шаардлагад нийцүүлэн жил бүр тодорхой тооны оюутанд шинээр буюу
үргэлжлүүлэн тэтгэлэг олгох асуудлыг шийдвэрлэж, сонгон шалгаруулалтын эцсийн
дүнг МУИС-д ирүүлнэ. Сургуулийн зүгээс тухайн зарлагдсан тэтгэлэгт хөтөлбөрийн
зар,  мэдээллийг  түгээх,  сонгогдсон  оюутнуудад  тэтгэлгийг  түгээхтэй  холбоотой
бичиг  баримтын  зохицуулалт,  гардуулах  болон  түүнтэй  холбоотой  ёслолын  үйл
ажиллагааг зохион байгуулдаг.

МУИС-ийн  суралцагчдад  тэтгэлэг  олгох  нийтлэг  журмыг
https://sisi.num.edu.mn/files/merged_document_3.pdf холбоосоор  нэвтрэн  үзэх
боломжтой. 

МУИС-ийн суралцагчдад зориулсан тэтгэлгийн жагсаалт 

58



Оюутны гарын авлага

ЗӨВЛӨХ БАГШ НАРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Ерөнхий суурийн болон 2-р түвшний зөвлөх багш нарыг жил бүр шинээр,  өмнөх
жилүүдтэй давхцуулахгүйгээр томилдог. Нэгэнт томилогдсон 2, 3 ба 4-р түвшний
зөвлөх багш нар дараагийн жилүүдэд тухайн ангиа үргэлжлүүлэн хариуцна. Зөвлөх
багш  нарын  мэдээллийг  хичээлийн  жилийн  туршид  тэнхимийн  самбар  дээр
байршуулдаг болно. 

Хөтөлбөрийн зөвлөх багш нар2

№ Хөтөлбөр, түвшин Зөвлөх багшийн нэр

Зөвлөх
багшийн
ажлын

өрөө

И-мэйл хаяг

1

Ерөнхий суурь

Ахлах багш Ч.Буян I-228 buyan@num.edu.mn

2 Ахлах багш Б.Туяагэрэл I-325 tuyagerel@num.edu.mn

3 Ахлах багш Б.Сүхбаатар I-222 b_sukhbaatar@num.edu.mn

4 Хими  II Ахлах багш Ж.Ирэхбаяр I-231 irekhbayar@num.edu.mn

5 Хими III Ахлах багш Н.Шүрхүү I-227 shur@num.edu.mn

6 Хими IV Дэд проф. А.Алтангэрэл I-235 a_altaid@num.edu.mn

7 Багш (Хими) II Багш Ш.Сайнбилэг I-327 sainbileg@num.edu.mn

8 Багш (Хими) III
Ахлах багш Ч.Нямгэрэл I-327 nyamgerel@num.edu.mn

9 Багш (Хими) IV

2 2017-2018 оны хичээлийн жилд томилогдсон зөвлөх багш нарын мэдээлэл
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ОЮУТАНД ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ЦАГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Багш нар заах хичээлийнхээ  хүрээнд суралцагчдад долоо хоног  бүрийн тодорхой
цагт зөвлөгөө өгдөг.  Оюутанд зөвлөгөө өгөх цагийн хуваарийг тухайн хичээлийн
жилийн  улирлын  эхэнд  хичээлийн  хуваариас  шалтгаалан  гаргаж  тэнхимийн
эрхлэгчээр  баталгаажуулан  тэнхимийн  самбар  дээр  улирал  бүрийн  эхэнд
байршуулдаг.  Химийн  тэнхимийн  багш  нарын  зөвлөгөө  өгөх  хичээл,  өрөөний
ерөнхий мэдээллийг дараах хүснэгтээр харууллаа. 

Багш нарын зөвлөгөө өгөх хичээл, өрөөний мэдээлэл

№ Багшийн нэр
Зөвлөгөө өгөх

Өрөө Хичээлийн нэр

1 Д.Сарангэрэл I-233

Ахисан  түвшний  физик  хими,  Ахисан  түвшний  физик,
коллойд  хими,  Химийн  динамик,  Хатуу  биеийн  физик
хими,  Бүтцийн  хими,  Физик  хими,  Физик  хими  I,  II,
Гадаргуугийн  үзэгдэл  ба  коллоид  хими,  Квант  хими,
Электрохими

2 Ц.Даржаа I-226

Ахисан  түвшний  органик  биш  хими,  Байгалийн  ухааны
судалгааны  арга  зүй,  Туршилт,  судалгааны  арга  зүй,
хэмжил  зүй,  Химийн  судалгааны  арга  зүй,  хэмжил  зүй,
Эрдэс  түүхий эдийн баяжуулалтын технологи,  Байгалийн
эрдэс түүхий эдийг боловсруулах технологи,  Өнгөт, үнэт,
ховор  элементийн  хими,  технологи  II,  Шинжлэх  ухааны
судалгааны  ерөнхий  арга  зүй,  Органик  биш  хими  I,
Геохимийн  үндэс,  Ерөнхий  хими  I,  Ерөнхий  хими  II,
БТМХҮ

3 Н.Оюунцэцэг I-327

Ахисан  түвшний  химийн  дидактик,  Байгалийн  ухааны
дидактик,  Боловсролын салбарын хууль,  эрх  зүйн орчин,
Химийн дидактикийн хөгжил,  Хими сургалтын үнэлгээ ба
мониторинг,  Мэргэжлийн  дидактикийн  судалгааны  арга
зүй,  Химийн  шинжлэх  ухааны  орчин  үеийн  асуудал,
Химийн сургалтын үнэлгээ,  Дээд  боловсролын дидактик,
Хичээлийн  киррикюлим  боловсруулах  арга  зүй,  Нэгдмэл
байгалийн  ухааны  хичээлийн  киррикюлим,  Тогтвортой
хөгжлийн  боловсрол  ба  төсөлт  хичээл,  Төслийн
менежмент,  Химийн  сургалтын  онол,  арга  зүй,  Химийн
хичээлийн  хөтөлбөр,  арга  зүй,  Химийн  түүх,  Химийн
дидактик 

4 О.Болормаа I-228

Ахисан  түвшний  аналитик  хими,  Байгалийн  ухааны
судалгааны  арга  зүй,  Химийн  метрологи(хэмжилзүй),
Эрчим  хүч,  хүрээлэн  буй  орчин  ба  нано инженерчлэл,
Хүрээлэн  буй  орчны  инженерчлэл,  Хүрээлэн  буй  орчны
анализын  аргууд,  Химийн  судалгааны  арга  зүй,  хэмжил
зүй,  Хор  судлал,  Рентген  спектрийн  аргууд,  Органик
урвалж  болон  комплекс  нэгдлүүдийн  аналитик  хими,
Туршилт,  судалгааны арга  зүй,  хэмжил  зүй,  Усан  орчны
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хими-физикийн  судалгааны  аргууд,  Аналитик  хими,
Химийн  хэмжил  зүйн  үндэс,  Анализын  ХБО-ы  хими,
Анализын  баяжуулах  болон  салгах  аргууд,  Багажит
анализын арга, Усны хими технологи

5 Б.Энхсаруул I-321

Биошатахуун  ба  нийлэг  түлшний  хими,  Хийн  түлшний
хими  ба  боловсруулалт,  Нефтийн  хүнд  үлдэгдлийн
боловсруулалт,  Нүүрсний  гүн  боловсруулах  технологи,
Цэвэр энергийн технологи, Органик хими I, Полимер хими,
Шатахуун, тосолгооны материалын хими анализ, Полимер
хими,  Нүүрс  боловсруулах  технологи,  Катализын  хими
технологи,  Цэвэр  нүүрсний  технологи,  Органик  хими
технологи, Орчн органик хими, Хроматографи 

6 Н.Амгалан I-222

Ахисан  түвшний  органик  биш  хими,  Координацийн  ба
супермолекулын  хими,  Ерөнхий  хими (БУС-ын  суурь),
Ерөнхий хими I,  II,  БТМХҮ, Хими ба  амьдрал,  Органик
биш хими I, Комплекс нэгдлийн хими

7 Н.Даваажав I-323

Байалийн  нөөц  ашиглалт,  байгаль  орчны  үнэлгээ ,
Нүүрсний  гүн  боловсруулах  технологи ,  ШАМ-ын
анализын дэвшилтэт аргууд, Эрчим хүчний нүүрсний хими
ба  технологи,  Нүүрсний  хими,  Ерөнхий  хими,  Нүүрсний
шинжилгээний  арга,  Шатахуун,  тосолгооны  материалын
хими анализ,  Химийн аюулгүй ажиллагаа,  Нефть химийн
синтез,  Химийн  үйлдвэрийн  тоног  төхөөрөмж,  Материал
судлалын лаборатори II, Нефть боловсруулах технологи

8 Д.Рэнцэнмядаг I-329

Ахисан түвшний органик хими,  Ахисан түвшний цөмийн
соронзон  резонансын  спектроскопи,  Хроматограф-
спектроскопийн аргын хослол, Органик хими I,  II, Органик
синтез,  Органик  нэгдлийн  бүтцийн  спектроскопи,
Синтезийн  хими, катализ,  Молекулын  бүтэц  ба
спектроскоп

9 Б.Мөнхжаргал I-325

Биологийн  идэвхит  олигосахаридын  хими,  Биологийн
идэвхит  пептидийн  хими,  Функциональ  хүнс  судлал,
Метаболимикс, Хромато масс сектроскопи,  Органик хими
I, II,  Хүнсний хими ба анализ, Шим тэжээл ба хор судлал,
Ерөнхий  хими,  Хими  ба  амьдрал,  Хүнсний  технологи,
БТМХҮ, Хүнсний аюулгүй байдал шим тэжээл судлал

1
0

Ш.Наранманда
х

II-119

Ахисан  түвшний  биоорганик  хими,  Ахисан  түвшний
байгалийн  нэгдлийн  хими,  Фармакогонози,  Байгалийн
нэгдлийн химийн судалгаа, Органик хими, Органик хими I,
II, БТМХҮ, Фитохими ба ашигт ургамал, Эмийн технологи,
Биоорганик хими, 

1
1

А.Алтангэрэл I-235

Ахисан  түвшний  физик  хими,  Ахисан  түвшний  физик,
коллойд  хими,  Физик  хими  I, Физик  хими II,  Физик,
коллоид  хими,  Химийн  динамик,  Тооцооллын  хими,
Электрохими, Хатуу биеийн физик хими, 

1 Ч.Буян I-228 Ахисан  түвшний  аналитик  хими,  Органик  урвалж  болон
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2 комплекс  нэгдлүүдийн  аналитик  хими,  Хор  судлал,
Хүрээлэн буй орчны анализын аргууд, Хүрээлэн буй орчны
инженерчлэл,  Аналитик  хими,  Багажит  анализ,  Химийн

1
3

И.Саруул I-231

Биохими, Хими ба амьдрал, Органик хими I,  II, Нүүрсний
хими,  Нүүрс боловсруулах технологи,  Нүүрсний хими ба
шинжилгээний  арга,  Нүүрс  цэвэрлэх  процесс,  Орчны
органик  хими,  Шатахуун  тосолгооны  материалын  хими,
Эрчим хүчний нүүрсний хими ба технологи, 

1
4

Л.Мөнхцэцэг I-324
Органик хими, биотехнологийн чиглэлийн хичээлүүд

1
5

Ж.Ирэхбаяр I-231
Биошатахуун ба  нийлэг шингэн түлшний хими,  БТМХҮ,
Ерөнхий хими, Хими ба амьдрал, Органик хими,  Органик
хими I, Полимер хими

1
6

Ч.Нямгэрэл I-327

Ерөнхий  хими,  Ерөнхий  хими I, Химийн  дидактик II,
Химийн  дидактикийн  хөгжил,  Химийн  боловсрол  дах
мэдээлэл харилцааны технологи,  Химийн сургалтын онол
арга зүй, Химийн хичээлийн хөтөлбөр, арга зүй, Химийн
хичээлийн  хэрэглэгдэхүүн  бэлтгэх  арга  зүй,  Химийн
бодлого бодох арга зүй,

1
7

Г.Оюунбилэг I-323

Ахисан түвшний органик хими, Хими ба амьдрал, Нефтийн
хими, Молекулын бүтэц ба спектроскоп,  Органик хими I,
II,   Органик  синтез,  Органик  нэгдлийн  бүтцийн
спектроскопи,  Ерөнхий  хими,  Синтезийн  хими,катализ,
Фармакогонози,  

1
8

Б.Туяагэрэл I-324

Биологийн  идэвхит  пептидийн  хими,  Функциональ  хүнс
судлал, Фитохими ба ашигт ургамал, Метаболимикс, Хими
ба амьдрал, Байгалийн нэгдлийн хими, Биологийн идэвхит
пептидийн  хими,  Биоорганик  хими,  Хүнсний  хими,
Хүнсний технологи, Хүнсний хими ба анализ, Хүнс, эмийн
биотехнологи,  Органик  хими  I,  Эмийн  технологи,
Биологийн  идэвхит  олигосахаридын  хими,  Полимерийн
хими

1
9

Б.Сүхбаатар I-222
Физик хими, Физик хими II, Химийн программчлал, Физик,
коллоид хими, Коллоид хими, Тооцооллын хими

2
0

Н.Шүрхүү I-226
Ерөнхий  хими  (БУС-ын  суурь), Ерөнхий  хими I,  II,
БТМХҮ, Хими ба амьдрал, Органик биш хими I*, 

2
1

Ш.Сайнбилэг I-327

Байгалийн  ухааны  дидактик,  Сургалтын  менежмент,
Химийн  сургалтын  онол  арга зүй,  Химийн  дидактик  II,
Химийн боловсрол дахь мэдээлэл харилцааны технологи,
Ерөнхий  хими  II,  Химийн  туршилтын  арга  зүй,  Химийн
бодлого бодох арга зүй, Химийн боловсрол дах мэдээлэл
харилцааны технологи, Сургалтын менежмент, 

ОЮУТНЫ ДАДЛАГА АЖИЛ

Үйлдвэрлэлийн дадлага
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Жил бүрийн  6-р  сард  Хими  хөтөлбөрийн  3-р  түвшний  оюутнууд  үйлдвэрлэлийн
дадлага ажил хийдэг бөгөөд дадлага хийх байгууллага, удирдагч, оюутны нэрсийг
ШУС-ийн захирлын тушаалаар батална.
Дадлагыг 4 долоо хоног хийж гүйцэтгэх ба дадлагын тайланг МУИС-ийн Химийн
тэнхимээс удирдаж буй багш хамгаалуулж үнэлгээ өгснөөр тооцно.  
Гол  зорилго,  ач  холбогдол: Үйлдвэрлэлийн  дадлага  бол  сургалтын  процессийн
үргэлжлэл  байх  бөгөөд  оюутнуудын  хичээлээр  үзсэн  онолын  мэдлэгийг
гүнзгийрүүлэн бататгаж,  үйлдвэр цехүүдийн технологитой танилцах, техник эдийн
засгийн тооцоо хийх, хөдөлмөр хамгаалал экологийн асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх,
хүн байгальтайгаа зохицон амьдрах сэтгэлгээ  төлөвших,  амьдралын таатай орчин
бүрдүүлэх. 
Жич: Оюутны дадлагын ерөнхий журам болон дадлагын гурвалсан гэрээг Хавсралт
хэсгээс үзнэ үү. 

Химийн ангийн оюутнуудын үйлдвэрлэлийн дадлага хийдэг байгууллагууд:
1. “Актлаб” ХК
2. “Амбер” ХХК
3. АМГ-ын УУШТ-ын лаборатори
4. “АПУ” ХК
5. Байгаль орчин хэмжил зүйн төв лаборатори
6. “Витивит Инвест” ХХК
7. Гаалийн төв лаборатори
8. Геологийн төв лаборатори
9. “Жаст” групп
10. Монгол-Ус ТӨҮГ
11. Монос фарм
12. “Монфрэш” ХХК
13. МУИС, Нүүрс судлалын төв
14. МУИС, Химийн тэнхим
15. “МТ” ХК, төв лаборатори
16. Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн
17. Нийслэлийн МХЕГ-ын төв лаборатори
18. Нийслэлийн Усны газрын лаборатори
19. “НИК” ХК, төв лаборатори
20. САМО институт
21. “Сүү” ХК
22. “Тавин Ус” ХХК
23. “Талх Чихэр” ХК
24. ТЭСО корпораци
25. “Ханлаб” ХК, Нүүрсний лаборатори
26. УАШУҮКорпораци
27. УМХГ-ын төв лаборатори
28. УСУГ-ын төв лаборатори
29. УУШТ-ын лаборатори
30. ШУА, Физик технологийн хүрээлэн
31. ШУА, Хими, Хими-технологийн хүрээлэн
32. ШУА, Газарзүйн хүрээлэн
33. ШУА, Геоэкологийн хүрээлэн
34. “Шунхлай” ХК
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35. ШУТИС, УУХ
36. ШУҮ-ийн Монэнзим ХХК
37. “Эм Си Эс” ХХК
38. Энержи ресурс
39. “Эс Жи Эс Монголиа” ХХК
40. Эрдэнэт үйлдвэр
41. “Bureau Veritas Mongolia” ХК, Нүүрсний лаборатори
42. “UFC” групп

Сурган хүмүүжүүлэх дадлага
Багш, БУ-ны боловсрол  (Хими) хөтөлбөрийн 3 ба 4-р түвшний оюутнууд дараах 4
төрлийн сурган хүмүүжүүлэх дадлага ажил хийдэг: 

 Танилцах дадлага – 2 долоо хоног
 Багшлах дадлага 1 (Дагалдах дадлага) – 4 долоо хоног
 Багшлах дадлага 2 – 6 долоо хоног 

Сурган хүмүүжүүлэх дадлага хийх ерөнхий боловсролын сургууль, удирдагч багш,
оюутны нэрсийг ШУС-ийн захирлын тушаалаар батлах ба дадлагын гүйцэтгэлийг
ЕБС-иас удирдсан мэргэжлийн болон ангийн багш, МУИС-ийн Химийн тэнхимээс
удирдсан дидактикийн багш, МУИС-ийн ББС-ын тэнхимийн багш нар үнэлгээ өгч,
тус бүрийн дунджаар ерөнхий дүнг гаргаснаар тооцно. Оюутны үнэлгээнд тухайн
ажлын  гүйцэтгэлээс  гадна  багшлах  дадлагын  тайланд  хэлбэршүүлэн  тусгасан
байдлыг тооцох ба тухайн багш онооны задаргааг оюутанд танилцуулсан байна. 
Гол зорилго,  ач холбогдол: Химийн мэргэжлийн хичээл,  химийн сургалтын онол,
арга зүй, хөтөлбөр, сэтгэл судлал, сурган хүмүүжүүлэх ухаан зэрэг Химийн болон
багшийн мэргэжлийн хичээлээр судалсан онол, арга зүйн талаарх мэдлэгээ бататгах,
химийн сургалт, хүмүүжлийн ажил зохион байгуулах чадвар эзэмших. 
Жич: Оюутны дадлагын ерөнхий журам болон дадлагын гурвалсан гэрээг Хавсралт
хэсгээс үзнэ үү. 

Багш,  БУ-ны  боловсрол  (Хими)-ын  ангийн  оюутнуудын  сурган  хүмүүжүүлэх
дадлага хийдэг ерөнхий боловсролын сургуулиуд:  

1. 6, 20, 21, 24, 39-р сургууль

2. Ирээдүй цогцолбор сургууль

3. Монгени цогцолбор сургууль

4. Шинэ Эхлэл сургууль
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ОЮУТНЫ НИЙГМИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Оюутны олимпиад
Улсын  Химийн  оюутны  олимпиад  1990  оноос  эхлэн  жил  бүр  уламжлал  болгон
Химийн мэргэжлээр суралцаж байгаа их дээд сургуулийн оюутнуудын дунд А (I ба
II түвшин) болон  Б  (III  ба  IV түвшин) гэсэн  2  бүлгээр  2  шаттайгаар  зохион
байгуулагдаж  байна.  Улсын  Химийн  оюутны  олимпиадыг  химийн  чиглэлийн
сургалт  явуулдаг  их  сургуулиуд  болох  МУИС,  МУБИС,  ШУТИС,  АШУҮИС,
ХААИС, ГМТИС, ШМТДС-ууд ээлжлэн зохион байгуулдаг. 
Оюутны  Химийн  олимпиадын  1-р  шат  тухайн  их,  дээд  сургуулиуд  дээр  зохион
байгуулагдаж,  Улсын олимпиадад  оролцох багийн  бүрэлдэхүүнийг шалгаруулдаг.
Харин 2-р шат нь их дээд сургуулиудаас шалгарсан оюутнуудын дунд онолын болон
туршлагын тэмцээнтэйгээр явагдаж, аваргаа шалгаруулдаг.

Химичдийн өдөр
Улсын Химийн Олимпиадын хүрээнд жил бүр уламжлал болгон 5-р сарын эхний
долоо  хоногт  (Улсын  Химийн  Олимпиадын  сүүлийн  өдөр) Химичдийн  өдрийг
тэмдэглэдэг билээ. Химичдийн өдрийг тухайн жилийн химитэй онцлог үйл явдалтай
холбоотойгоор тусгай нэрээр нэрлэн тэмдэглэдэг. 
Химичдийн өдөрт химийн чиглэлийн сургалт  явуулж байгаа  их  дээд  сургуулийн
төлөөлөл болон химийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа компани, аж ахуйн
нэгжийн  төлөөлөл  оролцон  өргөн  хүрээнд  тэмдэглэн  өнгөрүүлдэг  билээ.  Баярын
хүрээнд  химитэй  холбоотой  танин  мэдэхүйн  уралдаан  тэмцээн,  тоглолт,  шагнал
гардуулах ажиллагаа, химийг сурталчлах үйл ажиллагаа явагддаг.

Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал
1. Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал жил бүрийн 4-5-р сард уламжлал болон

зохион байгуулагддаг. Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал нь Химийн тэнхимийн
хүрээнд  болон  БУСалбарын  хүрээнд  гэсэн  2  шаттайгаар  бакалаврын  болон
магистрант, докторант оюутнуудын дунд зохион байгуулагддаг. Химийн тэнхимийн
эрдэм  шинжилгээний  хурлаас  шалгарсан  эхний  3  илтгэл  БУСалбарын  эрдэм
шинжилгээний хуралд оролцох эрхтэй болдог. Энэ үйл ажиллагаа нь оюутнуудыг
эрдэм шинжилгээний ажилд дур сонирхолтой болгох, ирээдүйн химийн судлаачдыг
бэлтгэхэд ихээхэн түлхэц болдог юм. 

2. Химийн  салбарын  ууган  багш  асан  доцент  Долгорын  Даваасүрэнгийн
мэндэлсний  100  жилийн  ойг  тохиолдуулан  “Д.Даваасүрэнгийн  нэрэмжит  оюутны
эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурал”-ыг 2017-2018 оны хичээлээс эхлэн
жил бүрийн 11-р сард уламжлал болгон зохион байгуулагдах болсон. Уг бага хурал
нь химийн салбарын бүх оюутнуудад нээллтэй бөгөөд шилдэг 3 оюутны илтгэлийг
шалгаруулна. 
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Химийн мэргэжил сурталчлах өдөрлөг
Химийн мэргэжил сурталчлах өдөрлөгийг жил бүрийн 12 сар болон 5 сард МУИС-
ийн оюутнуудын дунд зохион байгуулдаг. Химийн мэргэжил сурталчлах өдөрлөгөөр
ахлах курсын оюутнууд болон химийн мэргэжлийн багш нар ХИМИ мэргэжлийн
онцлогийг сурталчлах зорилгоор янз бүрийн уралдаан тэмцээн, химийн сонирхолтой
туршилт, судалгааны чиглэлээ сурталчилсан видео, үзүүлэх тоглолтыг оюутнуудын
дунд явуулдаг.

Хими мэргэжлийн оюутнуудад зориулсан уралдаант тэмцээн
2017 – 2018 оны хичээлийн жилээс “Химийн шинжлэх ухааныг хэн сайн мэдэх вэ?”
танин  мэдэхүйн  уралдаант  тэмцээнийг  анх  удаа  Химийн  тэнхимээс  санаачлан,
химийн  чиглэлээр  сургалт  явуулж,  нарийн  мэргэшүүлдэг Шинэ  Монгол
Технологийн Дээд Сургууль  (ШМТДC)  болон Монгол-Германы Хамтарсан Ашигт
Малтмал, Технологийн Их Сургууль (МГТИС), мөн МҮОНР телевизтэй хамтран жил
бүр уламжлал болгон зохион байгуулж эхэлсэн.
Тэмцээний зорилго: Оюутан залуус, сурагчдийг химийн шинжлэх ухаанд дурлуулах,
химийн шинжлэх ухааны үнэ цэнэ, химич мэргэжил эзэмшихийн давуу тал, химийн
шинжлэх  ухааны  амьдрал  дахь  хэрэглээг  олон  нийтэд  сурталчилан  таниулахад
энэхүү тэмцээний гол зорилго оршино.

Оюутны клуб
Хими  болон  Багш,  химийн  хөтөлбөрийн  хүрээнд  “Хувьсал”,   “Багш”  оюутны
клубууд  сайн  дурын  үндсэнд  үйл  ажиллагаа  явуулдаг  бөгөөд  гишүүнээр  элсэх
боломж  Химийн  тэнхимийн  бүх  оюутан  суралцагчдад  ямагт  нээлттэй  байдаг.
Химийн  тэнхимийн  эдгээр  клубын  үйл  ажиллагаа  нь  оюутан  сурагчдыг
идэвхжүүлэх,  тэдэнд суралцаж буй мэргэжлийн давуу тал,  мөн чанарыг ойлгоход
туслах,  мэргэжилдээ  дур  сонирхолтой  болох,  үзэл  бодлоо  чөлөөтэй  илэрхийлэх,
өөртөө  итгэх  итгэлийг  нэмэгдүүлэх,  хамт  олонч  болох,  авъяас  чадвараа  нээн
хөгжүүлэх,  удирдан зохион байгуулах,  манлайлах чадварыг хөгжүүлэх зэрэг олон
давуу талтай.    

“Хувьсал”  клуб нь  анх  1997  онд  Хими,  хими  технологийн  ангийн  оюутан
Гантулгын санаачилгаар байгуулагдсан. Байгуулагдсан цагаасаа эхлэн идэвхтэй үйл
ажиллагаа явуулж байсан бөгөөд сүүлийн жилүүдэд завсардан 2017 оноос дахин үйл
ажиллагаагаа идэвхтэй явуулж эхэлсэн.
Тус клубын эрхэм зорилго нь МУИС болон МУИСОХ-ын эрхэм зорилгыг дээдэлж,
оюутнуудынхаа  сурч боловсрох,  мэргэжлийн хичээлийн орчуулга  болон давтлага
явуулах, өөрийгөө хөгжүүлэх, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэхэд оршино. 
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 “Хувьсал” клубын үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө

 Хугацаа I долоо хоног II долоо хоног III долоо хоног IV долоо хоног

I-
ул

ир
ал

09
 с

ар

Клубын хурал
Клубын 
хурал

Мэргэж-
лийн 
хичээлийн 
давтлага

Намрын явган 
аялал

10
 с

ар Клубын удирдах зөвлөлийн 
хурал

Химийн тэнхимийн 
оюутнуудын танилцах 
үдэшлэг

11
 с

ар Клубын гишүүд болон 
удирдах зөвлөлийг сонгох

Химийн 
мэргэжил 
сурталчлах 
үйл 
ажиллагаа

Клубын 
хавтас 
нээх 

Клубын албан бус хурал
 

12
са

р Клубын удирдах зөвлөлийн 
хурал

Мэргэжил сурталчлах 
үйл ажиллагаа

Шинэ жилийн 
үйл ажиллагаа

II
-р

 у
ли

ра
л

2 
са

р Клубын бүх
нийтийн 
хурал

Клубын 
удирдах 
зөвлөлийн 
хурал

Дээлтэй Монгол өдөрлөг

Химийн 
ангийн 
оюутнууд-
тай 
уулзалт 
хийх

Мэргэж-
лийн 
хичээлийн 
давтлага

Оюутнуудад 
тулгамдаж буй 
асуудал – 
хэлэлцүүлэг 

3 
са

р Клубын бүх
нийтийн 
хурал

Клубын 
удирдах 
зөвлөлийн 
хурал

Сайн үйлсийн аян “Таны 
инээмсэглэл төв”-д очиж 
туслах

Химийн тэнхимийн 
оюутнуудын дунд 
бодлогын тэмцээн зохиох

 Химийн 
ангийн 
төгсөгчидтэй 
уулзалт зохион
байгуулах

4 
са

р Клубын бүх
нийтийн 
хурал

Клубын 
удирдах 
зөвлөлийн 
хурал

Явган аялал 
Мэргэжлийн хичээлийн 
давтлага

5 
 с

ар Мэргэжил 
сурталчлах 
өдөрлөг

Мод тарих 
өдөрлөг 

Жилийн ажлын тайлан

Клубын удирдах 
зөвлөлийн хурал * 
клубын дарга болон 
удирдах зөвлөлийн 
гишүүдийг шинээр 
сонгох 

 Төгсөлтийн 
үйл ажиллагаа

 “Багш”  клуб нь анх 2013.09.09-нд Хими, байгаль шинжлэлийн багшийн ангийн
оюутнуудын санаачлагаар байгуулагдсан бөгөөд клубын анхны тэргүүнээр ХБШБ-
ийн IV-р курсын оюутан Б.Батнэргүй ажиллаж байсан . 
Тус клубын эрхэм зорилго нь МУИС болон МУИСОХ-ны эрхэм зорилгыг дээдэлж,
оюутнуудынхаа  сурч  боловсрох,  өөрийгөө  хөгжүүлэх,  чөлөөт  цагаа  зөв  боловсон
өнгөрүүлэх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх дэмжлэг туслалцаа үзүүлэхийн сацуу
тэдэнд эх оронч үзэл төлөвшүүлэн ирээдүйн манлайлагч багш нарыг бий болгож
төлөвшүүлэхэд оршино. 
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 “Багш” клубын үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө

 Хугацаа I долоо хоног II долоо хоног III долоо хоног IV долоо хоног

I-
ул

ир
ал

09
 с

ар

 
Багш клубын шинэ удирдах
зөвлөл сонгох 

Клубын удирдах 
зөвлөлийн хурал

 Багш клубын 
гишүүдийн 
уулзалт

10
 с

ар Багш клубын гишүүдийн 
танилцах өдөрлөг

Клубын жилийн 
төлөвлөгөө гаргах

Удирдах 
багшаас 
зөвлөгөө авах

11
 с

ар Клубын гишүүдээс судалгаа 
авах 

Багш 
мэргэжил 
сурталчлах 
үйл 
ажиллагаа

Клубын 
хавтас 
нээх 

Багш клубын 
гишүүдийн ярилцлага
 

NEW 
BEGINNING 
STEM 2017-
2018 Шинэ 
эхлэл 
сургуулийн 
төсөлт 
хичээлтэй 
танилцах

12
са

р

Дэлхийн 
ДОХ-той 
тэмцэх 
өдөрт 
зориулсан 
өдөрлөг

Клубын 
гишүүд сарын 
төлөвлөгөөтэй 
танилцах 

Клубын удирдах зөвлөлийн
хурал

Мэргэжил 
сурталчлах
үйл 
ажиллагаа

Шинэ 
жилийн 
арга 
хэмжээ 

"Оюутан 
оюутандаа 
туслая" 
ярилцлага I

II
-р

 у
ли

ра
л

2 
са

р Багш клубын бүх нийтийн 
хурал

Дээлтэй 
Монгол 
өдөрлөг

Клубын 
удирдах 
зөвлөлийн 
хурал

Ардын өв уламжлалаа 
хэн сайн мэдэх вэ 
“АХА”

 Багш клубын 
бүх нйитийн 
хурал

3 
са

р Март 8 зориулсан илгээмжийн
хайрцаг байрлуулах

Сайн 
үйлсийн аян 
“ Таны 
инээмсэглэл 
төвд очиж 
туслах ”

Клубын 
удирдах 
зөвлөлийн 
хурал

Явган аялал  

4 
са

р Багш клубын гишүүдийн 
уулзалт

Төслийн уралдаан 
Оюутан оюутандаа 
туслая ярилцлага-II

Сайн үйлсийн 
аян “Өнөр бүл”
төвийн 
хүүхдүүдтэй 
нэгэн өдрийг 
хичээл зааж 
өнгөрүүлэх

5 
 с

ар

Багш 
клубын 
гишүүдийн 
уулзалт

Судалгааны 
ажлын тайлан 

Клубын удирдах зөвлөлийн
хурал

Жилийн тайлан  
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БАКАЛАВРЫН СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ҮНДСЭН ШААРДЛАГА

МУИС-ийн Химийн тэнхимийн багш нарын 2016 оны
03 дугаар сарын 15-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэж

батлав.

Бакалаврын судалгааны ажлын эх бэлтгэх, хүлээлгэн өгөхөд баримтлах
шаардлага, загвар

I. Бакалаврын судалгааны ажилд тавих ерөнхий шаардлага 

I.1. Суралцагч нь судалгаа хийх болон судалгааныхаа үр дүнг зөв, цэгцтэй нэгтгэн
бичих  чадвараа  харуулах  учраас  судалгааны  ажлын бүх  өгүүлбэр  шинжлэх
ухааны болон логикийн зөв,  бүрэн төгс утгатай байх ёстой бөгөөд дүрмийн
алдаа, ярианы болон этгээд үг, далд ёгт утга, шаардлагатай бус үг, нэр томьёо
хэрэглэхийг хориглоно.

I.2. Бакалаврын судалгааны ажлын хэлбэржүүлэлт, бүтцэд тавих шаардлага (II-ыг
үзнэ үү)-ыг хангасан байна.

I.3. Бакалаврын  судалгааны  ажлыг  хүлээлгэн  өгөхийн  өмнө  үг  үсгийн  болон
дүрмийн алдаа, хуудас бүрэн эсэхийг сайтар шалгасан байна. 

I.4. Удирдагч багш дээрх ерөнхий шаардлагын биелэлтэд хяналт тавих үүрэгтэй. 

II. Бакалаврын судалгааны ажлын хэлбэржүүлэлт, бүтцэд тавих шаардлага

II.1. Хэвлэлийн эх

 Бакалаврын  судалгааны  ажлыг  бичиг  баримт  боловсруулах  Word  processor
төрлийн  программ  дээр  хийсэн  байна.  Windows  үйлдийн  системийн  Microsoft
Word программыг хэрэглэхийг зөвлөж байна.

 Бакалаврын  судалгааны  нүүр  хуудас  болон  үндсэн  бичвэрийг  хүрээлэх  (page
border)-ийг хориглоно. Нүүр хуудсыг энэхүү шаардлага, загварын хавсралт болох
“Nuur_huudasnii_template.dotx”  гэсэн  электрон  файлыг  удирдсан  багшаас  авч
хэрэглэнэ.

 Үндсэн бичвэрт header, footer хийх эсэх нь нээлттэй байна. Загварын хувьд этгээд,
хэт нүсэр биш байх нь зохистой болно.

II.2. Хэлбэржүүлэлт 

Хэмжээ: А4 хэмжээний цаасны нэг тал дээр
Мөр хоорондын зай: үндсэн бичвэр 1.5 lines, хүснэгт, зураг, хавсралт 

Single
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Үсгийн өндөр: үндсэн бичвэр 12 pt, гарчиг 13-14 pt, хүснэгт болон 
зургийн тайлбар 10-11 pt, бусад бичвэр 12 pt-ээс 
ихгүй

Эгнээ (alignment): хоёр талаас тэгшилсэн (justify),
Захын зай: дээд, доод, баруун талаас 25мм, зүүн талаас 30мм
Үсгийн фонд: Arial, эсвэл Times New Roman гэх мэт албан бичигт

өргөн хэрэглэдэг фондын Unicode Standard-аар

II.3. Хуудасны дугаарлалт

Үндсэн хэсэг: Араб цифрээр, хуудасны доод талд, голлуулсан
Нүүр хуудас: нүүр хуудас дээр “1” гэсэн дугаар харагдахгүй байх
Бусад хэсэг: хавсралт гэх мэт бусад хэсгийг жижиг ром цифрээр

ялгаатай дугаарлаж болно, хуудасны доод талд, 
голлуулсан

II.4. Хэмжээ

Бакалаврын судалгааны ажил нь хавсралтыг оруулахгүйгээр  30-аас доошгүй
хуудастай байна. Судалгааны ажлын онол, арга, аргачлалын хэсэг, туршилт, үр
дүнгийн боловсруулалтын хэсгийн хуудасны харьцаа 30:70 байна.

II.5. Бакалаврын судалгааны ажлын бүтэц: 

Нүүр
Гарчиг
    Үндсэн бүлэг, дэд бүлэг, хэсгүүд
Ном зүй
Хавсралт 

Талархал (заавал байхыг шаардахгүй)

Бакалаврын  судалгааны  ажил  нь  агуулга,  оршил,  хэвлэлийн  тойм,  үндсэн
бүлгүүд, дүгнэлт, ном зүй, хавсралт гэсэн хэсгүүдээс тогтоно. 

II.6. Зураг, хүснэгт тус бүрийг дугаарлаж, оновчтой нэрлэж, үзэмжтэй, ойлгомжтой
хийнэ.  Зураг,  хүснэгтэд  үзүүлсэн  хэмжигдэхүүн  зэргийн  тэмдэглэгээ,  нэгж,
нарийвчлал нь хэмжил зүйн үндсэн шаардлагуудыг хангасан байна. Зургийн
нэр, дугаар зургийн доод талд, харин хүснэгтийн нэр, дугаар хүснэгтийн дээд
талд байна.

II.7. Нийт зураг, хүснэгтийн тоо 5-аас дээш бол гарчигны араас “Зургийн жагсаалт”,
“Хүснэгтийн жагсаалт”-ыг Reference/Captions дэд цэсээс үүсгэнэ. 
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II.8. Ном  зүйг  хийхдээ  ишлэл  хийсэн  материалын  жагсаалтыг  зохиогчийн  нэр,
хэвлэгдсэн  он  дарааллаар  буюу  зохиогчийн  нэрний  цагаан  толгойн  үсгийн
дараалал болон тухайн бүтээлийн хэвлэгдсэн он дарааллаар (нэг зохиогчийн
бүтээлийг  хэвлэгдсэн  он  дарааллаар)  жагсааж  бичихийг  зөвлөж  байна.
Удирдагч  багштай  зөвлөсний  үндсэн  дээр  APA,  Harvard,  ISO  гэх  мэт
стандартын аль нэгийг хэрэглэсэн байна.

II.9. Ном  зүйг  үүсгэх,  ишлэл  хийхдээ  Word-ийн  Reference/Citations&Bibliography
дэд цэсийг хэрэглэнэ. Endnote гэх мэт лиценцтэй, эсвэл Zotero гэх мэт нээлттэй
програмуудыг ашиглаж болно.

Жич: Бакалаврын судалгааны ажлын хэлбэржүүлэлтийг зургаар харууллаа.

III. Бакалаврын судалгааны ажлыг хүлээлгэн өгөх

Бакалаврын  судалгааны  ажил,  илтгэл-үзүүлэнг  дурьдсан  цагт  дараах  байдлаар
хураалгана. Үүнд:

III.1. Урьдчилсан хамгаалалтад орохдоо илтгэл-үзүүлэн,  document файл бэлтгэсэн
байх ба хэвлэсэн байхыг шаардахгүй. Бакалаврын судалгааны ажлын document
файлыг  LCD проектор  дээр  харуулж хэвлэлийн  эх  бэлтгэхдээ  стандарт  цэс
ашигласан байдлаа танилцуулна.

III.2. Жинхэнэ  хамгаалалтын  өмнө  судалгааны  ажлыг  хэлбэржүүлэлт,  бүтцийн
шаардлагын дагуу  цэгцэлсэн, 3  хувь  хэвлэсэн  байна.  Дипломын ажлын нэг
хувийг тэнхимийн фондод хадгална.

III.3. Жинхэнэ хамгаалалтад бакалаврын судалгааны ажлыг илтгэл-үзүүлэнгээр 15
минутад багтаан илтгэнэ.

III.4. Хамгаалуулах комисст ажиллаж байгаа багшийн тоогоор илтгэл-үзүүлэн (ppt)-г
15-20 слайдад багтаан нэг хуудаст 3 слайд, тэмдэглэл бичих хэсэгтэй (handouts,
3 slides per page)-ээрхэвлэсэн байна.

71



Оюутны гарын авлага

Бакалаврын судалгааны ажлын хэлбэржүүлэлт 
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ШУС-ийн Химийн тэнхимийн 
2017 оны 04 сарын 26 өдрийн хурлаар

хэлэлцэж батлав.

Бакалаврын судалгааны ажлын агуулга, бүтцэд тавигдах шаардлага

Бакалаврын судалгааны ажлын зорилго нь оюутан (химийн) судалгаа шинжилгээний
ажлаа бие даан төлөвлөх, гүйцэтгэх, үр дүнгээ тайлагнах ур чадвар болон бусдын
ажлыг  шүүмжлэлтэйгээр  тоймлон  судлах  чадварыг  эзэмших,  хөгжүүлэн
төлөвшүүлэхэд оршино.

Суралцахуйн үр дүн
Оюутан  бакалаврын  судалгааны  ажил  гүйцэтгэх,  хамгаалахад  дараах  үндсэн
чадваруудын эзэмшилт, гүйцэтгэл, хөгжил үнэлэгдэх болно. Үүнд: 
 Судалгааны  ажлын  хүрээнд  шийдвэрлэх  асуудлаа  тодорхойлох,  томьёолох,

хамрах  хүрээг  гаргах,  химийн  шинжлэх  ухааны  тухайн  салбар  дахь  онол,
практикийн ач холбогдлыг илрүүлэх
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 Бакалаврын судалгааны ажлын зорилго, зорилтыг оновчтойгоор тодорхойлох
 Судалгаа шинжилгээний ажлын төлөвлөгөө боловсруулан, хуваарийн дагуу цаг

тухайд нь гүйцэтгэх
 Монгол  болон  бусад  улсад  хийгдсэн  хамгийн  гол гэж  үзсэн  судалгааны

ажлуудыг тоймлон судалж, харьцуулж, өөрийн дэвшүүлсэн асуудалтай уялдуулан
нөхцөл байдлыг харьцуулан үнэлэх

 Өөрийн  дэвшүүлсэн  асуудлыг  шийдвэрлэхэд  тохирохуйц  судалгааны  арга,
аргачлалыг сонгох, түүнийг зөв зохистой хэрэглэх 

 Сонгосон сэдэвтэй холбоотой анхдагч эх сурвалжийн мэдээлэл болон хоёрдогч эх
сурвалжийн мэдээллийн шалтгаан, үндэслэлийг зөв тогтоон ашиглах

 Судалгааны онол болон туршилтын үр дүнг задлан шинжлэх, учир шалтгааныг
шинжлэх ухааны үндэстэй тайлбарлах,  нэгтгэн дүгнэх,  үндэслэлтэй дүгнэлтийг
томьёолох, тохирох шийдэл, шинэ санаа, судалгааны чиглэлийг санал болгох

 Өөрийн  судалгаанд  сонгож  авсан  шинжлэх  ухааны  мэдээллийн  хэрэгцээ
шаардлагад задлан шинжилгээ хийх, хайлт хийх болон үнэлэх, эмхэтгэн нэгтгэх

 МУИС,  бүрэлдэхүүн сургууль,  тэнхимийн холбогдох бичиг  баримтад тавигдах
шаардлага,  загварын  дагуу  бакалаврын  судалгааны  ажлын  агуулга,  стандарт,
бүтцийг боловсруулах

 Судалгааны үр  дүнгээ  шинжлэх  ухаан,  технологийн албан  ёсны хэлээр  өмнөх
шаардлагын хүрээнд тайлан бичих, илтгэх

 Дипомын ажлын хүрээнд  хийгдсэн  судалгааны ажилд  шинжлэх  ухааны болон
нийгмийн ёс зүйтэй хандах

Бакалаврын судалгааны ажил нь шинжлэх ухааны шинэ үр дүн, санаа гаргасан байх
шаардлагагүй  гэдгээр  магистрын  судалгааны  ажлаас  ялгагдана.  Бакалаврын
судалгааны ажил нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
 Товч тодорхой, уялдаа холбоо бүхий, учир шалтгаантай, шинжлэх ухааны тогтсон

хэлээр бичигдсэн байх,
 35-45 хуудсанд багтаан бичигдсэн байх,
 Зөвхөн судалгааны ажлын сэдвийн хүрээнд асуудлыг авч үзэн тайлагнасан байх,
 Судалгааны үр дүнг олон улсын нэгжийн СИ системийн нэгж шилжүүлэлтийн

дагуу тайлагнах
 Судалгааны ажлыг тайлагнахдаа хураангуй, судалгааны арга, аргачлал, дүгнэлт

хэсгийг өнгөрсөн цаг дээр, оршил, талархал хэсгийг одоо цаг дээр тус тус бичих;
Харин судалгааны үр дүн, хэлэлцүүлгийн хэсэгт батлагдсан хууль, онол, теорем,
эсхүл бусад судлаачийн гаргасан дүгнэлт нотолгоог одоо цаг дээр, өөрийн үр дүнг
өнгөрсөн цаг дээр бичсэн байх.

Оюутанд тавигдах шаардлага
Бакалаврын судалгааны ажил бичиж байгаа оюутан дараах шаардлагыг хангасан 
байна. Үүнд:
 Химийн  шинжлэх  ухааны  тухайн  салбарын  талаар  өргөн  хүрээний  мэдлэгтэй

болохоо харуулсан байх,
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 Химийн  судлагдахуунаар  олж  авсан  мэдлэг,  ойлголтоо  хэрэглэх  чадвартай
болохоо харуулсан байх,

 Үр дүнг цуглуулах, учир шалтгааныг буулган тайлбарлах арга, чадвартай байх,
 Бакалаврын судалгааны ажлын зорилго, үр дүнг академик, практикийн болон ёс

зүйн талаас нь үнэлэх, хүлээн авах чадвартай байх,
 Сонсогчдод нийцүүлэн өөрийн бодол,  хандлагаа бичгээр болон аман хэлбэрээр

илэрхийлэх чадвартай байх,
 Сурч байх явцдаа олж авсан мэдлэг, ойлголтоо хэрэглэн туршилт, судалгааг бие

даан гүйцэтгэх, хөгжүүлэх чадвартай байх,
 Бие даан ажиллах чадвартай байх.

Оюутны үүрэг
Оюутан  удирдагч  багшийн  удирдлага,  зөвлөгөө,  чиглүүлсний  дагуу  бакалаврын
судалгааны  ажлыг  гүйцэтгэн  бие  даан  тайлагнана.  Оюутны  судалгааны  ажлыг
гүйцэтгэхдээ дараах үүргийг хүлээнэ. Үүнд:
 Оюутан  бакалаврын  судалгааны  ажлын  агуулга  болон  үр  дүн,  баримт

нотолгооны найдвартай байдалд хариуцлага хүлээх
 Бакалаврын судалгааны ажлыг  бичих  явцад  тогтоосон  хугацаанд  судалгааны

ажлын  сэдэв  сонгох,  удирдагч  сонгох,  судалгааны  ажлаа  гүйцэтгэх,  бичих,
хүлээлгэн  өгөх,  хамгаалах  зэрэг  товлосон  бүхий  л  ажлыг  бие  даан  хийж
гүйцэтгэх 

 Урьдчилан  боловсруулсан  ажлын  төлөвлөгөөний  дагуу  оюутан  бакалаврын
судалгааны ажлын явцыг удирдагч багшид тогтмол танилцуулж байх 
Оюутан  удирдагч  багшдаа  судалгааны  ажлын  зорилгын  биелэлт,  хэрэгжилт,
судалгааны арга, аргачлалын сонголт, судалгааны ажил, илтгэлийн бүтэц, логик
дараалал зэрэг судалгааны ажлыг бичихэд нэн тэргүүнд шаардлагатай асуудлын
талаар танилцуулж, зөвлөгөө авна. 

 Оюутан  судалгааны  сэдэвтэй  холбоотой  зохих  хэвлэлийн  тойм  болон  онол,
загвартай танилцан задлан шинжилгээ хийх, сүүлийн үеийн баримт нотолгоо,
хамгийн  сайн  туршлагатай  танилцах,  хэвлэлийн  тойм,  эх  сурвалжийг
шаардлагын  дагуу  ишлэл  хийх,  учир  шалтгаан  бүхий  дүгнэлт  гаргах,
нотолгоонд  үндэслэсэн  зөвлөмжийг  томьёолох  аргад  суралцах,  тэдгээрийг
эзэмшсэн байх,

 Судалгааны ажлыг хүлээлгэн өгөх, хамгаалахдаа бакалаврын судалгааны ажлыг
хамгаалуулах  зөвлөлийн  нарийн  бичгийн  даргын  гаргасан  үйл  ажиллагааны
төлөвлөгөөг чанд баримтлах. 

Удирдагчийн хүлээх үүрэг
Удирдагч багш оюутны бакалаврын судалгааны ажлыг удирдахдаа дараах үүргийг
хүлээнэ. Үүнд:
 Сэдэв  сонгох,  үйл ажиллагааны хуваарь,  ажлын төлөвлөгөө гаргах,  шинжлэх

ухааны  өгүүлэл  хайх,  судалгаанд  тохирох  арга  аргачлалыг  сонгох  зэрэг
судалгааны ажил гүйцэтгэх, бичих бүх шатанд оюутанд зөвлөгөө өгөх,
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 Оюутантай долоо хоногт нэгээс доошгүй удаа уулзаж судалгааны ажлын явцыг
хянах, 

 Судалгааны ажлын бэлэн болсон хэсгийг уншиж шалгах, 
 Судалгааны  ажлыг  сайжруулахад  дэмжлэг  болохуйц,  үр  өгөөжтэй,

шүүмжлэлтэй зөвлөмжийг тогтмол өгөх,
 Судалгааны  ажлын  зөв  бичгийн  дүрмийн  болон  хэвлэлийн  алдааг  хянаж,

оюутанд анхааруулсан байх,
 Удирдагч  оюутны  бичсэн  судалгааны  ажлын  агуулгыг  хянаж,  сайжруулахыг

зөвлөсөн байх,
 Оюутны  хийсэн  судалгааны  ажлын  чанарт  үнэлгээ  өгч,  судалгааны  ажлыг

амжилттай хамгаалахад саад болж болох асуудлыг мэдэгдэх, анхааруулах,
 Судалгааны ажлын хэвлэсэн, эцсийн хувилбарыг оюутнаас авсны дараа уншиж

танилцаад  зохих  түвшинд  үнэлгээ  өгч  бакалаврын  судалгааны  ажилд
удирдагчийн шүүмж (тодорхойлолт) бичих. 

Оюутан,  багшийн  зөвлөмжийн  дагуу  зохих  засварыг  хийсний  дараа  судалгааны
ажлын  хэвлэмэл  эмхэтгэлд  багш  гарын  үсэг  зурах  ба  түүнийг  бакалаврын
судалгааны ажлыг хамгаалах эхний шаардлагыг хангасан ажил гэж үзнэ.

Бакалаврын судалгааны ажлын бүтэц
Бакалаврын судалгааны ажил дараах бүтэцтэй байна(МУИС-ийн Химийн тэнхимээс
гаргасан “Бакалаврын судалгааны ажлын эх бэлтгэх, хүлээлгэн өгөхөд баримтлах
шаардлага, загвар”-ыг харна уу). Тодоор бичсэн хэсгүүдийг заавал байхыг шаардах
ба бусдыг нь оюутан хүсвэл оруулах боломжтой.

Нүүр хуудас/дотор нүүр
Хураангуй 
Агуулга/гарчиг 
Товчилсон үгийн жагсаалт
Хүснэгтийн жагсаалт
Зургийн жагсаалт
Оршил

1. Хэвлэлийн тойм
2. Судалгааны материал, аргазүй
3. Судалгааны үр дүн
4. Үр дүнгийн хэлэлцүүлэг

Дүгнэлт
Ном зүй
Хавсралт
Талархал
Судалгааны ажил гүйцэтгэгчийн батламж

77



Оюутны гарын авлага

Нүүр хуудас
Судалгааны ажлын нүүр хуудас нь сургууль, тэнхимийн нэр, судалгааны ажлын нэр,
оюутны овог нэр, оюутны болон удирдагчдын гарын үсэг зэргийг заавал бичсэн байх
ба  “Бакалаврын  судалгааны  ажлын  эх  бэлтгэх,  хүлээлгэн  өгөхөд  баримтлах
шаардлага,  загвар”-т  заасан  “Nuur_huudasnii_template.dotx”  файл  өгсөн  загварын
дагуу бичсэн байна.

Хураангуй 
Бусдад судалгааны ажлын гол санааг богино хугацаанд ойлгож авахад зориулж 150-
200 үгэнд багтаан бичнэ. Хураангуйг гадаад хэлээр бичиж болно. Судалгааны ажлын
хураангуйд дараах зүйлсийг зайлшгүй оруулсан байна. Үүнд:
 Судалгааны ажлын зорилго, зорилт
 Судалгааны арга
 Судалгааны ажлын үр дүн
 Дүгнэлт

Хураангуй нь нүүр хуудасны дараах хуудаст байх бөгөөд төгсгөлд нь суралцаж буй
хөтөлбөрийн нэр,  оюутны нэр,  судалгааны ажлын сэдэв,  удирдагчийн цол,  зэрэг,
овог нэр, судалгааны ажлыг гүйцэтгэсэн хугацаа, судалгааны үр дүнг хэлэлцүүлсэн
байдал,  лабораторын  нэр,  судалгааны  ажлын  нийт  хуудас,  хүснэгт,  график,
ишлэлийн тоо зэргийг дурьдсан байна. 

Агуулга
Энэ хэсэгт үндсэн бүлгийн нэр,  дэд бүлгийн гарчигуудыг жагсааж бичих ба араб
тоогоор  дугаарлана.  Гурван  түвшнээс  дээш  дугаарлах  шаардлагагүй  (1.1.2).
Гарчигуудын эхлэх хуудсыг заавал бичсэн байх ёстой.

Товчилсон үгийн жагсаалт
Судалгааны  ажилд  хэрэглэгдэж  буй  товчилсон  үгийн  тайлбарыг  “Бакалаврын
судалгааны  ажлын  эх  бэлтгэх,  хүлээлгэн  өгөхөд  баримтлах  шаардлага,  загвар”-т
заасны дагуу оруулна.

Хүснэгтийн жагсаалт
Судалгааны ажилд орсон бүх хүснэгтийн нэрийг “Бакалаврын судалгааны ажлын эх
бэлтгэх, хүлээлгэн өгөхөд баримтлах шаардлага, загвар”-т заасны дагуу оруулна.

Зургийн жагсаалт
Судалгааны ажилд орсон бүх зургийн нэрийг “Бакалаврын судалгааны ажлын эх
бэлтгэх, хүлээлгэн өгөхөд баримтлах шаардлага, загвар”-т заасны дагуу оруулна.

Оршил
Энэ  бүлэгт  судалгааны  ажлаар  дэвшүүлсэн  асуудлын  шалтгаан  болон  ерөнхий
үндэслэлийг 1-3  хуудаст  багтаан тайлбарлана.  Өөрөөр хэлбэл,  өмнөх судлаачдын
бүтээлийн үр дүнг нэгтгэж “юуг .... яагаад ...... яаж” гэсэн асуултад хариулах замаар
өөрийн таамаглалаа дэвшүүлж шийдвэрлэх арга замыг тайлбарлаж бичнэ(Бүдүүвч
1). 
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Оршил бүлгийг бичихэд дараах зүйлсийг оруулахгүй байхыг анхаарна уу:
 судалгааны үр дүн
 ишлэл, тодруулга (footnote), томьёо
 хүснэгт, график 
 учир шалтгааныг буулган тайлбарласан хэсэг
 онолын мэдээлэл
 хэт том, дараалсан учир шалтгаан

1. Хэвлэлийн тойм
Энэ  дэд  бүлэгт  шинжлэх  ухааны  өгүүллийг  тоймлоно.  Судалгааны  ажилд
шаардлагатай  түлхүүр  онолыг  тодорхойлж,  энэ  чиглэлээр  хийсэн  Монгол  болон
бусад орнуудад хийгдсэн судлаачдын 5-аас доошгүй судалгааны ажилтай танилцан,
тэдний гаргасан санааг  харьцуулсан дүгнэлтдээ  тулгуурлан өөрийн санааг  бичнэ.
Хэвлэлийн  тоймд  сурах бичигт  бичигдсэн эсвэл  олонд танил болсон концепцийг
давтаж бичихгүй.  Энэ  бүлэг  бакалаврын судалгааны ажлын1/4  хүртэл  хэмжээтэй
байна.

2. Судалгааны материал, аргазүй
Энэ дэд бүлгийг судалгааны ажлын дугаарласан хуудасны 1/5-ээс хэтрэхгүй байхаар,
дараа нь давтан хийх боломжтой,товч тодорхой, ойлгомжтой,  эмх цэгцтэй бичнэ.
Судалгааны  материал,  аргазүй  хэсэгт  дурьдагдсан  бодис,  урвалж(Цэвэршилтийн
зэрэг,  Үйлдвэрлэсэн  газар),  багаж  төхөөрөмж(Марк,  Үйлдвэрлэсэн  газар)-ийн
мэдээллийг тохирох байрлалд нь бага хаалт  ()-д оруулж бичсэн байна. Дэд бүлэгт
туршилтын загварчлал, статистик анализын аргыг багтаан, өнгөрсөн цаг дээр бичнэ.
Шаардлагатай тохиолдолд онцлог мэдээллийг нэмж тусгах нь зүйтэй. Үүнд:
 Газарзүйн байрлал, цаг агаарын байдал, хөрсний шинж чанарын мэдээлэл
 RBD(randomized block design), CRBD (complete randomized block design), split-plot

зэрэг туршилтын загвар
 Дээж бэлтгэсэн арга, ажиглалт хийх мэдээлэл
 Статистик анализ хийсэн програм болон бусад мэдээлэл
 Алгоритм, эх код(source code)

3. Судалгааны үр дүн
Энэ дэд бүлэгт туршилтын үр дүнг тохирох хэлбэр  (график, бүдүүвч, хүснэгт гэх
мэт)-ээр  илэрхийлэн  бичнэ.  Хүснэгт  болон  графикт  тохирох  статистик  анализын
аргыг ашигласан байх ба  хүснэгт  болон графикан өгөгдлийн талаарх мэдээллийг
текст бичвэрээр тодруулан илэрхийлэн бичнэ. Үр дүнг шууд бичих биш тайлбарлаж
бичнэ.  Туршилтын  нэг  үр  дүнг  хүснэгт  болон  графикаар  давхардуулан  мэдээлэх
шаардлагагүй. Харьцуулалт хийсэн хүснэгтээр илүү мэдээлэл өгч болох хэдий ч хэт
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нүсэр хүснэгт оруулбал үр дүн муутай болох талтайг анхаарах нь зүйтэй.  Гол үр
дүнгээ Bold-оор тодруулж бичнэ. 
Судалгааны үр дүнг дэд бүлгүүдээр багцлан бичнэ. Дэд бүлгийн гарчиг аль болох
богино, гол санааг илтгэсэн байна. 

4. Үр дүнгийн хэлэлцүүлэг
Энэ  бүлэгт  үр  дүнг  давтан  бичиж  болохгүй.  Дэвшүүлсэн
таамаглал(баталсан/үгүйсгэсэн),  хэвлэлийн  тоймд  үндэслэн  гаргасан  үр  дүнгээ
онолын  үндэслэлтэйгээр  товч  тодорхой,  логик  дэс  дараатай  тайлбарласан  байна.
Энэхүү дэд бүлэгт оюутны гаргасан судалгааны үр дүн болон өмнөх судлаачдын үр
дүнгийн  уялдаа  холбоог  харуулсан  байх  ёстой.  Судалгааны  бүх  үр  дүнг  өмнөх
хэвлэлийн тоймтой харьцуулах албагүй. 
Хэрэв  судалгааны ажлаар  гарсан шинэ санаа  нь  өмнө  дурьдагдаагүй  бол  өөрийн
таамаглалыг дэмжих санаа  бүхий төсөөтэй судалгааны үр дүнгийн тухай оруулж
нотлох хэрэгтэй. Түлхүүр санаагаа Bold-оор бичиж оруулах ёстой бөгөөд сайн, муу,
эерэг, сөрөг гэх мэт нийтлэг үгийг тодруулахаас аль болох зайлсхийнэ. 

Аль болох сүүлийн үеийн, мэргэжлийн түвшинд хянагддаг, олон улсын сэтгүүлийн
өгүүллийг ашиглах нь зохимжтой. Гэхдээ онцгой тохиолдолд хуучны өгүүлэл болон
сурталчилгааны өгүүллийг ашиглаж болно. Судалгааны ажилд ишэлж буй мэдээлэл,
шинжлэх ухааны санааг аль болох анхдагч эх сурвалжаас авах нь зүйтэй. Интернет
сайт дээрх мэдээлэл нь баталгаагүй учраас шууд ашиглахаас аль болох татгалзах нь
зүйтэй.  Харин  засгийн  газар,  статистикийн  газрын  албан  ёсны  веб  сайт  дээрх
мэдээллийг ашиглаж болно. Гэхдээ “www...........” ишлэл аль болох цөөн байлгахыг
анхаарах хэрэгтэй. Үр дүн, үр дүнгийн хэлэлцүүлэг дэд бүлэг нийтдээ судалгааны
ажлын 1/2-2/3 хэсгийг эзэлсэн байна. Судалгааны үр дүн, үр дүнгийн хэлэлцүүлэг
дэд бүлгийг нэг дэд бүлэгт багтаан бичиж болно.

Дүгнэлт
Дүгнэлтэд  судалгааны  үр  дүнгээртогтоогдсон  гол  санаа,  товч  дүгнэлтийг
ойлгомжтойгоор багцлан бичнэ. Бусдын судалгааны ажлаас гаргасан дүгнэлт болон
өмнө дурьдсан өгүүлбэрийг хэвээр бичиж болохгүй. Мөн тухайн судалгааны үр дүн
цаашид ямар ач холбогдолтой байж болох талаар оруулж болно. 

Номзүй
Номзүйг “Бакалаврын судалгааны ажлын эх бэлтгэх,  хүлээлгэн өгөхөд баримтлах
шаардлага, загвар”-т заасан загвараар бичнэ. 
Номзүйг бичихэд анхаарах зүйл: 
 Номзүйн жагсаалтад байгаа бүх материал судалгааны ажилд ишлэл хийгдсэн байх

ёстой. 
 Номзүйн жагсаалтад байгаа бүх материал судалгааны ажилд дурьдагдсан байх

ёстой.
 Сонин болон сурталчилгааны өгүүлэл, лекцийн материалыг ишлэлд оруулахгүй.

80



Оюутны гарын авлага

Хавсралт 
Хавсралт нь дэвшүүлсэн таамаглалаа батлахад чухал, гэхдээ эх бүтээлд оруулахад
хэмжээ ихтэй байгаа материалуудыг багтаасан байх ба судалгааны ажлын төгсгөлд
оруулдаг. Энд ихэвчлэн эх өгөгдөл, дэлгэрэнгүй томьёо, томьёоны гаргалгаа, газрын
зураг  зэрэг  багтана.  Хавсралт  нь  бичвэргүй,  дугаарласан  гарчигтай  байх  бөгөөд
судалгааны  ажлын  үндсэн  хуудаст  тооцогдохгүй,  1/5-ээс  хэтрэхгүй  хуудаст
багтаасан байвал зохино. 

Талархал
Үүнийг  судалгааны  ажлын  удирдагч  болон  тухайн  судалгааны  ажлыг  хийж
гүйцэтгэх явцад тусалсан хүмүүст зориулж бичдэг. Мөн тэтгэлэг авсан бол тэтгэлэг
олгосон байгууллагад талархаж бичнэ. Өөрийн ойрын хүмүүстээ талархаж байгаагаа
мөн бичиж болно. Талархал заавал бичсэн байхыг шаардахгүй.
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Судалгааны ажил гүйцэтгэгчийн батламж

Оюутан  _____________  овогтой  ________________  би
___________________________________
_________________________________________________________________________
________  сэдэвт  судалгааны  ажлаа  _________(албан  тушаал)  _______________
(удирдагчийн  нэр)-ийн  удирдлагаар  Монгол  Улсын  Их  Сургуулийн
________________________________(Бүрэлдэхүүн  сургууль)-ийн  _______________
лабораторт хийж гүйцэтгэсэн болно.

Оюутан  _____________  овогтой  ________________  би  энэхүү  судалгааны  ажлыг
зохих  журмын  дагуу,  өөрийн  биеэр  хийж  гүйцэтгэн  тайлагнаж  байгаагаа  нэр
төртэйгөөр мэдэгдэж байна. 

Энэхүү судалгааны ажил нь жинхэнэ эх бүтээл бөгөөд өөрийн болон бусад их, дээд
сургуулийн судалгааны ажилд бүтнээр буюу хэсэгчилсэн байдлаар хэлэлцэгдээгүй
болохыг батламжилж байна. 
Судалгааны ажилд авсан эх сурвалжийн материалуудыг тавигдах шаардлагын дагуу
ишлэл хийж, талархал дэвшүүлснээ хариуцлагатайгаар мэдэгдэж байна. 

(Оюутны гарын үсэг) 

Огноо:

Оюутны код _______________________
Гар утас _______________________
Электрон шуудангийн хаяг _______________________
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Бакалаврын судалгааны ажлыг үнэлэх шалгуур

Суралцаж буй хөтөлбөр Огноо
Оюутны нэр Оюутны ID
Судалгааны ажлын сэдэв
Шүүмжлэгч/Удирдагчийн 
нэр

Шүүмжлэгч/Удирдагчид 
өгсөн огноо

Шалгуур Эзлэх хувь,
%

Тоон
үнэлгээ

Тайлбар

Мэдлэг, ойлголт
 Асуудлыг товч тодорхой, үндэслэлтэй 

тодорхойлж дэвшүүлсэн байдал
 Ишлэлийг шаардлагатай хэсэгт үнэн зөв шигтгэн 

оруулсан байдал
Мэдлэг, ойлголтоо хэрэглэх
 Материал, эх сурвалжийг шүүмжлэлтэйгээр 

задлан шинжлэх
 Концепцийн мэдлэгийг ашиглах, практикт буулгах
 Судалгааны төрөл бүрийн аргуудыг хэрэглэх 

чадвар
 Дэвшүүлсэн асуудалд тохирох аргыг сонгох, 

хэрэглэх
Дүгнэлтэд хүрэх
 Логик, дэс дараалалтайгаар учир шалтгааныг 

буулган тайлбарлах, дүгнэлт нь харуулсан үр 
дүнгийн өгөгдлүүдээс логикоор урган гарсан, 
үндэслэлтэй байх

 Дэвшүүлсэн асуудлаа бүрэн гүйцэд шийдвэрлэсэн 
байдал

 Боломжтой бол дүгнэлт гаргахад нийгмийн болон
ёс зүйн асуудлуудыг тусгах3

Бусдад дамжуулах
 Химийн тэнхимийн бакалаврын судалгааны 

ажлын эх бэлтгэлд тавигдах шаардлагыг 
хангасан эсэх 

 Хэл зүй, зөв бичгийн дүрмийг зөв хэрэглэх 
 Өгүүлбэрийн бүтэц, найруулгын алдаагүй бичих
 Нэр томьёог хэрэглэх, зөв тайлбарлах
 Судалгааны ажлын бүтэц, зохиомж (дэд бүлэг, 

хэсгүүдэд оновчтой хуваах гэх мэт)
Суралцах чадвар4

 Бие даан ажиллах чадвар
 Төлөвлөх, цаг хуваарилалт буюу ашиглалт
 Удирдагчтай эргэх холбоотой ажилласан байдал
 Багийн семинарт оролцсон, илтгэсэн байдал

3Заавал үнэлэх шаардлагагүй.
4Удирдагч багш үнэлнэ.
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ХАВСРАЛТ

Захирлын 2015 оны 6 дугаар сарын 30-н өдрийн 
А/203 тоот тушаалын хавсралт

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛИЙН СУРГАЛТЫН ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Монгол  Улсын Боловсролын тухай  хууль,  Дээд  боловсролын тухай хууль
нийцүүлэн  боловсролын  асуудал  эрхэлсэн  төрийн  захиргааны  төв  байгууллагаас
гаргасан  дүрэм,  журмыг  үндэслэн Монгол  Улсын  Их  Сургуульд(цаашид  МУИС
гэнэ)  дээд  боловсролын  бакалавр,  магистр,  докторын  зэрэг  олгохсургалт  зохион
байгуулахад энэ журмыг мөрдөнө.

1.2. МУИС-ийн  багш,  суралцагч  (оюутан,  магистрант,  докторант),  эрдэм
шинжилгээний ажилтан, бусад сургалтанд оролцогч этгээд энэхүү журмыг мөрдөнө.

1.3. Бакалаврын  зэрэг  олгох  сургалтын  зорилго  нь  бүрэн  дунд  боловсролтой
иргэнийг нийгмийн идэвхтэй гишүүн байхад зайлшгүй шаардлагатай бүтээлч, логик
сэтгэлгээтэй, санаачлагатай, шинжлэх ухаанч шийдвэр гаргадаг, нийгэм, хүмүүнлэг,
байгалийн  ухааны  суурь  мэдлэг  эзэмшсэн,  ёс  зүйтэй,  мэргэжлийн  мэдлэг,  ур
чадвартай дээд боловсролтой иргэн болгон төлөвшүүлэхэд оршино.

1.4. Магистрын  зэрэг  олгох  сургалтын  зорилго  нь  бакалаврын  боловсролтой
иргэнд  сургалт,  эрдэм  шинжилгээ,  үйлдвэрлэл,  инновацийн  хүрээнд  мэргэжлийн
чадварлаг  боловсрол  эзэмшүүлэх,  эрдэм  шинжилгээний  удирдагч,  зөвлөхийн
удирдлагаар  судалгаа  шинжилгээний  ажлыг  ахисан  түвшинд  хийж,  судалж  буй
асуудлаар  шинжлэх  ухааны  үндэслэлтэй  шийдлийн  хувилбар  боловсруулж,
оновчтой сонголт хийхэд шаардагдах мэдлэг, чадвар, ёс суртахуун төлөвшүүлэхэд
оршино.

1.5. Докторын зэрэг олгох сургалтын зорилго нь магистрын зэрэгтэй иргэнд бие
даан  судалгаа  шинжилгээний  ажил  гүйцэтгэж,  шинжлэх  ухааны  онол  арга  зүй,
хэрэглээний  хөгжилд  хувь  нэмэр  оруулах,  мэдлэгийг  бүтээгдэхүүн  болгон
хөрвүүлэх, өөрийгөө болон бусдыг хөгжүүлэхэд шаардагдах мэдлэг, чадвар, ёс зүйг
төлөвшүүлэхэд оршино.

1.6. МУИС-ийн бакалаврын зэрэг олгох сургалт нь өдөр, орой, эчнээ; магистрын
зэрэг олгох сургалт нь өдөр, эчнээ;  докторын зэрэг олгох сургалт нь өдөр, эчнээ,
экстернат хэлбэртэй байна.

1.7. Бакалавр,  магистр,  докторын сургалтыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулж
болох ба цахим сургалттай холбоотой асуудлыг тусдаа журмаар зохицуулна.

1.8. Авьяаслаг,  шилдэг  суралцагчдад  зориулсан  тусгай  хөтөлбөр  /honours
program/ хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг тусдаа журмаар зохицуулна.
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1.9. Энэхүү журмаар зохицуулагдахгүй асуудал гарвал  МУИС-ийн захиргааны
зөвлөл хэлэлцэж, захирал шийдвэр гаргана.

1.10. Журмын нэр томъёо

1.10.1. Дээд боловсролын зэрэг   нь багц цагаар хэмжигдэх дипломын,  бакалаврын,
магистрын, докторын гэсэн шатлалтай байна.

1.10.2. Дипломын ба бакалаврын зэрэг.   Дээд боловсролын анхан шатны зэрэг бөгөөд
эдгээр шатлалд суралцагчийг оюутан гэнэ.

1.10.3. Магистрын зэрэг.   Дээд боловсролын бакалаврын дараах шатны зэрэг бөгөөд
энэ шатлалд суралцагчийг магистрант гэнэ.

1.10.4. Докторын зэрэг  .  Дээд боловсролын магистрын дараах шатны зэрэг бөгөөд
энэ шатлалд суралцагчийг докторант гэнэ.

1.10.5. Суралцагч  . Оюутан, магистрант, докторантыг нийтэд нь суралцагч гэнэ.

1.10.6. Хичээлийнцаг  .  50  минут  байх  ба  хоёр  цагийн  хичээлийг  дунд  нь
завсарлагагүйгээр 90 минутад багтаан явуулж болно.

1.10.7. Хөтөлбөр  (Curriculum)  . Хоорондоо  уялдаа  холбоотой бүрэлдэхүүн
хэсгүүдээс  бүрдсэн  (хөтөлбөрийн  танилцуулга,  сургалтын  төлөвлөгөө  хичээлийн
хөтөлбөр, сургалтын арга зүй, суралцах орчин, элсэгчдэд тавих шаардлага, багшид
тавих шаардлага, төгсөгчдийн эзэмших ур чадвар, суралцагчийн үнэлгээ, чанарын
баталгаажуулалт,  удирдлагын  мэдээллийн  систем,  харилцаа  хамтын  ажиллагаа)
тодорхой  шатны  боловсролын  зэрэг  (degree)  олгоход  нийцүүлсэн  суралцагчийн
суралцах хөтөлбөр5.

1.10.8. Үндсэн  мэргэжил  (Major).   Оюутны  суралцах  үндсэн  чиглэл  буюу  тухайн
шинжлэх ухааны тодорхой мэдлэг,  чадвар,  дадлыг заавал болон сонгон суралцах
хэлбэрээр бакалаврын зэрэг олгох түвшинд эзэмшүүлэх зорилготой хөтөлбөр.

1.10.9. Хавс  а  рга мэргэжил (Minor).   Тодорхой болзол хангасан оюутанд суралцаж
байгаа  үндсэн  мэргэжлийн  зэрэгцээ  өөр  мэргэжлийн  чиглэлээр  системтэй  мэдлэг
эзэмшүүлэх зорилготой хөтөлбөр.

1.10.10.Хос мэргэжил (Double Major)  . Тодорхой болзол хангасан оюутанд суралцаж
байгаа  үндсэн  мэргэжил  болон өөр  чиглэлээр  хоёр  дахь  мэргэжлийг  эзэмшүүлэх
зорилготой хөтөлбөр.

1.10.11.Гүнзгийрэн  мэргэжих    (Track)  .    Үндсэн  мэргэжлийн  дагуу  гүнзгийрэн
судлахад чиглэсэн бүлэг хичээл.

5Боловсрол,  Шинжлэх  Ухааны  Сайдын  2014  оны  04  сарын  28-ны  өдрийн  А/174  тоот
тушаалын хавсралт Бакалаврын хөтөлбөрт тавих нийтлэг шаардлагаас
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1.10.12.Сургалтын  төлөвлөгөө.   Хөтөлбөрийн  нэг  хэсэг  бөгөөд  судлах  хичээлийн
жагсаалт, агуулгын багтаамж, дараалал, дадлагын төрлийг тусгасан баримт бичиг.

1.10.13.Хичээлийн хөтөлбөр.     Сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан хичээл тус бүрийн
индекс, суралцагчийн эзэмшвэл зохих онолын ба практик мэдлэг, чадварын агуулга,
сэдэвчилсэн  төлөвлөгөө,  үнэлгээ,  арга  зүй,  тухайн  хичээлийн  багтаамж/багц  цаг,
ашиглавал зохих ном, сурах бичиг, эх сурвалжийн жагсаалтыг тодорхойлсон баримт
бичиг.

1.10.14.Хичээлийн индекс.   Хичээл тус бүр тусгай ялгах дугаар буюу индекстэй байна.
Индекс нь тухайн шинжлэх ухааны салбарын ерөнхий нэрний эхний 4 үсэг(англиар)
ба 3 оронтой тооноос бүрдэх бөгөөд эхний тоо нь уг хичээлийн түвшнийг, дараагийн
хоёр тоо нь хичээлийн дугаар (хичээл хоорондын залгамж холбоо,  дэс дарааллыг
харгалзан тогтоогдсон)-ыг илэрхийлнэ.Үүнд:

001-099 дугаартай бол багц цаг олгохгүй хичээл
100-199 дугаартай бол ерөнхий суурийн хичээл
200-499 дугаартай бол бакалаврын хөтөлбөрийн хичээл
500-599  дугаартай  бол  бакалавр  болон  магистрын  хөтөлбөрийн  суралцагчид
хамтүзэж болох хичээл
600-699 дугаартай бол магистрын хөтөлбөрийн хичээл
700-799  дугаартай  бол  магистрын  болон  докторын  оюутнуудын  хамт  үзэж
болоххичээл
800-899 дугаартай бол докторын хичээл гэж үзнэ.
МУИС-д заагдах хичээлүүдийн нэр, индекс өөр хоорондоо давхцахгүй.
1.10.15.Ерөнхий суурь (General Education) хичээл  . МУИС-ийн бакалаврын сургалтад
тавигдах  суурь  шаардлагыг  хангахад  чиглэсэн,  1.  Нийгэм, хүмүүнлэг,  байгалийн
шинжлэх ухааны суурь мэдлэг, ур чадвар 2. Эзэмшсэн мэдлэг, ур чадвараа амьдралд
бүтээлчээр бодитой ашиглах  дадал олгох үндсэн зорилго бүхий дээд боловсролын
суурь судлагдахуун.

1.10.16.Мэргэжлийн суурь (Core) хичээл  . Суралцагчид суралцах үндсэн чиглэлийнх
нь шинжлэх ухааны суурь мэдлэгийг олгох,  тухайн талбарт асуудал шийдвэрлэх,
бүтээлчээр сэтгэх мэдлэг, чадварыг эзэмшүүлэх, мэргэжлийн ёс зүй, эрх зүйн суурь
ойлголтыг өгөх зорилготой заавал болон сонгон судлах хичээл.

1.10.17.Мэргэжлийн хичээл (Major course)  .Тодорхой мэргэжлийн мэдлэг ур чадвар
өгөхөд чиглэсэн, оюутанд шинжлэх ухаан, мэргэжлийн чиглэл, салбараар төвлөрч,
гүнзгийрэн судлах боломж олгодог заавал болон сонгон судлах хичээл.

1.10.18.Заавал  судлах  (Compulsory)  хичээл.   Тухайн  хөтөлбөрийн  хувьд  зайлшгүй
судлах шаардлагатай хичээл.

1.10.19.Сонгон  судлах  (Elective)  хичээл  .  Тухайн  хөтөлбөрийн  сургалтын
төлөвлөгөөний бүлэг бүрээр авбал зохих багц цагийг  судлах зорилгоор тодорхой
бүлэг хичээлүүдээс суралцагч өөрөө сонгон судлах хичээл.
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1.10.20.Залгамж  (Prerequisite)  хичээл  .  Тодорхой  хичээлийг  судлахаас  өмнө
амжилттай судалсан байвал зохих хичээл.

1.10.21.Зэрэгцүүлэн  судлах  (Corequisite)  хичээл  .  Тухайн  хичээлтэй  зэрэгцүүлэн
судлаж болох хичээл.

1.10.22.Чөлөөт  сонголт  (Free  elective)-ын  хичээл.   Суралцагч  өөрийн  хүсэл,
сонирхлоор сонгох боломжтой МУИС-аас санал болгож байгаа  зэрэгцүүлэн судлах
боломжтой бүх хичээл. Тухайн сонгож буй хичээл нь залгамж холбоотой бол өмнөх
хичээлийг заавал үзсэн байна.

1.10.23.Лекцийн хичээл  .  Шинжлэх ухааны онолын суурь мэдлэгийг системтэй өгөх
зорилготой  багшийн  тайлбарлан  ярих  болон  сурган  хүмүүжүүлэх  бусад  арга,
хэрэгслийг хэрэглэж буй сургалтын хэлбэр юм.

1.10.24.Семинарийн хичээл  . Онолын материалыг гүнзгийрүүлэн судлах, ерөнхийлөн
дүгнэх, сэтгэхүйн шүүмжлэлт шинжийг хөгжүүлэх,  мэдлэг хуримтлуулах,  бүтээлч
санаачлага  болон  ур  чадварт  суралцах,  эргэцүүлэл  хийх,  өөрийн  үзэл  бодлыг
үндэслэлтэй хамгаалах, илэрхийлэх дадал бүрэлдүүлэхэд чиглэсэн сургалтын хэлбэр
юм.

1.10.25.Лабораторийн  хичээл.  Анги,  лабораторид  багшийн  тусламжтайгаар
суралцагч онолын мэдлэгийг бодит амьдралын үйл ажиллагаанд чиглэсэн туршилт
дээр үндэслэн дадлага олгох буюу ажлын ур чадвар эзэмшүүлэх хичээл. Тус хичээл
нь  лаборатори  доторх  багаж  төхөөрөмж  хэрэглэх,  лабораторийн  тайлан  бичих,
өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх гэх мэт бие даалтын хэлбэрийг агуулж болно.

1.10.26.Дадлага  6  .   Хамтарсан  сургалт,  сургууль  байгууллага  хоорондын  гэрээний
дагуу  олгож  буй  дадлага,  дагалдан  судлах  зэргээр  мэргэжлийн  ур  чадварыг
хөгжүүлэх  зорилготой.  Дадлагын  байранд  32  цаг,  бие  даан  суралцахад  16  цаг
зарцуулах нь нэг багц цагтай тэнцүү байна.

1.10.27.Багц цаг (Credit)   нь боловсролын агуулгын багтаамжийг жиших нэгж бөгөөд
суралцагчийн  сурах  ачаалал,  багшийн  сургалтын  ажлын  хэмжээ,  сургалтын
төлбөрийг  тогтоох  үндсэн  хэмжүүр,  дээд  боловсролын  зэрэг  олгох  сургалтад
тавигдах нийтлэг  шаардлага,  сургалтын үйл ажиллагааны төлөвлөлт,  санхүүжилт,
зохион  байгуулалтын  харилцааг  зохицуулах  үндэслэл  болно.  Нэг  багц  цагийн
хэмжээ  нь  бакалаврын  хөтөлбөрийн  хувьд  48  цагтай,  магистр,  докторын
хөтөлбөрийн хувьд 45 цагтай тус тус тэнцүү байна.

1.10.28.Хичээлийн багц цаг   нь хичээлийн агуулгыг илэрхийлэх бүхэл тоо байх бөгөөд
хэмжээ нь улиралд тухайн хичээлийг судлах цаг, хэлбэрээс хамаарна. Суралцагчийн
нэг долоо хоногт сурах үйл ажиллагаанд зарцуулах дараах багц бүрийг нэг багц гэж
тодорхойлно. Үүнд:

 Лекц 1 цаг + суралцагчийн бие даан суралцах 2 цаг;

6Дадлагын хичээлийг тусдаа журмаар зохицуулна.
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 Семинар 2 цаг + суралцагчийн бие даан суралцах 1 цаг;
 Лабораторийн хичээл 3 цаг;
 Дадлага,  бакалаврын  судалгааны  ажил  зэрэг  сургалтын  бусад  хэлбэрээр

оюутны сурах үйл ажиллагаанд зарцуулах 48 цагийг нэг багц цагтай дүйцүүлж
тооцно.

1.10.29.Суралцагчийн   тухайн  хичээлээр  эзэмшсэн  мэдлэг,  чадварын  үнэлгээ.  
Сургалтын төлөвлөгөөн дэх хичээлийн агуулгыг суралцагч хичээлийн явцад болон
эцэст  хэрхэн  судалж  эзэмшсэнийг  харуулах  нэгдсэн  үзүүлэлт.  Үнэлгээ  нь
хэмжилтийн  хувьд  “хувьчилсан  оноо”,  “үсгээр  илтгэсэн  дүн”,  “тоогоор  илтгэсэн
дүн” гэсэн хэлбэртэй байна. Мөн “тооцов”, “үл тооцов” хэмээн үнэлж, харгалзан “S”,
“U” гэсэн тэмдэглэгээг хэрэглэж болно.

1.10.30.Хувьчилсан  оноо  .  Тухайн  хичээлээр  суралцагчийн  хийж  гүйцэтгэх  ёстой
болон  бие  даан  суралцах  үйл  ажиллагааны  биелэлт,  эзэмшвэл  зохих  мэдлэг,
чадварын түвшнийг 100% гэж үзэж,  гүйцэтгэлийг нь  түүнтэй харьцуулж үнэлсэн
тоо. Үнэлгээ нь явцын (formative) ба улирлын (summative) үнэлгээ гэсэн хоёр хэсгээс
тогтох бөгөөд тэдгээр нь бүхэл тоогоор илэрхийлэгдэнэ.

1.10.31.Үсгээр  илтгэсэн  дүн   нь  суралцагчийн  мэдлэг,  чадварын  түвшнийг
илэрхийлэх A,A-, B,  B-, C, C-, D, D-, F үсгээр тэмдэглэх үнэлгээ юм. Эдгээр үсгээр
илтгэсэн  дүнд  4.0,  3.6,  3.1,  2.7,  2.3,  1.9,  1.4,  1.0,  0  гэсэн  тоогоор  илтгэсэн  дүнг
харгалзуулж болно.

1.10.32.Явцын  үнэлгээ  .  Тухайн  хичээлийн  явцад  суралцагч хөтөлбөрийн  дагуу
эзэмшвэл зохих мэдлэг, чадварыг хэрхэн эзэмшиж буйг үнэлж багш суралцагчийн
сургах, сурах үйл ажиллагааг цаашид идэвхжүүлэх үзүүлэлт.

1.10.33.Улирлын шалгалт.   Тухайн хичээлийг судалж дууссаны дараа суралцагч уг
хичээлийн хөтөлбөрт заасан мэдлэг,  ур  чадварыг хэрхэн эзэмшсэнийг үнэлэх гол
үзүүлэлт. 

1.10.34.Нэгдсэн  шалгалт.   Боловсролын  зэрэг  олгох  хөтөлбөрийг  бүрэн  судалсан
суралцагчийн  тухайн  хөтөлбөрөөр  эзэмшсэн  мэдлэг, ур чадвар ньМУИС-ийн
төгсөгчдөд тавих шаардлагад нийцсэн эсэхийг үнэлэх гол үзүүлэлт.

1.10.35.Голч  оноо  .  Багц  цаг  бүхий хичээл  бүрээр  суралцагчийн авсан  оноог  багц
цагаар  нь  үржүүлж,  тэдгээрийн  нийлбэрийг  багц  цагийн  нийлбэрт  хуваасан
(арифметикийн жинлэсэн дундаж) үзүүлэлт.

1.10.36.Голч  дүн  .  Суралцагчийн  эзэмшсэн  мэдлэг,  чадварын  тоон  болон  чанарын
үнэлгээний нэгдэл бөгөөд голч онооны адил аргачлалаар бодно.

1.10.37.Бакалаврын судалгааны ажил.   Бакалаврын хөтөлбөрийг дүүргэж буй оюутан
тухайн үндсэн мэргэжлээр бакалаврын зэргийн дээд боловсрол эзэмшихэд зайлшгүй
шаардагдах мэдлэг, чадварыг эзэмшсэнээ баталгаажуулах, судалгаа шинжилгээний
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ажлын суурь мэдлэг, чадвараа хөгжүүлэх  зорилгоор хийж болох судалгааны ажил
юм.

1.10.38.Магистрын  судалгааны  ажил.   Шинжлэх  ухааны  тодорхой  асуудлыг
гүнзгийрүүлэн  судалж туршилт,  боловсруулалт,  дүн  шинжилгээг онол  арга  зүйн
зохих түвшинд гүйцэтгэсэн судалгааны ажил юм.

1.10.39.Докторын  судалгааны  ажил  /диссертаци/.   Шинжлэх  ухааны  тодорхой
салбарын  мэдлэгт  холбогдол  бүхий  зорилтыг  шийдсэн,  эсвэл  улс  орны  нийгэм,
эдийн засагт ач холбогдолтой практик асуудлыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр
шийдсэн,  урьд  өмнө  хийгдсэн  мэдэгдэж  буй  бусад  шийдлүүдтэй  харьцуулж,
шүүмжлэлтэйгээр  шинэлэг  талыг  нээн  харуулсан,  зохих  загвар,  шаардлагыг
баримталсан,  тухайн  сэдвээр  шинэ  мэдлэг  мэдээлэл,  үндэслэл,  онол  практикийн
дүгнэлт гаргасан эрдэм шинжилгээний ажил юм.

1.10.40.Сургалтын нэгдсэн алба  . МУИС-ийн сургалтын нэгдсэн төв алба.

1.10.41.Сургалтын алба  . Бүрэлдэхүүн болон харьяа сургуулийн сургалтын алба.

1.10.42.Элсэлтийн  ерөнхий  шалгалт  .  Их,  дээд  сургуульд  элсэхийг  хүсэгчдийн
мэдлэг,  суралцах  чадвар,  авъяасыг  тодорхойлон,  тухайн  их,  дээд  сургуулийн
түвшин, элсэлтийн шаардлагыг хангасан суралцагчийг сургуулийн нөөц бололцоо,
хүчин чадалд зохицсон хяналтын тоонд багтаан шалгаруулах зорилготой шалгалт
юм.  Уг  шалгалтыг  Боловсролын  үнэлгээний  төвөөс  нэгдсэн  байдлаар  зохион
байгуулна.

1.10.43.Элсэлтийн  мэргэжлийн  шалгалт  .  Магистр,  докторын  болон  бакалаврын
орой, эчнээ хөтөлбөрт элсэхийг хүсэгчдийн мэдлэг, чадварыг тодорхойлох, цаашид
тухайн  түвшинд  суралцах  болон  судалгааны  ажил  хийх  чадвартай  эсэхийг
тодорхойлох ерөнхий шалгалт юм.

Хоёр. Сургалтын удирдлага, зохион байгуулалт

2.1. МУИС-д Дээд боловсролын зэрэг  олгох сургалтын ажлыг сургалтын нэгдсэн
алба болон бүрэлдэхүүн, харьяа сургуулийн сургалтын алба Боловсролын тухай
хууль,  Дээд  боловсролын  тухай  хууль,  холбогдох  бусад  хууль  тогтоомж,
МУИС-ийн  дүрэм,  журмыг  үйл  ажиллагаандаа  мөрдөн,  удирдлагаар  хангаж,
зохион байгуулна.

2.2. Сургалтын  нэгдсэн  алба  болон  сургалтын  алба  нь  МУИС-ийн  хөтөлбөрийн
хэрэгжилтийг холбогдох дүрэм журмын дагуу зохион байгуулах, суралцагчийн
сурах  үйл  ажиллагааг  дэмжиж,  шаардлагатай  зөвлөгөө,  үйлчилгээ  үзүүлж
ажиллана.

2.3. Сургалтын нэгдсэн алба болон сургалтын алба дараах чиг үүрэгтэй. Үүнд:
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2.3.1. Бакалавр,  магистр,  докторын  сургалтын  агуулга,  хэлбэр,  зохион
байгуулалтын  асуудлыг  сургалтын  стандартад  нийцүүлэн  төлөвлөж,
хэрэгжилтэд хяналт тавьж, сургалтын тасралтгүй үйл ажиллагааг хангана.

2.3.2. Сургалтын  чанарын  удирдлагыг  хэрэгжүүлж,  сургалтын  хөтөлбөр,
хөтөлбөрийн стандарт болон сургалтын технологийн хэрэгжилтэд мониторинг
хийнэ.

2.3.3. Сургалтын  үйл  ажиллагаа  болон  суралцагчийн  эзэмшсэн  мэдлэг,  чадвар,
сэтгэл ханамжийн байдалд үнэлгээ хийж, дүгнэлт гаргана.

2.3.4. Багшийн сургалтын ажлын төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийг хянаж дүгнэлт хийнэ.

2.3.5. Цахим сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулна.

2.3.6. Суралцагчийн  сурах  үйл  ажиллагааг  удирдан  явуулах,  зөвлөгөө  дэмжлэг
үзүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулна.

2.4. Сургалтын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад МУИС-ийн холбогдох бусад
нэгжийн оролцоо 

2.4.1. Сургалтын  хэвийн  үйл  ажиллагааг  хангахад  нэгжүүд  уялдаа  холбоотой,
хариуцлагатай  хамтран  ажиллаж холбогдох  дүрэм  журамд  заасан  чиг  үүргээ
хэрэгжүүлж, эргэн тайлагнан ажиллана.

2.4.2. Бүрэлдэхүүн сургууль, тэнхим нь:

2.4.2.1.  Багш нарын цагийн ачааллыг цаг тухайд нь сургалтын албанд гаргаж өгөх.

2.4.2.2. Баталсан  хөтөлбөр,  сургалтын  төлөвлөгөө,  хичээлийн  хөтөлбөрийн  дагуу
сургалт явуулах;

2.4.2.3. Суралцагчдыг цаг хугацаанд нь бодитой үнэн, зөв үнэлж, дүнг цаг тухайд нь
сургалтын мэдээллийн системд оруулах үйл ажиллагаанд хяналт тавих;

2.4.2.4. Хөтөлбөр, сургалтын төлөвлөгөө, хичээлийн хөтөлбөрийг батлагдсан дүрэм
журам, зааврын дагуу цаг тухайд нь боловсруулах, сайжруулах;

2.4.2.5. Эрдэм шинжилгээний хурал, их семинар зэрэг суралцагчдын дунд зохиогдох
эрдэм шинжилгээний ажлыг зохион байгуулах;

2.4.2.6. Хичээлийн  хэвийн  үйл  ажиллагаа,  багш  профессорын  хичээлийн  болон
зөвөлгөө өгөх цаг баримтлах явц, суралцагчийн хичээлийн оролцоонд хяналт тавьж,
гарсан зөрчлийг арилгуулах;

2.4.2.7. Суралцагчдын дүнд статистик боловсруулалт хийж үр дүн дээр нь үндэслэн
хичээлийн чанарт хяналт тавьж сайжруулах;

2.4.2.8. Багш, ажилтныг хичээлийн хэрэглэгдэхүүн боловсруулах тоног төхөөрөмж,
бусад шаардлагатай эд зүйлсээр хангах зэрэг ажлыг хариуцан ажиллана.

2.4.3. Төгсөлтийн дараах сургууль нь:
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2.4.3.1. Судалгааны үйл ажиллагааны хүрээнд магистрант, докторант оюутны эрдэм
шинжилгээний  ажлын  чанар,  үр  дүнг  сайжруулах,  сургалтын  болон  судалгааны
ассистантшип  (судалгааны  сэдэвт  ажил,  төсөлд  оролцуулж  цалин  урамшуулал
олгох)хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.

2.4.3.2. Магистрант,  докторантын  эрдэм  шинжилгээний  ажлыг  үнэлэх  нийтлэг
аргачлал боловсруулж, үнэлэх.

2.4.3.3. Магистрын ажил,  докторын диссертацид  тавигдах  стандарт  боловсруулах,
үнэлэх.

2.4.3.4. Докторын  диссертаци  хамгаалуулах  зөвлөлтэй  ажиллах  бодлого,  журам
боловсруулж, хэрэгжилтэнд хяналт тавина.

2.4.4. Эрдэм шинжилгээ, инновацийн хэлтэс нь:

2.4.4.1. Эрдэм шинжилгээний хурал, их семинар зэрэг суралцагчдын дунд зохиогдох
эрдэм  шинжилгээний  ажлыг  холбогдох  тэнхим,  сургуулиудтай  хамтран  зохион
байгуулах;

2.4.4.2. Эрдэм  шинжилгээний  бүтээлийн  эмхэтгэлийг  хэвлүүлж  холбогдох
нэгжүүдэд тараах зэрэг ажлуудыг хариуцна.

2.4.5. Санхүү, эдийн засгийн хэлтэс нь:

2.4.5.1. Сургалтын төлбөртэй холбоотой санал хүсэлтийг холбогдох дүрэм журмын
дагуу шийдвэрлүүлэх ажлыг хариуцан зохион байгуулах;
2.4.5.2. Сургалтын төлбөр, бүртгэлийн хураамжтай холбоотой мэдээллийг сургалтын
мэдээллийн системд цаг тухайд нь оруулах;
2.4.5.3. Сургалтын төлбөр, бүртгэлийн хураамжтай холбоотой мэдээлэл, тайланг цаг
тухайд нь гаргах;
2.4.5.4. Бүрэлдэхүүн сургууль хоорондын тооцоог хийх зэрэг ажлуудыг хариуцна.
2.4.6. Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны хэлтэс нь:

2.4.6.1. МУИС-д  суралцах  гадаадын  суралцагч,  судлаачийн  визтэй  холбоотой
асуудлыг хариуцаж цаг тухай бүрт холбогдох байгууллагаар шийдвэрлүүлэх;

2.4.6.2. Гадаад суралцагчийг шаардлагатай тохиолдолд тосч авах, оюутны байранд
байршуулах, зөвлөгөө өгөх зэрэг бусад үйлчилгээг үзүүлэх;

2.4.6.3. Гадаад  суралцагчтай  холбоотой  мэдээллийг  сургуулийн  цахим  хуудсанд
байршуулж мэдээллийг тогтмол шинэчлэх зэрэг ажлуудыг хариуцна.

2.4.7. Мэдээллийн технологийн алба нь:

2.4.7.1. Сургалтын  мэдээллийн  системийг  МУИС-ийн  сургалтын  шаардлагад
нийцүүлэн тасралтгүй хөгжүүлж сайжруулах;

2.4.7.2. Сургалтын  мэдээллийн  систем  хэвийн  ажиллах  техник,  технологийн
нөхцлөөр хангах;
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2.4.7.3. Сургалтын  мэдээллийн  систем,  мэдээллийн  аюулгүй  байдлыг  ханган
ажиллах;

2.4.7.4. Сургалттай холбоотой статистик мэдээллээр хангах;

2.4.7.5. Харилцагч  банкуудын  онлайн  төлбөрийн  хэвийн  үйл  ажиллагааг  санхүү,
эдийн засгийн хэлтэстэй хамтран хянаж, гарсан асуудлыг тухай бүр шийдвэрлэх арга
хэмжээ авах зэрэг ажлыг хариуцна.

2.4.8. Хангамж үйлчилгээний хэлтэс нь:

2.4.8.1. Анги танхимын засвар үйлчилгээг цаг тухайд нь хийж, сургалтын техник,
тоног төхөөрөмжөөр хангаж хэвийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах;

2.4.8.2. Сургуулийн  эмнэлэг  нь  холбогдох  дүрэм,  журам,  стандартын  дагуу
хичээлийн болон дотуур байрны ариун цэвэр, эрүүл ахуйн үзлэгийг тогтмол хийж,
холбогдох  ажилтнуудад  заавар  зөвлөгөө  өгөх,  МУИС-ийн  багш,  ажилтан,
суралцагчдад эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлнэ.

Гурав. Сургалтын хөтөлбөр
3.1. Хөтөлбөр  нь  боловсролын  асуудал  эрхэлсэн  төрийн  захиргааны  төв
байгууллагын баталсан, дээд боловсролын зэрэг олгох хөтөлбөрт тавигдах нийтлэг
шаардлагыг хангасан байна.
3.2. Хөтөлбөр  нь  ерөнхий  танилцуулга,  сургалтын  төлөвлөгөө,  хичээлийн
хөтөлбөр, сургалтын арга зүй, суралцах орчин, элсэгчдэд тавих шаардлага, багшид
тавих  шаардлага,  төгсөгчдийн  эзэмших  ур  чадвар,  суралцагчийн  үнэлгээ,
хөтөлбөрийн чанарын баталгаажуулалт,  удирдлагын мэдээллийн систем,  харилцаа
хамтын ажиллагаа болон бусад нэмэлт мэдээллээс бүрдэнэ.
3.3. Хөтөлбөрийг  бакалаврын  түвшинд  өдөр,  орой,  эчнээ  хэлбэрээр  үндсэн,
хавсарга  мэргэжил  олгох,  магистрын  түвшинд  өдөр,  эчнээ  хэлбэрээр  судалгааны
болон  мэргэжлийн,  докторын  түвшинд  өдөр,  эчнээ,  экстернат  хэлбэрээр
боловсруулна.
3.4. МУИС-д  зөвхөн  хөтөлбөрийн  ерөнхий  хороогоор  батлагдсан  сургалтын
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.
3.5. Сургалтын хөтөлбөр боловсруулах,  батлах,  өөрчлөх үйл явцыг МУИС-ийн
хөтөлбөрийн хорооны журмаар зохицуулна.

3.6. Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөрийн агуулга, шаардлага
3.6.1. Дээд  боловсролын  Бакалаврын  зэрэг  олгох  хөтөлбөр  нь  “ерөнхий  суурь”

(General education), “мэргэжлийн суурь” (Core),  “мэргэжлийн” (Major) болон
“чөлөөт сонголт” (Free elective) гэсэн бүтэцтэй байна.

Хөтөлбөрийн бүрдэл
хэсгийн нэр

Тайлбар

Ерөнхий  суурь  (General
education)-МУИС-ийн
шаардлага

Дээд боловсролын үндэс буюу ойлгомжтой ярих, бичих; тоон
болон тоон бус мэдээллийг боловсруулах; олон ургальч үзэл
баримтлалын  учир  шалтгааныг  таньж  мэдэх;  бусад
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мэргэжлийн хүмүүстэй үр дүнтэй хамтарч ажиллах, харилцан
суралцах мэдлэг, ур чадварыг эзэмшүүлэх зорилготой заавал
болон сонгон суралцах хичээлүүд байна.

Мэргэжлийн суурь (Core)-
Бүрэлдэхүүн сургуулийн 
шаардлага

Хөтөлбөрийн суурь  мэдлэг,  мэргэжлийн чиглэлийн анхдагч
ур чадварыг эзэмшүүлэх, мэргэжлийн ёс зүй, эрх зүйн суурь
ойлголтыг  өгөх  зорилготой  заавал  болон  сонгох  судлах
хичээлүүд байна.

Мэргэжлийн (Major) Оюутны  суралцах  үндсэн  мэргэжлийн  тодорхой  мэдлэг,
чадвар,  дадлыг  олгох,  заавал  болон  сонгон  суралцах
хичээлүүд байна.

Чөлөөт  сонголт (Free
elective)

Оюутан хавсарга болон хос мэргэжил эзэмших,  магистрын
хөтөлбөрийн  зарим  хичээлүүдийг  судлах,  их  сургуулийн
хэмжээнд  хүссэн  хичээлээ  сонгон  үзэхэд  зориулагдсан
хичээлүүд байна. Тухайн хичээл нь залгамж холбоотой бол
өмнөх хичээлийг заавал үзсэн байна.

3.6.2. Бакалаврын хөтөлбөрийн багц цагийг дараах байдлаар хуваарилна.
Бүрэлдэхүүн сургуулиуд

Тайлбар

ШУС,
Орхон

сургууль
/хүмүүнлэгий

н салбарын
хөтөлбөр/

ХШУИС,
БС,

ОУХНУС,
Орхон

сургууль
/бизнесийн
хөтөлбөр/,

Завхан
сургууль

ХЗС

Цуглуулах багц цаг
Ерөнхий суурь 36 30 30 120  багц  цаг  (ХЗС-ийн

хувьд  150  бц)  бол
бакалаврын зэрэг авахад
шаардагдах  хамгийн
доод  хэмжээ  бөгөөд
хөтөлбөрийн
шаардлагаас  үүдэн
нэмэгдэж болно.

Мэргэжлийн
суурь

 9  21  37

Мэргэжлийн 60 54 68
Чөлөөт сонголт   15   15 15

НИЙТ 120 120 150

Хавсарга
мэргэжил 

30 30 30
Мэргэжлийн  суурь
болон  мэргэжлийн
хичээлүүдээс бүрдэнэ.

Хос мэргэжил 69 75 105

Мэргэжлийн  суурь
болон  мэргэжлийн
хичээлүүдээс  бүрдэнэ.
Хоёр  хөтөлбөрт  ижил
хичээл байвал аль алинд
нь  багц  цагийг
дүйцүүлэн тооцно.

Орой, эчнээ
69 75 105

Бакалаврын  түвшинд
эзэмшсэн  мэргэжил
болон  суралцах
мэргэжлээсээ  хамааран
суралцах  багц  цагийн
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хэмжээ  өөрчлөгдөж
болно.

3.6.3. Бакалаврын  өдрийн  хөтөлбөрт  суралцаж  байгаа  оюутан  хөтөлбөрийн
шаардлага  хангасан  тохиолдолд  хос  болон  хавсарга  мэргэжлээр  мөн  магистрын
хөтөлбөрийн хичээлийг давхар сонгон суралцах боломжтой.
3.6.4. Бакалаврын орой, эчнээ хэлбэрээр суралцах дээд боловсролын бакалаврын
зэрэгтэй  иргэн  бакалаврын  түвшинд  эзэмшсэн  мэргэжил  болон  суралцах
мэргэжлээсээ хамааран 3.6.2-т заасан багц цагийг цуглуулна. 
3.6.5. Ерөнхий суурь хичээлийг боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны
төв байгууллагын шаардлагад нийцүүлэн МУИС-ийн хөтөлбөрийн хорооны журмын
дагуу боловсруулж батлах бөгөөд дараах агуулгын чиглэлтэй байна. Үүнд: 

Агуулгын чиглэл Хүрэх үр дүн
1. Байгалийн ухаан Байгалийн юмс үзэгдлийн мөн чанар, шинжлэх ухааны

үзэл  баримтлалыг  ойлгож  тайлбарлах,  мэдээлэлд
шинжлэх  ухаанчаар  хандах,  таамаглал  дэвшүүлэх,
задлан шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх чадвар эзэмшүүлэх

2. Хүмүүнлэгийн ухаан Сэтгэлгээний  түүхийг  танин  мэдэх,  философи,  уран
зохиолын бичвэрт дүн шинжилгээ хийх чадвар, урлаг,
гоо  зүйн  сэтгэлгээг  хөгжүүлэх,  ёс  зүйн  үнэлэмжийг
төлөвшүүлэх

3. Нийгмийн ухаан Нийгэм,  эдийн  засаг,  засаглал,  соёлын  олон  талт
байдал,  хүн  хоорондын  харилцаа,  зан  үйлийг  танин
мэдэх,  бүтээлч сэтгэлгээ,  шинжлэх ухаанч хандлагад
суралцуулах

4. Иргэний боловсрол Монголын түүх,  соёл,  улс  төр,  эдийн засаг,  эрх  зүй,
хүний  үндсэн  эрх,  хувь  хүний  төлөвшил,  хөгжлийн
талаар  суралцах,  багаар  ажиллах  ур  чадварыг
хөгжүүлэх

5. Судалгаа
шинжилгээний  арга
зүй

Тоон  болон  чанарын  мэдээ  баримтанд  шинжилгээ
хийж үнэлэх, логик сэтгэлгээ хөгжүүлэх, шалтгаан үр
дагаварын  холбоог  тогтоох,  процессийг  загварчлах,
асуудал тодорхойлох чадвар эзэмшүүлэх

6. Яриа,  бичгийн  ур
чадвар

Яриа бичгийн өөрийгөө илэрхийлэх ур чадвар, эрдэм
шинжилгээний бичлэгийн чадвар эзэмшүүлэх

7. Англи хэл, бусад хэл Англи хэл (бусад хэл)-ээр мэргэжлийн эх сурвалжийг
ашиглаж  чаддаг  байх,  англи  хэлний  ярих,  сонсох,
унших, бичих ур чадварыг ахисан дунд түвшинд (upper
intermediate) хүргэх

8. Биеийн  тамирын,
эрүүл ахуйн

Бие  бялдраа  хөгжүүлэх,  эрүүл  амьдрах  ухаанд
суралцах,  эрсдэл  гамшгийн  үед  аюулгүй  байдлаа
хангах,  анхан  шатны  тусламж  үзүүлэх  чадвар
эзэмшүүлэх

3.6.6. Бүрэлдэхүүн сургуулийн ерөнхий суурь хичээлийн агуулгын чиглэл бүрээс
үзэх багц цагийн хэмжээг МУИС-ийн хөтөлбөрийн ерөнхий хороо батална.
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3.6.7. Оюутны мэргэжлийн хөтөлбөр сонгох үйл ажиллагааг холбогдох журмаар
зохицуулах бөгөөд тус журамд заасны дагуу ерөнхий суурийн хичээлийн тодорхой
багц цагийг амжилттай судалсны дараа мэргэжлийн хөтөлбөр сонгуулна.

3.6.8. Мэргэжлийн  суурь  (бүрэлдэхүүн  сургуулийн  шаардлага)  хичээлийн  багц
цагт тухайн бүрэлдэхүүн сургуулийн санал болгож буй мэргэжлийн суурь мэдлэг, ур
чадварыг  эзэмшүүлэх,  мэргэжлийн  ёс  зүй  болон  бусад  суурь  ойлголтыг  өгөх
зорилготой хичээлүүд орно.

3.6.9. Мэргэжлийн  хичээл  нь  бакалаврын  зэрэг  олгох  сургалтын  төлөвлөгөөний
мэргэжлийн  суурь  болон  мэргэжлийн  хичээлээс  бүрдэнэ.  Мэргэжлийн  хичээлийн
багц цагт тухайн мэргэжлийн эзэмшвэл зохих шинжлэх ухааны мэдлэг, шаардагдах
ур чадвар, дадлыг олгох заавал болон сонгон судлах хичээлүүд орно. Мэргэжлийн
хичээлийг гүнзгийрэн судлах хэлбэрээр тэнхим санал болгож болно.

3.6.10. Чөлөөт сонголтын хичээлийн зорилго нь оюутан МУИС-д зааж байгаа нийт
хичээлээс (залгамж холбоотой хичээл бол өмнөх хичээлийг нь үзсэн тохиолдолд)
өөрийн сонирхлын дагуу чөлөөтэй сонгох боломжийг олгоход оршино. 

3.6.11. Хавсарга мэргэжил олгох хөтөлбөр нь оюутныг хөдөлмөрийн зах зээлд давуу
боломжтой  оролцох  нөхцлийг  бүрдүүлэхэд  чиглэх  бөгөөд  нийт  30  багц  цаг
/мэргэжлийн  суурь  болон  мэргэжлийн  хичээл/-аас  багагүй  байна.  Үндсэн
мэргэжлийн зэрэгцээ хавсрага мэргэжил эзэмшиж байгаа оюутан бакалаврын зэрэг
авахад шаардагдах нийт багц цаг 130 багагүй байна.

3.6.12. Хос мэргэжлийг эзэмшихдээ өөрийн сурч буй хөтөлбөрөөс гадна суралцах
гэж буй хөтөлбөрийнхөө шаардлагыг хангаж, мэргэжлийн суурь болон мэргэжлийн
хичээлүүдийг судална. Хос мэргэжил эзэмшиж байгаа оюутан хоёр бакалаврын зэрэг
авахад шаардагдах нийт багц цагийн хэмжээ 174 багц цагаас багагүй байна.

3.6.13. Оюутан  суралцаж  буй  үндсэн  мэргэжлийнхээ  сургалтын  төлөвлөгөөн  дэх
ерөнхий  суурь  болон  мэргэжлийн  суурь  хичээлийг  бүрэн  судалж,  мэргэжлийн
хичээлийн багц цагийн 1/3-ийг амжилттай цуглуулсан,  суралцсан хугацааны голч
дүн  2.6-аас  дээш  байх  шаардлагыг  хангасан  тохиолдолд  хос  болон  хавсарга
мэргэжлээр суралцах хүсэлт гаргаж болно.
3.7. Магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн агуулга, шаардлага 
3.7.1. Дээд  боловсролын магистрын зэрэг  олгох  хөтөлбөр  нь  мэргэжлийн  суурь
(салбар,  тэнхим,  хөтөлбөрийн  шаардлага),  мэргэшүүлэх  (салбар,  тэнхим,
хөтөлбөрийн шаардлага),  чөлөөт сонголт  (тухайн хөтөлбөрийг хариуцсан тэнхим,
нэгжээс бусад тэнхим, салбар, профессорын баг, их сургууль, эрдэм шинжилгээний
хүрээлэнгээс  сонгох  хичээл),  удирдагч  багшийн  удирдлага  дор  хийх  эрдэм
шинжилгээний ажил, дадлага, магистрын ажил гэсэн бүтэцтэй байна.
3.7.2. Магистрын  хөтөлбөрүүдэд  тухайн  чиглэлээс  өөр  бакалаврын  боловсрол
эзэмшсэн элсэгчидэд зориулсан хөтөлбөр боловсруулж болно.  Хөтөлбөрийн нийт

95



Оюутны гарын авлага

багц  цаг  15  хүртэл  байх  бөгөөд  тухайн  шинжлэх  ухааны  бакалаврын  түвшний
мэргэжлийн суурь хичээлүүдээс бүрдэнэ. 
3.7.3. Судлаач  болон  мэргэжлийн  магистрын  хөтөлбөрийн  багц  цагийг  дараах
байдлаар хуваарилна.

Хөтөлбөрийн
агуулга

Судалгааны магистр Мэргэжлийн магистр

Судалгааны
арга зүй

3 багц цаг. Судалгааны асуудал
боловсруулах,  таамаглал
дэвшүүлэх,  харьцуулсан
судалгаа  анализ  хийх,  зүй
тогтол,  харилцан  хамаарлыг
загварчлах, шинэ санаа гаргах,
тоон  болон  чанарын
шинжилгээ  судалгаа  хийх,
дүгнэн  боловсруулах,
тайлагнах ур чадвар

4 багц цагаас доошгүй, үүнээс 2 багц
цагийн  Харилцааны  чадвар
(харилцааны  стратеги,  бүтцийг
ойлгодог,  бичгийн,  электрон,
мултимедиа, график дүрслэлээр болон
яриа,  бичгээр  тайлагнах,  хүнтэй
харилцах) эзэмшүүлэх хичээл, 2 багц
цагийн  Мэргэжлийн  гадаад  хэлний
хичээл

Мэргэжлийн
хичээл

6 багц цаг 12 багц цаг

Мэргэшүүлэх
хичээл

12 багц цагаас доошгүй,
үүнээс  3  багц  цагийг  бусад
хөтөлбөр,  тэнхим,  гадаад
хэлний  төв,  сургууль,  эрдэм
шинжилгээний  хүрээлэнгээс
сонгоно,  4  багц  цагийг
магистрын ажилд зориулна

12 багц цаг
үүнээс  6 багц цагийг бусад хөтөлбөр,
тэнхим, гадаад хэлний төв, сургууль,
эрдэм  шинжилгээний хүрээлэнгээс
сонгоно

Эрдэм
шинжилгээний
ажил

4 багц цаг Мэргэжлийн  дадлага  4  багц  цаг
(мэргэжлийн  шалгалтанд  бэлдэх
модуль сургалтууд)

Магистрын
ажил

5 багц цаг
0

  мэргэжлийн  нэгдсэн  шалгалт
(Мэргэшсэн  нягтлан  бодогч,
хуульчийн гэх мэт)

Нийт багц цаг 30 багц цаг 32 багц цаг

3.7.4. Магистрант  нь  нийт  судлах багц  цагийн 20 багц  цагийг  судалсаны дараа
гадаад хэлний шалгалт өгнө. 
3.7.5. Магистрын  эрдэм  шинжилгээний  ажлын  багц  цаг  нь  удирдагч  багшийн
удирдлага  дор  хичээлийн  туслахаар  ажиллах,  бакалаврын  семинарын  хичээлд
бэлдэх,  оюутнуудын хичээлийн явцын болон улирлын шалгалтын материал засах,
бакалаврын  оюутнуудад  хичээлийн  зөвлөгөө  өгөх,  эрдэм  шинжилгээний  хуралд
оролцоход  туслах,  зөвлөгөө  өгөх,  удирдагч  багшийн  удирдлага  дор  судалгааны
туслахаар  ажиллаж  судалгааны  ажлын  үр  дүнг  хөндлөнгийн  хянан  магадлагаа
хийгддэг мэргэжлийн сэтгүүлүүдэд хэвлүүлж цуглуулсан байх шаардлагатай.
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3.7.6. Магистрын ажил нь профессор багшийн удирдлага дор магистрант бие даан
эрдэм  шинжилгээний  судалгаа  хийж,  тэнхимд  урьдчилсан  байдлаар  болон
магистрын  ажлыг  хамгаалуулах  комисст  хамгаалах  судалгааны  ажил  юм.
Бүрэлдэхүүн  сургуулийн  онцлог,  тухайн  хөтөлбөрөөр  олгох  цогц  чадамжийн
шаардлагаас  хамааран  магистрын  ажилд  патент,  биеэ  даасан  үзэсгэлэн,  бизнес
төлөвлөгөө, эрх зүйн бодлогын судалгааг оруулж болно.
3.7.7. Салбар  дундын  хөтөлбөрийн  нийт  багц  цаг  32-36  байх  бөгөөд  дараах
байдлаар хуваарилна.

Хөтөлбөрийн агуулга Салбар дундын судлаач
магистр

Салбар дундын мэргэжлийн
магистр

Судалгааны арга зүй 3 багц цаг Харилцааны  чадвар  эзэмшүүлэх
хичээл 2 багц цаг

Мэргэжлийн хичээл 8 багц цаг 15 багц цаг

Мэргэжлийн гадаад хэл

0 0
Мэргэшүүлэх хичээл 8 багц  цаг,  үүнээс  3  багц

цагийг  бусад  хөтөлбөр,
тэнхим, гадаад хэлний төв,
сургууль,  эрдэм
шинжилгээний
хүрээлэнгээс сонгоно

15 багц цаг, үүнээс  6 багц цагийг
бусад  хөтөлбөр,  тэнхим,  гадаад
хэлний  төв,  сургууль,  эрдэм
шинжилгээний хүрээлэнгээс
сонгоно

Эрдэм шинжилгээний 
ажил

4 багц цаг Мэргэжлийн дадлага 4 багц цаг

Магистрын ажил 9 багц цаг

 мэргэжлийн нэгдсэн шалгалт (багц
цагт орохгүй) 

Нийт багц цаг 32 багц цаг 36 багц цаг

3.8. Докторын зэрэг олгох хөтөлбөрийн агуулга, шаардлага
3.8.1. Докторын  зэрэг  олгох  хөтөлбөр  нь  мэргэжлийн  суурь  (салбар,  тэнхим,
хөтөлбөрийн  шаардлага),  мэргэжлийн  заавал  (салбар,  тэнхим,  хөтөлбөрийн
шаардлага),  мэргэжлийн  сонгон  судлах  (тухайн  хөтөлбөрийг  хариуцсан  тэнхим,
нэгжээс  бусад  тэнхим,  салбар,  профессорын  баг,  бусад  их  сургууль,  эрдэм
шинжилгээний хүрээлэнгээс сонгох), удирдагч багшийн удирдлага дор хийх эрдэм
шинжилгээний ажил, докторын диссертаци гэсэн бүтэцтэй байна.
3.8.2. Докторын хөтөлбөрийн багц цагийг дараах байдлаар хуваарилна.

Хөтөлбөрийн
агуулга

Докторын хөтөлбөр 
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Мэргэжлийн
хичээл

8-9 багц цаг.

Мэргэшүүлэх
хичээл

14-15 багц цаг, үүнээс 6 багц цагийг бусад тэнхим, сургууль,
эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, их сургуулиудаас сонгоно.

Эрдэм
шинжилгээний
ажил

12  багц  цаг,  удирдагч  багшийн  удирдлага  дор  2-3-аас
доошгүй багц цагийг судалгааны сэдвийн дагуух бакалаврын
хичээлийг  зааж  туслах  багшаар  ажилласан  байх,  багшийн
судалгааны төсөлд оролцож туслах судлаачаар ажиллаж 3-аас
доошгүй багц цаг цуглуулсан байх.

Диссертаци 24 багц цаг

Нийт багц цаг 60 багц цаг

3.8.3. Докторын хөтөлбөрүүдэд  тухайн  чиглэлээс  өөр  магистрын  боловсрол
эзэмшсэн элсэгчидэд зориулсан хөтөлбөр боловсруулж болно.  Хөтөлбөрийн нийт
багц  цаг  15  хүртэл  байх  бөгөөд  тухайн  шинжлэх  ухааны  магистрын  түвшний
мэргэжлийн суурь хичээлүүдээс тухайн докторантын судлах чиглэл, өмнө эзэмшсэн
боловсрол,  мэдлэг,  туршлагыг  харгалзан  удирдагч  багшийн  саналыг  үндэслэн
хөтөлбөрийн дэд хороо шийдвэрлэнэ.
3.8.4. Докторант  нь  мэргэжлийн  хичээлийн  багц  цагийг  амжилттай  судалсаны
дараа докторын судалгааны ажлыг эхлүүлэхийн өмнө нэгдсэн шалгалт өгнө. Нэгдсэн
шалгалт  авах  бүрэлдэхүүн,  хуваарийг  холбогдох  тэнхим,  хөтөлбөрийн  хорооны
саналыг үндэслэн бүрэлдэхүүн сургуулийн захирал батална.
3.8.5. Докторын эрдэм  шинжилгээний  ажлын  багц  цагийг  удирдагч  багшийн
удирдлага  дор  докторант  сургалтын  туслах  ажилтнаар  ажиллаж  бакалаврын
хичээлийн  лекц,  семинарын  хичээл  заах,  профессорын  багийн  болон  удирдагч
багшийн удирдлага дор судалгааны туслахаар ажиллах, удирдагч багштай хамтарч
хийсэн судалгааны ажлын үр дүнг Томсон Ройтерс, Скопус зэрэг дэлхийн шинжлэх
ухааны  мэдээллийн  санд  бүртгэлтэй  болон  бусад  хөндлөнгийн  хянан  магадлагаа
хийгддэг мэргэжлийн сэтгүүлүүдэд хэвлүүлж цуглуулсан байх шаардлагатай.
3.8.6. Бүрэлдэхүүн сургуулийн онцлогоос хамааран,  тухайлбал ХШУИС,  БС-ийн
докторантын  эрдэм  шинжилгээний  ажлын  багц  цагийн  тодорхой  хэсгийг
хөтөлбөрийн  онцлогт  нийцүүлэн  шинжлэх  ухааны  парк,  инкубатортөв,  гарааны
компани байгуулсан, өндөр технологи үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн, олон улсын патент
авсан бол эрдэм шинжилгээний ажилд дүйцүүлэн тооцох боломжтой.
3.8.7. Докторын  диссертацийн  судалгаа  нь  профессор  багшийн  удирдлага  дор
докторант шинжлэх ухааны тодорхой салбарын мэдлэг, практик хэрэглээг хөгжүүлэх
зорилтыг бие даан шийдсэн эсвэл улс орны нийгэм, эдийн засагт ач холбогдолтой
практик  асуудлыг  шинжлэх  ухааны  онол,  арга,  зүйн  зохих  түвшинд  нотолсон,
шийдсэн эрдэм шинжилгээний судалгаа хийж, бүрэлдэхүүн сургуулийн их семинар
болон докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлд хамгаалах судалгааны ажил юм.
3.8.8. Магистр,  докторын эрдэм шинжилгээний  багц цаг,  магистрын төгсөлтийн
ажил, докторын диссертацийг тухайн сургалтын хөтөлбөрийн дагуу тооцно. 
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Дөрөв. Сургалтын үйл ажиллагаа

4.1. Сургалтын зохион байгуулалтын нийтлэг шаардлага
4.1.1. Хичээлийн  жилийн  эхэнд  МУИС-ийн  сургалтын  үйл  ажиллагааны
календарчилсан төлөвлөгөөг сургалтын нэгдсэн алба боловсруулж сургалт эрхэлсэн
дэд захирал батална.  МУИС-ийн сургалтын календарчилсан төлөвлөгөөг үндэслэн
бүрэлдэхүүн сургуулийн сургалтын үйл ажиллагааны календарчилсан төлөвлөгөөг
сургалтын  алба  боловсруулж  бүрэлдэхүүн  сургуулийн  захирлаар  батлуулж
хэрэгжүүлнэ.
4.1.2. Хичээлийн жил нь  намар,  хавар гэсэн үндсэн хоёр улиралтай зуны буюу
нэмэлт улиралтай байна.  Намар,  хаврын улирал эхлэхээс  өмнөх 7  хоногт  тухайн
улиралд  суралцагч  судлах  хичээлийн  агуулгатай  танилцаж,  хичээлд  бүртгүүлэн
баталгаажуулалт хийх “тэг” долоо хоногтой байна. “Тэг” долоо хоног нь танхимын
сургалтын долоо хоногт орохгүй.
4.1.3. Зуны  улирал  нь  суралцагчийн  саналыг  үндэслэн,  сургалтын  албаны
шийдвэрээр дадлага, нөхөн сургалт, 4.1.5-ын хувилбар 5-аар орох хичээлүүд байх
бөгөөд хичээл, шалгалтыг оролцуулан 8 долоо хоногоос хэтрэхгүй байна.
4.1.4. Хичээлийн  улирал  бакалаврын  хөтөлбөрийн  хувьд  танхимын  сургалтын
хугацаа 16 (лекц, семинар, мэдлэг ур чадвараа үнэлүүлэх, явцын шалгалтыг агуулна)
шалгалтын  2,  нэгтгэн  дүгнэх  1,  нийт  19  долоо  хоног,  магистр,  докторын
хөтөлбөрийн  хувьд  танхимын  10,  судалгааны  4,  шалгалтын  1  нийт  15  долоо
хоногтой байна.
4.1.5. Хичээлийн төрөл хэлбэрээс шалтгаалж нэг багц цагийг өөр өөрөөр тооцох
бөгөөд  дараах  хувилбаруудын  аль  нэгийг  харгалзах  төрлийн  хичээлд  тэнхмийн,
тэнхимгүй бүтцийн хувьд сургуулийн хөтөлбөрийн дэд хороо боловсруулан батална.

Хувилбар Хичээлийн 7 хоногт зааж
болох хэлбэр

Тайлбар

1 Зөвхөн лекц Нийгэм,  хүмүүнлэгийн  ухааны  чиглэлийн
онолын  мэдлэг  олгоход  чиглэсэн
хичээлүүдийг  энэ  хувилбараар  орох  нь
зохимжтой /Ерөнхий суурь/.

2 Лекц, семинар эсвэл 
лаборатори хосолсон /багц 
цагийн харьцаа 2:1/

Байгаль,  нийгэм,  хүмүүнлэгийн  ухааны
чиглэлийн онолын мэдлэг,  туршилт,  практик
дээр  үндэслэн  ур  чадвар,  дадал,  олгоход
чиглэсэн хичээлүүдийг энэ хувилбараар орох
нь  зохимжтой  /Ерөнхий  суурь,  Мэргэжлийн
болон мэргэшүүлэх хичээл/.

3 Лекц, семинар эсвэл 
лаборатори хосолсон /багц 
цагийн харьцаа 1:2/

4 Зөвхөн семинар эсвэл 
лаборатори

Байгалийн  ухааны  чиглэлийн,  туршилт,
практик,  судалгаан  дээр  үндэслэн  ур  чадвар,
дадал  олгоход  чиглэсэн  хичээлүүдийг  энэ
хувилбараар  орох  нь  зохимжтой./Ерөнхий
суурийн  гадаад  хэлний  хичээлМэргэжлийн
болон мэргэшүүлэх хичээл/

5 Танхимд 48 цагаас доошгүй 
заах лекц, семинар, 

Гадаад,  дотоодын  зочин  багшийн
хичээлүүдийг  энэ  хувилбараар  орох  нь
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лабораторийн хичээл зохимжтой./Богино хугацаанд заах хичээл /

4.1.6. Бакалаврын  оюутны  суралцаж  буй  түвшинг  судалсан  багц  цагийн
нийлбэрээр  нь  тогтооно.  Сургалтын  төлбөрийг  тооцох  үед  оюутны  түвшинг
тодорхойлохдоо цуглуусан багц цаг, судлахаар сонгосон багц цагаар тодорхойлно.

Суралцах
хэлбэр

1-р
түвшин

2-р
түвшин

3-р
түвшин

4-р түвшин 5-р  түвшин
/ХЗС/

Өдөр 0-30 31-60 61-90 91 ба түүнээс 
дээш 
ХЗС-ийн хувьд
91-120

121 ба түүнээс 
дээш

Орой,
эчнээ

0-30 31-60 61-90 91 ба түүнээс 
дээш

4.1.7. МУИС-ийн  бакалаврын  түвшний  хөтөлбөрийн  хичээлд  мэргэжлийн
шаардлага хангасан иргэд сургалтын албанд хүсэлт гаргаж, журмын 4.13.14-т заасны
дагуу улирлын суурь үйлчилгээний төлбөр төлсний үндсэн дээр 15 багц цаг хүртэлх
хичээлийг сонгон судалж болно. Иргэн хүсвэл МУИС-ийн оюутантай адил дүгнүүлж
дүнгийн тодорхойлолт авч болно.

4.2. Элсэлтийн үйл ажиллагаа

4.2.1. МУИС-д  бакалавр,  магистр,  докторын  хөтөлбөрт  оюутан  элсүүлэх  үйл
ажиллагааг жил бүрийн элсэлтийн журмаар зохицуулна.
4.2.2. МУИС-д  суралцагч  элсүүлэх  шийдвэрийг  захирлын  тушаалаар
баталгаажуулна.
4.2.3. Гадаадын  иргэнийг  МУИС-д  элсүүлэх,  оюутан  солилцооны  болон  зуны
хөтөлбөрт суралцуулах асуудлыг тусгай журмаар зохицуулна.
4.2.4. Суралцагч дотоод, гадаадын их дээд сургуулиас болон тус их сургуулийн аль
нэг үндсэн мэргэжлийн хөтөлбөрөөс нөгөөд шилжин суралцаж болно. Энэ асуудлыг
“Суралцагч шилжүүлэн суралцуулах” журмаар зохицуулна.

4.2.5. Бакалаврын элсэлт
4.2.5.1. Бакалаврын өдөр,  орой, эчнээ хөтөлбөрийн элсэлтийг жилд 1 удаа зохион
байгуулна.
4.2.5.2. Бүрэн дунд боловсролтой, элсэлтийн ерөнхий шалгалтыг зохих журмын 
дагуу амжилттай өгч, элсэх эрх авч баталгаажуулсан элсэгчийг МУИС-ийн 
бакалаврын хөтөлбөрт өдрөөр суралцуулна.
4.2.5.3. Бакалаврын  зэрэгтэй,  элсэлтийн  шалгалтыг  амжилттай  өгч,  элсэх  эрх  авч
баталгаажуулсан элсэгчийг МУИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт орой, эчнээ хэлбэрээр
суралцуулахаар элсүүлнэ. 
4.2.5.4. Бакалаврын  зэрэгтэй  иргэн  өөр  мэргэжлээр  өдрийн  хөтөлбөрт  суралцах
хүсэлтэй  бол  элсэлтийн  ерөнхий  шалгалт  өгч,  элсэнэ.  Элссэний  дараа  өмнө  нь
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бакалаврын зэрэг эзэмшихдээ судалсан хичээлээс 45 хүртэл багц цагийг дүйцүүлэн
тооцуулж болох ба үүнийг сургалтын алба хариуцан зохион байгуулна. 
4.2.6. Магистр, докторын элсэлт
4.2.6.1. Магистр, докторын хөтөлбөрийн элсэлтийг жилд 1-2 удаа зохион байгуулна.
4.2.6.2. Тухайн мэргэжлээр  бакалаврын зэрэгтэй,  элсэлтийн шалгалтыг амжилттай
өгч, бусад шаардлагыг биелүүлж элсэх эрх авсан элсэгчийг МУИС-ийн магистрын
хөтөлбөрт суралцуулна.
4.2.6.3. Тухайн мэргэжлээр магистрын хөтөлбөрийг амжилттай дүүргэж магистрын
зэрэг авсан, элсэлтийн шалгалтыг амжилттай өгч, бусад шаардлагыг биелүүлж элсэх
эрх авсан элсэгчийг МУИС-ийн докторын хөтөлбөрт суралцуулна.
4.2.6.4. Өмнө  эзэмшсэн  бакалавр,  магистрын  мэргэжил нь өөр  чиглэл(эрх  зүйн
хөтөлбөрөөс бусад)-тэй элсэлтийн шалгалтанд тэнцсэн иргэдийг нөхцөлтэй элсүүлэх
бөгөөд  журмын  3.7.2,  3.8.3-д  заасан  хөтөлбөрийг  амжилттай  дүүргэсний  дараа
үндсэн магистр, докторын хөтөлбөрт суралцуулна.
4.2.6.5. Магистр,  докторын  хөтөлбөрт  бүртгүүлэгчийн  тоо  цөөн,  анги  бүрдэх
боломжгүй  тохиолдолд  тухайн  хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлэх  эсэхийг  бүрэлдэхүүн
сургуулийн хөтөлбөрийн дэд хороо шийднэ.
4.2.6.6. Дараах  болзол  хангасан  докторантыг  бүрэлдэхүүн  сургуулийн  эрдмийн
зөвлөлийн  шийдвэрээр  экстернат  хэлбэрт  шилжүүлэх  бөгөөд  бүрэлдэхүүн
сургуулийн захирлын тушаалаар баталгаажуулна. Үүнд:

 Их  дээд  сургууль,  эрдэм  шинжилгээний  байгууллагад  сургалт,  эрдэм
шинжилгээний ажлыг 8-аас дээш жил хийсэн туршлагатай,

 Эрдэм шинжилгээ, сургалтын 15-аас доошгүй бүтээл хэвлэн нийтлүүлсэн, үр
дүн  нь  диссертацид  орохгүй  бүтээлүүд  нь  мэргэжлийн  ба  мэргэшүүлэх
хичээлүүдийн багц цагтай дүйцүүлэн тооцох боломжтой,

 Агуулга нь докторын диссертацийн 75 дээш хувийг хангахуйц бүтээл бичиж
бэлэн болгосон.

4.2.6.7. Экстернатаар суралцахыг хүссэн докторантын эрдэм шинжилгээний ажлын
агуулга,  чанар,  үр  дүнгийн  талаар  үнэлгээ  өгч,  бүтээлээр  нь  тооцох  багц  цагийг
тодорхойлж,  суралцах  болзол  хангасан  тухай  бүрэлдэхүүн  сургуулийн  эрдмийн
зөвлөлийн шийдвэр гарсан байна.
4.3. Бакалаврын сургалтын онцлог
4.3.1. Үндсэн, хавсарга болон хос мэргэжлийн хөтөлбөр сонгох
4.3.1.1. Үндсэн  мэргэжлийн  хөтөлбөр  сонголтыг  жил  бүрийн  1  болон  6-р  сард
МУИС-ийн  захирлын  тушаалаар  томилогдсон  төв  болон  салбар  комисс  зохион
байгуулах бөгөөд тусдаа журмаар зохицуулна.
4.3.1.2. Журмын  3.6.13-д  заасан  шаардлагыг  хангасан  бакалаврын  өдрийн
хөтөлбөрийн оюутан хавсарга болон хос мэргэжлээр сурах хүсэлтээ  харьяалагдах
сургуулийн сургалтын албанд тухайн хичээлийн жилийн 10 болон 3-р сард багтаан
өгнө.
4.3.1.3. Сургалтын алба хавсарга болон хос мэргэжлээр суралцах хүсэлтийг тухайн
хичээлийн  жилийн  11  болон  4-р  сарын  эхний  2  долоо  хоногт  багтаан  харгалзах
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тэнхимийн  саналыг  үндэслэн  бүрэлдэхүүн  сургуулийн  захирлын  тушаалаар
баталгаажуулна.
4.3.1.4. Хавсарга мэргэжлээр суралцуулах шийдвэр гарсны дараа сургалтын албанаас
тухайн оюутанд мэдээллийн системээр хичээл сонгох эрхийг нээнэ.
4.3.1.5. Хос мэргэжлээр суралцах эрхийг бүрэлдэхүүн сургуулийн саналыг үндэслэн
МУИС-ийн  захирлын  тушаалаар  баталгаажуулна.  Тушаалыг  үндэслэн  сургалтын
албанаас тухайн оюутанд мэдээллийн системээр хичээл сонгох эрхийг нээнэ.
4.3.1.6. Хавсрага болон хос мэргэжлээр суралцуулах тушаал гарсны дараах улирлаас
эхлэн суралцуулна.
4.4. Магистр, докторын зэрэг олгох сургалт 
4.4.1. Магистрант, докторант нь элссэн эхний улиралд багтаан төгсөлтийн дараах
сургуулийн  баталсан  ганцаарчилсан  төлөвлөгөөний  үлгэрчилсэн  загварын  дагуу
сургалтын  төлөвлөгөө  боловсруулж,  тэнхмийн  эрхлэгч/хөтөлбөрийн  удирдагч,
бүрэлдэхүүн сургуулийн сургалтын албаны эрхлэгчээр баталгаажуулна.
4.4.2. Магистрант,  докторантын  элссэн  улиралд  багтаан  мэргэжлийн  тэнхим,
хөтөлбөрийн  удирдагч,  суралцагчийн  саналд  тулгуурлан  бүрэлдэхүүн  сургууль
суралцагч нэг бүрээр удирдагч багшийг томилох саналыг боловсруулж бүрэлдэхүүн
сургуулийн захирлын тушаалаар баталгаажуулна.
4.4.3. Магистрант,  докторантын  удирдагч,  хичээл  заах  багш  докторын  зэрэгтэй
байна.
4.4.4. Удирдагч  багш  нь  магистрант,  докторантын  судалгааны  ажлын  сэдэв,
судалгааны ажлын төлөвлөгөөг чиглүүлэн тогтоож, биелэлтийг нь хянаж, туршилт
хийх, задлан шинжлэх, туршилтын дүнг боловсруулах, өгүүлэл бичих, илтгэл тавих
зэргийг  удирдан  чиглүүлэх  үүрэгтэй.  Удирдагч  багш  магистрын  ажил,  докторын
диссертац бичихэд зөвлөн,  түүний агуулга,  чанар,  судалгааны ажлын үр дүнгийн
шинжлэх ухааны үнэн зөв байдал, хууль эрхийн хүрээнд хийгдсэн эсэхийг хянаж,
удирдагчийн хувиар хариуцлага хүлээнэ.
4.4.5. Магистрант,  докторант нь магистрын ажил, докторын диссертацийн сэдэв,
сэдвийн дагуу судалгаа хийх төлөвлөгөөг удирдагчтай зөвшилцөн боловсруулна.
4.4.6. Магистрант,  докторант  нь  удирдагч  багшаа  өөрчлөх  хүсэлт  гаргавал
холбогдох  мэргэжлийн  тэнхим,  хөтөлбөрийн  удирдагч,  удирдагч  профессорын
саналыг үндэслэн бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаалаар шийдвэрлэнэ.
4.4.7. Экстернат хэлбэрээр суралцах докторантын мэргэших хичээлийн 18 хүртлэх
багц цагийг  бүтээлүүдээр  нь  дүйцүүлэн тооцож болно.  Дүйцүүлэн тооцож болох
цагийг  бүрэлдэхүүн  сургуулийн  захирлын  томилсон  комисс  үнэлж,  бүрэлдэхүүн
сургуулийн эрдмийн зөвлөлөөр батлуулна.  Тухайн хичээлийг мэдээллийн системд
удирдагч багш дээр оноож үсгэн үнэлгээ (CR)-г оруулна. Дүйцүүлэн тооцож болох
бүтээлд:

a) Үр дүн нь диссертацын ажилд орохгүй, эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд хэвлэн
нийтлүүлсэн өгүүлэл,

b) Их сургуулийн сурах бичиг,
c) Хэвлүүлсэн монографи,
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d) Зохион бүтээсэн багаж төхөөрөмж, тогтоосон стандарт, патент,
e) Байгуулсан эрдэм шинжилгээний лаборатори, эрдэм шинжилгээний музей,
f) Зарим боловсруулалтууд (компьютерийн програм, газрын зураг/карт, хуулийн

төсөл,  бизнесийн  кейс  судалгаа  албан  ёсоор  улсын хэмжээнд  мөрдөж  буй
аргачлал, стандарт гэх мэт). 

4.4.8. МУИС-ийн  бакалаврын  3-р  түвшинг  3.2-оос  дээш  голчтой  дүүргэсэн
мэргэжлийн  чиглэлээр  магистрын  хөтөлбөрт  үргэлжлүүлэн  суралцах  хүсэлтэй
оюутан холбогдох тэнхим, сургалтын албаны зөвшөөрлөөр магистрын судалгааны
арга  зүй,  мэргэжлийн  хичээлүүдээс  сонгон  судлах  боломжтой.  Бакалаврын  зэрэг
авсны дараа тухайн магистрын хөтөлбөрт элсэн орж судалсан хичээлээ тооцуулна.
Үүнийг цаашид бакалавр, магистрын зэргэцсэн (integrated, нийлмэл) хөтөлбөр гэнэ.
4.4.9. МУИС-ийн  судалгааны  магистрын  15-аас  дээш  багц  цагийн  хичээлийг
амжилттай 3.0-аас дээш голчтой дүүргэсэн тухайн мэргэжил, судалгааны чиглэлээр
докторын хөтөлбөрт үргэлжлүүлэн суралцах хүсэлтэй магистрант холбогдох тэнхим,
сургалтын албаны зөвшөөрлөөр докторын хичээлүүдээс сонгон судлах боломжтой.
Магистрын  зэрэг  авсны  дараа  тухайн  докторын  хөтөлбөрт  элсэн  орж  судалсан
хичээлээ тооцуулна. Үүнийг цаашид магистр, докторын зэргэцсэн хөтөлбөр гэнэ.
4.4.10. Журмын 4.4.8, 4.4.9, 4.6.13-д тооцсон хичээлийг тухайн хичээлийн шилжилж
ирсэн улиралд оноож дүнг үндсэн үнэлгээгээр сургалтын алба оруулна.
4.4.11. Суралцагчийн  судалгааны  чиглэлээр  зайлшгүй  судлах  шаардлагатай
мэргэшүүлэх хичээл МУИС дээр заагддаггүй бол удирдагч багшийн зөвшөөрлөөр
МУИС-тай  гэрээтэй  магадлан  итгэмжлэгдсэн  их  сургууль,  үндэсний  хэмжээний
эрдэм  шинжилгээний  хүрээлэн,  төвд  6  хүртэлх  багц  цагийг  судалж  болно.  Ийм
хэлбэрээр судалсан хичээлийн дүнг тухайн байгууллагаас албан ёсоор ирүүлсэн багц
цаг,  дүнгийн  тодорхойлолтыг  үндэслэн  тооцно.  Тухайн  хичээлийг  мэдээллийн
системд удирдагч багш дээр оноож зохих үнэлгээг оруулж, багц цагийн төлбөрийг
сургалтын мэдээллийн системээр хийнэ. Бусад холбогдох асуудлыг гэрээний дагуу
шийдвэрлэнэ.

4.5. Хичээл, хичээлд бүртгүүлэх

4.5.1.    МУИС-д  заагдах  нэг  хичээлийн  агуулга  нэг  улиралд  багтаан  заагдах
боломжтой  байна.  Агуулгын  багтаамж  ихтэйгээс  хоёр,  түүнээс  дээш  улирал
дараалан,  эсвэл  дараалсан  бус  улиралд  заагдахаар  хөтөлбөрийн  дэд  хорооноос
баталсан тохиолдолд хичээлийг агуулгын залгамж холбоо бүхий тусдаа хичээлүүдэд
хувааж, тус бүрд нь нэр, индекс, багц цаг онооно.
4.5.2.    Багш лекцийн тэмдэглэл, семинарын бодлого, асуулт, гэрийн даалгавар, бие
даалтын материал зэрэг зааж буй хичээлийн хэрэглэгдэхүүнээ МУИС-ийн нээлттэй
сургалтын цахим хуудсанд  байршуулан,  хүртээмжийг  нь  нэмэгдүүлнэ.  Эл  цахим
хуудсанд байршсан бүх хичээлийн хэрэглэгдэхүүн МУИС-ийн оюуны өмч болно.
4.5.3.    Хөтөлбөрийн зөвлөх багшийг хичээлийн жил бүр бүрэлдэхүүн сургуулийн
захирлын тушаалаар томилно.  Хөтөлбөрийн зөвлөх багш тухайн хичээлийн жилд
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элссэн 25-30 оюутантай бүлэгт  сургалтын үйл ажиллагаа,  хөтөлбөртэй холбоотой
зөвлөгөө өгнө.
4.5.4.    Хичээлийн хөтөлбөрийн стандарт, хувилбарыг багш бүр мөрдөхийн зэрэгцээ
мэдлэг,  туршлагадаа  тулгуурлан,  судалж  буй  оюутнуудын  мэргэжлийн  онцлог,
эрэлтэд нийцүүлж баяжуулан заана.
4.5.5.    Бүрэлдэхүүн сургуулийн хөтөлбөрийн дэд хороод батлагдсан хөтөлбөрийн
бүрэлдэхүүн хэсэг болох сургалтын төлөвлөгөө, дараагийн улиралд заах хичээлийн
шинэчилсэн хөтөлбөрийг тухайн улирлын 11 дэх долоо хоногийн дотор сургалтын
албанд  өгч  сургалтын  мэдээллийн  системд  байршуулна.  Мэдээлэл  бүрэн  бус
хичээлийг дараагийн улирлын хичээлийн тандалт, хуваарьт оруулахгүй. 
4.5.6.    Нэг хичээлийг хэд хэдэн багш хамтран зааж болно. Хамтран заах тохиолдолд
өмнөх  улиралд  багтаан  тэнхимийн  эрхлэгч/хөтөлбөр  хариуцсан  дэд  захиралд
мэдэгдэнэ.
4.5.7.    Багш  тухайн  улирлын  11  дэх  долоо  хоногт  дараагийн  улиралд  заах
хичээлийн  хүсэлтээ  тэнхим,  сургалтын  албанд  өгч  баталгаажуулсан  байна.  Нэг
хичээлийг хоёроос дээш багш заах сонголттойгоор төлөвлөж, суралцагчид багшийг
сонгох боломж олгох бөгөөд анги бүрдээгүй тохиолдолд илүү санал авсан багшаар
тухайн хичээлийг оруулна.
4.5.8.    Хичээлд бүртгүүлэх үйл ажиллагаа нь хичээлд санал өгөх, баталгаажуулалт
гэсэн хоёр үе шаттай, цахим хэлбэрээр явагдана.
4.5.9.    Бакалаврын өдрийн  хөтөлбөрийн  хувьд  оюутан  улиралд  дунжаар  15  багц
цагийн хичээл судлах нь зохимжтой бөгөөд судлавал зохих багц цагийн доод хэмжээ
12, дээд хэмжээ 21 байна.
4.5.10.  Магистрын  хөтөлбөрийн  хувьд  улиралд  дунджаар  10  багц  цагийн  хичээл
судлах нь зохимжтой бөгөөд судлавал зохих багц цагийн дээд хэмжээ 12 (ХЗС бол
13) байна. Докторын хөтөлбөрийн хувьд улиралд дунджаар 10 (эчнээ бол 6) багц
цагийн хичээл судлах нь зохимжтой бөгөөд судлавал зохих багц цагийн дээд хэмжээ
15 (ХЗС бол 13) байна.
4.5.11.  Суралцагч судалж буй хичээлийн агуулга, чанар, багшийн заах арга, ёс зүй,
харилцаа,  суралцах  орчны  талаарх  судалгааг  цахим  хэлбэрээр  өгснөөр  дараа
улирлын хичээлийн санал өгөх эрх нээгдэнэ.
4.5.12.  Суралцагч  тухайн  улирлын  13,  14  дэх  долоо  хоногт  багтаан дараагийн
улиралд  судлах  хичээлд  санал  өгнө.  Санал  өгснөөр  хичээл  баталгаажуулалтын
хугацааны 50 хувьд тухайн хичээлийг баталгаажуулах давуу эрх эдэлнэ.
4.5.13.  Мэргэжлийн тэнхим, хөтөлбөрийн дэд хороо хичээлийн саналыг үндэслэж
15,  16  дахь  долоо  хоногт  багтаан  хичээл  орох  багшийг  эцэслэн  тодорхойлж,
мэдээллийн системд байршуулан, сургалтын албанд баталгаажуулж өгнө.
4.5.14.  Мэргэжлийн тэнхим, хөтөлбөрийн дэд хорооны саналыг үндэслэн сургалтын
алба  дараагийн  улиралд  орох хичээл,  заах  багшийн нэр,  анги танхим,  цаг  бүхий
хичээлийн  хуваарийг  улирлын  шалгалтын  хугацаанд  бэлэн  болгоно.  Хичээлийн
хуваарийг сургалтын албаны эрхлэгч батална.
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4.5.15.  Суралцагч  хичээлийн  хуваарийг  үндэслэн  тухайн  улирал  эхлэхээс  өмнөх
долоо хоногт  хичээлд бүртгүүлэх ба бүртгүүлсэн хичээлийн багц цагийн төлбөр,
тухайн  улирлын  суурь  үйлчилгээний  төлбөрийг  цахим  хэлбэрээр  төлж,
баталгаажуулна.
4.5.16.  Магистр, докторын эрдэм шинжилгээний ажил, магистрын судалгааны ажил,
докторын диссертацийг төгсөх улиралдаа сургалтын мэдээллийн системээр сонгон
баталгаажуулна.
4.5.17.  Хичээлийг  сонгон  бүртгүүлснээс  хойш  24  цагийн  дотор  төлбөрөө  төлөн
баталгаажуулна.  Баталгаажуулаагүй  хичээлийг  цуцална.  Хэрэв  тухайн  хичээлийг
судлах оюутны тоонд багтахгүй бол хүлээлгийн жагсаалтанд нэрээ бүртгүүлж болно.
4.5.18.  Суралцагч баталгаажуулсан хичээлийг хичээлд бүртгүүлэн, баталгаажуулах
хугацаанд өөрөө цуцалж болно.
4.5.19.  Анги бүрдэлт бакалаврын хөтөлбөрийн хувьд ерөнхий суурийн англи хэлний
30,  бусад  гадаад  хэлний  хичээл  15,  биеийн  тамирын  хичээл  40,  ерөнхий  суурь
лекцийн хичээл 50, ерөнхий суурь семинар,  лабораторийн хичээл 25, мэргэжлийн
суурь лекцийн хичээл 25, мэргэжлийн семинар, лабораторийн хичээл 15-аас багагүй,
магистрын  хөтөлбөрийн  хувьд  5,  докторын  хөтөлбөрийн  хувьд  3-аас  доошгүй
суралцагчтай байх нь зохимжтой гэж үзнэ.
4.5.20.  Анги бүрдээгүй тохиолдолд сонгон суралцах хичээл  бол өөр ижил төстэй
хичээлийг  санал  болгох,  мэргэжлийн  заавал  үзэх  хичээл  бол  тэнхим,  сургалтын
албаны саналыг үндэслэн бүрэлдэхүүн сургуулийн захиргааны зөвлөл шийдвэрлэнэ.
4.5.21.  Улирлын  эхний  долоо  хоногт  багтаан  анги  бүрдээгүйгээс  суралцагчийн
баталгаажуулсан  хичээлийг  цуцлах  асуудлыг  сургалтын  алба  шийднэ.  Тухайн
цуцласан хичээлийг баталгаажуулсан багц цагийн төлбөрийг суралцагчийн дансанд
буцаан  байршуулж  өөр  хичээл  сонгох  эсвэл  дараа  улирлын  төлбөрт  шилжүүлэх
боломжийг  олгоно.  Төгсөх  ангийн  суралцагч  бөгөөд  санхүүгийн  тооцоогүй  бол
тойрох хуудас зурагдсаны дараа төлбөрийг буцаан олгоно.
4.5.22.  Хүндэтгэн  үзэх  шалтгаанаар  заасан  хугацаанд  хичээлдээ  бүртгүүлж
амжаагүй суралцагч тухайн улирлын эхний 7 хоногт багтан бүртгүүлэх боломжтой
хичээлд  бүртгэлийн  хураамж  төлж  бүртгүүлнэ.  Бүртгэлийн  хураамж  нь  тухайн
хичээлийн 1 багц цагийн төлбөртэй дүйцэхүйц байна.
4.5.23.  Улирлын  хичээл  эхэлснээс  хойш,  сургалтын  төлөвлөгөөн  дэх  тухайн
хичээлийн  цагийн  30  хувь  өнгөрөөгүй  байхад  баталгаажуулсан  хичээлээ  цуцлах
тохиолдолд  хичээлийн  багц  цагийн  төлбөрийн  70  хувийг  дараагийн  улиралд
бүртгүүлэх хичээлийн багц цагийн төлбөрт шилжүүлнэ. Хичээлийн цагийн 30-аас
дээш хувь өнгөрсөн бол багц цагийн төлбөрийг буцааж олгохгүй. Аль ч тохиолдолд
тухайн улирлын суурь үйлчилгээний төлбөрийг буцааж олгохгүй.
4.5.24.  Суралцагч тухайн улирлын эхний 2 долоо хоногт багтан сонгосон хичээлээ
цуцлах тохиолдолд тус журмын 4.5.23-т заасан хичээлийн багц цагийн төлбөрөөс 30
хувийг  суутган  авахгүй  бөгөөд  хичээлийн  30  хувь  өнгөрсөн  тохиолдолд  хичээл
цуцлах хүсэлт гаргах боломжгүй болно. Эчнээ хэлбэрээр суралцагч тухайн улирлын
хичээл эхлэх өдрөөс өмнөх долоо хоногт хичээлд бүртгүүлж, баталгаажуулна.
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4.5.25.  Багш  тухайн  улиралд  зааж  буй  хичээл  тус  бүрээр  хуваарийн  дагуу
суралцагчид  зөвөлгөө  өгнө.  Зөвөлгөө  өгөхөд  хичээл  тус  бүрээр  долоо  хоногт  90
минутыг зориулна.
4.6. Суралцагчийн мэдлэг, чадварын үнэлгээ
4.6.1. Хичээлээр эзэмшсэн суралцагчийн мэдлэг,  чадварыг үнэлэхдээ тэдний бие
даан суралцах үйл ажиллагааг хөхиүлэн дэмжих, хөгжүүлэх, оюутны сурах, багшийн
сургах  хариуцлагыг  өндөржүүлэх  зарчмыг  удирдлага  болгох  бөгөөд  үнэлгээ
шинжлэх ухааны үндэстэй, бодитой, шударга, ил тод байна.
4.6.2. Ижил  мэргэжлээр  суралцаж  байгаа  өдөр,  орой,  эчнээ  хөтөлбөрийн
суралцагчийн  мэдлэг,  чадварыг  сургалтын  нэгэн  ижил  хөтөлбөр,  хичээлийн
хөтөлбөрийн агуулгаар дүгнэж, үнэлнэ.
4.6.3. Суралцагчийн  эзэмшсэн  мэдлэг,  чадварыг  үнэлж  дүгнэх  гол  хэлбэр  нь
шалгалт байна.
4.6.4. Суралцагчийн  сурлагын  чанарыг  улирал  бүрийн,  мөн  нийт  суралцсан
хугацааны  голч  оноо  болон  голч  дүнгээр  тодорхойлно.  Голч  оноо,  голч  дүнг
бодохдоо  багц  цаг  бүхий  хичээл  бүрээр  оюутны авсан  оноо/дүнг  харгалзах  багц
цагаар  нь  үржүүлж,  тэдгээрийн  нийлбэрийг  багц  цагийн  нийлбэрт  хувааж
(арифметикийн жинлэсэн дундаж), таслалаас хойш нэг орны нарийвчлалтай бодож
гаргана.
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4.6.5. Суралцагч улирал бүр тухайн улирлын мөн нийт суралцсан хугацааны голч
оноо болон голч дүнтэйгээ танилцан, сурлагынхаа байдалд үнэлэлт дүгнэлт хийж
цаашид суралцах үйл ажиллагаагаа төлөвлөнө.

4.6.6. Суралцагчийн  голч  оноо,  голч  дүнг  улирал,  хичээлийн  жил,  суралцсан
хугацаа,  мэргэжлийн  хөтөлбөр,  бүрэлдэхүүн  сургуулийн  хэмжээнд  суралцагчийг
байр эзлүүлэхэд ашиглах буюу оюутныг үндсэн мэргэжлийн хөтөлбөр сонгуулах,
хавсарга болон хос мэргэжил эзэмшүүлэх, бакалавр, магистрын зэргэцсэн хөтөлбөрт
суралцуулах,  суралцагчийг  шагнах,  тэтгэлэг  олгохоор  тодорхойлох,  магистр,
докторын зэргэцсэн хөтөлбөрт суралцуулах, төгсгөх, оюутан солилцооны хөтөлбөрт
хамруулах, магистр, докторын хөтөлбөрт үргэлжлүүлэн сургах зэрэгт гол үзүүлэлт
болгоно.

4.6.7. Суралцагч шалгалт өгөхдөө заавал суралцагчийн үнэмлэхтэй ирнэ.

4.6.8. Журмын 4.9-ын дагуу хөндлөнгийн шалгалт авч болно.
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4.6.9. Семинар, лабораторийн хичээл, судалгааны ажил бусад бие даалтын ажлаар
олсон мэдлэг,  чадварыг үнэлэхэд төсөл,  тайлан хамгаалалт,  явцын шалгалт,  тест,
ангийн ажил болон тэдгээртэй дүйцэх бусад хэлбэрийг ашиглана.

4.6.10. Мэргэжлийн  суурь  болон  мэргэжлийн  хичээлээр  хийх  дадлагад  багц  цаг
харгалзуулсан бол тэдгээрийн тайлангийн хамгаалалтыг шалгалтын нэгэн адил үзэж
оноогоор  үнэлнэ.  Дадлагын  тайланг  холбогдох  салбар,  мэргэжлийн  тэнхмийн
дадлагын удирдамжийн дагуу хамгаалуулах ба оюутны дадлагын хичээлийг тусад нь
журмаар зохицуулна.

4.6.11. Ерөнхий суурь хичээлийн үнэлгээ

4.6.11.1.Ерөнхий суурь хичээлийн шалгалтыг тест болон бусад хэлбэрээр авна.
4.6.11.2.Ерөнхий суурь хичээлийн явцын шалгалтыг ямар хэлбэрээр авахыг хичээл
зааж  буй  багш  шалгалт  эхлэхээс  14  хоногийн  өмнө  бүрэлдэхүүн  сургуулийн
сургалтын албанд мэдэгдэнэ.
4.6.11.3.Ерөнхий  суурь  хичээлийн  тестийн  сан  тухайн  бүрэлдэхүүн  сургуулийн
сургалтын албанд бүрдсэн байх ёстой.
4.6.11.4.Явцын болон улирлын тест (сорилго) хэлбэрийн шалгалтыг сургалтын алба
зохион байгуулж оюутнуудын дүнгийн мэдээллийг хичээл зааж буй багшид ажлын 2
хоногийн дотор өгнө.
4.6.11.5.Ерөнхий суурь хичээлийн явцад хөтөлбөрийн дэд хорооны гишүүд түүвэр
байдлаар  хичээлд  сууж  хичээлийн  хөтөлбөрийн  хэрэгжилтэнд  хяналт  тавьж
бүрэлдэхүүн сургуулийн хөтөлбөрийн хороо, захиргааны зөвлөлд тайлагнана.
4.6.11.6.Ерөнхий  суурь  хичээлийн  явцад  оюутны  бие  даалтын  үйл  ажиллагааг
удирдан зөвлөгөө өгөх тогтмол цаг тогтоох бөгөөд хуваарийн дагуу багш, хичээлийн
туслах  нар  оюутантай  ажиллаж  зөвлөгөө  өгөх  ажлыг  улирлын  турш  зохион
байгуулна.
4.6.11.7.Ерөнхий суурийн англи хэлний хичээлийн агуулгын шаардлагыг хангасан
мэдлэгтэй  суралцагч  нь  тухайн  чиглэлээр  гадаад  хэлний  төвд  шалгалт  өгч  эсвэл
TOEFL IBT 35-аас, IELTS-ийн 5-аас дээш оноотой бол дүйцүүлэн тооцуулж болно.
Дүйцүүлэн тооцсон хичээлийг сургалтын мэдээллийн системд тэмдэглэхдээ тухайн
хичээлийн  жилийн  шилжилж  ирсэн  улиралд  оноож  дүнг  үндсэн  үнэлгээгээр
бүрэлдэхүүн сургуулийн сургалтын алба оруулна.
4.6.11.8.МУИС-ийн харъяа байгалийн ухааны гүнзгийрүүлсэн сургалттай “Байгаль-
Эх” лицей ахлах сургууль болон МУИС-тай багц цаг тооцох гэрээ байгуулсан ахлах
сургуулийг төгссөн сурагч ерөнхий суурь хичээлийн байгаль, нийгэм, хүмүүнлэгийн
ухааны  багцаас  гүнзгийрүүлэн  судалсан  85-аас  дээш  үнэлгээтэй  хичээлийг
дүйцүүлэн тооцуулж болно. Дүйцүүлэн тооцсон хичээлийг сургалтын мэдээллийн
системд  тэмдэглэхдээ  тухайн хичээлийн  жилийн  шилжилж ирсэн  улиралд  оноож
дүнг үндсэн үнэлгээгээр бүрэлдэхүүн сургуулийн сургалтын алба оруулна.
4.6.12. Суралцагчийн тухайн хичээлээр эзэмшсэн мэдлэг, чадварын үнэлгээ
4.6.12.1.Тухайн хичээлээр суралцагчийн улирлын туршид эзэмшсэн мэдлэг, чадварын
үнэлгээг  гаргахдаа  оюутны  хичээлийн  явцын  идэвх  оролцоо,  бие  даасан
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ажиллагааны завсрын хяналтын үнэлгээ,  улирлын шалгалтын үнэлгээ  тус  бүрийг
зохих  хэмжээгээр  тооцон  “суралцагчийн  мэдлэг,  чадварыг  оноогоор  үнэлэх
аргачлал” (Хавсралт 1)-ын дагуу 100 оноогоор үнэлнэ.

4.6.12.2.Хичээлд 60 ба түүнээс дээш оноо авсан суралцагчийг уг хичээлийн агуулгыг
судалж,  багц  цагийг  биелүүлсэн  гэж  үзнэ.  Харин  60-аас  бага  оноо  авсан
суралцагчийг  “хангалтгүй”  суралцсан  буюу  тухайн  хичээлийн  багц  цагийг
биелүүлээгүй гэж үзнэ.

4.6.12.3.Багц  цаг  тооцохгүй  хичээлийн  шалгалтыг  авахдаа  шалгалтын  адил  100
оноогоор үнэлнэ. Суралцагчийн авсан оноо нь 60 ба түүнээс дээш бол “тооцов”, 60-
аас доош бол “үл тооцов” гэж дүгнэх бөгөөд үнэлгээг харгалзан “S”, “U” гэж бичнэ.

4.6.12.4.Хувьчилсан  оноо,  үсгээр  илтгэсэн  дүн  ба  тоогоор  илтгэсэн  дүнгийн
хоорондын холбоо дараах хэлбэртэй байна. Үүнд:

Хувьчилсан оноо
Үсгээр илтгэсэн

дүн
Тоогоор илтгэсэн дүн

95-100 А 4.0

90-94 A- 3.6

85-89 В 3.1

80-84 B- 2.7

75-79 С 2.3

70-74 C- 1.9

65-69 D 1.4

60-64 D- 1.0

0-59 F 0

4.6.12.4*. Суралцагч тухайн хичээлийн аль нэг хэлбэр  (лекц семинар, лаборатори)-
ийн  1/3-д  оролцоогүй  бол  хичээлийн  15-16  дахь  7  хоногт  багтаан  багш  F*
тэмдэглэгээг хийнэ. Энэ үнэлгээ нь суралцагчид F үнэлгээний адил тооцогдоно. 

4.6.12.5.Суралцагчийг үнэлэхдээ тоо болон үсгээр илтгэсэн дүнг хэрэглэхээс гадна I,
E,  NC,  CR,  R,  W,  NA,  NR,  S,  U  гэсэн  нэмэлт  тэмдэглэгээг  хэрэглэнэ.  Эдгээр
тэмдэглэгээ нь суралцагчийн голч дүн буурах шалтгааныг тогтоох, суралцагч голч
дүнгээ  хянах,  дүнгээ  ахиулах  боломж  олгох,  бусад  сургуулийн  багц  цагийг
шилжүүлэн тооцох зэрэгт хэрэглэгдэнэ. Нэмэлт тэмдэглэгээг дор үзүүлэв.

I (Incomplete)
Хүндэтгэн  үзэх  шалтгаанаар  явцын  үнэлгээ (реферат,  даалгавар,  дадлагын  ажил
дутуу, явцын шалгалтанд орж чадаагүй гэх мэт) дутуу боловч шалгалтын хугацаанд
нөхөн гүйцэтгэж, шалгуулах нөхцөлтэйгээр хэрэглэнэ. 

E (Examine incomplete by student)
Хүндэтгэн  үзэх  шалтгаанаарулирлын  шалгалтанд  ороогүй  бол  багш  (эсвэл
сургалтын албаны эрхлэгч) энэ тэмдэглэгээг бичнэ.
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NC (No Credit)
Багц  цагтооцохгүйбөгөөд  уг  хичээлийг  суралцагч  судалсан  гэсэн  тэмдэглэгээ.
Кредит  тооцуулахгүйгээр  хичээл  судлах  зөвшөөрөл  авч  амжилттай  судалсан
тохиолдолд тавигдах тэмдэглэгээ юм.

CR (Credit gRanted)
Өөр  сургуулийн  багц  цагийг  шилжүүлэн  тооцох  үед  энэ  тэмдэглэгээг  хийх  ба
дипломын хавсралтан дээр энэ хэвээрээ бичигдэнэ.

R (Repeat)
Тухайн  хичээлийг  амжилттай  судалсан  ч  тодорхой  шаардлагаар  дахин  судлах
хүсэлт  гаргасан  бол  суралцагчийн  өмнөх  үнэлгээний  үсгээр  илтгэсэн  дүнг  R
болгож, дахин судлах боломжоор хангана.

W

(Withdrew)
Хэрэв суралцагч хичээлийг цаашид судлах боломжгүй эсвэл хангалтгүй судалсан
бол улирлын шалгалтаас 7 хоногийн өмнө өөрийн саналаар уг тэмдэглэгээг багшид
хүсэлт  гаргаж  хийлгэнэ.  Суралцагч  чөлөө  авсан,  хасагдсан,  гарсан  тохиолдолд
дүгнэгдээгүй  хичээлийн дүнг системээс  тавина.  Дараа  нь тус  хичээлийг шинээр
үзэх хичээлийн адил бүртгүүлж судална.

NA (grade Not yet Available)
Одоогоор дүгнэгдээгүй буюу судалж байгаа хичээлийн тэмдэглэгээ.

NR (No grade Reported)
Багш эцсийн үнэлгээгээ үнэлгээ тавих хугацааны дотор тавьж, системд оруулаагүй
тохиолдолд мэдээллийн системээс автоматаар тавьсан тэмдэглэгээ.

S (Satisfactory)
“Тооцов” тэмдэглэгээ.

U (Unsatisfactory)
“Үл тооцов” тэмдэглэгээ.

4.6.12.6.Шалгагч багш дүнгээ шалгалт авсан өдрөөс хойш ажлын 5 хоногийн дотор
мэдээллийн  системд  оруулах  үүрэгтэй.  Шалгагдвал  зохих  суралцагчийн  нэрс,
өөрийн  тавьсан  дүн  бүхий  хуудсыг  (хавсралт  2)  хэвлэн,  хянан,  гарын  үсгээр
баталгаажуулан  сургалтын  албанд  хүлээлгэн  өгнө.  Сургалтын  албаны  бүртгэл
хариуцсан  мэргэжилтэн  хүлээн  авч  баталгаажуулна.  Гараар  засвар  хийсэн
шалгалтын хуудас хүчингүй.

4.6.12.7.Хичээлийн  дүнг  мэдээллийн  системд  заасан  хугацаанд  оруулаагүй  бол
багшид хариуцлага тооцох үндэслэл болно.

4.6.12.8.Хүндэтгэх  шалтгаангүйгээр  улирлын шалгалтанд ирээгүй суралцагчид “F”
буюу “хангалтгүй” үнэлгээ тавина. Харин хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар ирээгүй бол
нотлох  бичиг  баримтыг  үндэслэн  “Е”  тэмдэглэгээг  хийнэ.  Нотлох  баримтыг
өргөдлийн хамт шалгалт авснаас хойш 3 хоногийн дотор багшид өгнө. Багш нотлох
баримт,  өргөдлийг  дүнгийн  жагсаалтын  хамт  сургалтын  албанд  өгнө.  I,  E
тэмдэглэгээтэй суралцагч дараагийн улирлын эхний 1 сард багтаан шалгуулахгүй
бол сургалтын албанаас F дүн тавина.

4.6.12.9.Нэмэлт тэмдэглэгээ тавигдсан хичээлийн багц цагийг улирлын болон нийт
голч оноо, голч дүнг бодоход хэрэглэхгүй.
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4.6.12.10. Явцын  үнэлгээ  нь  идэвх,  оролцооны  үнэлгээ  (О1)  болон  явцын
үнэлгээ  (О2)  гэсэн  хоёр  хэсгээс  тогтох  ба  хэсэг  бүрийг  “Суралцагчийн  мэдлэг,
чадварыг оноогоор үнэлэх аргачлал” (хавсралт 1)-ыг баримтлан үнэлнэ.

4.6.12.11. Магистрын хөтөлбөрийн хувьд мэргэжлийн гадаад хэлний хичээлийн
агуулгын шаардлагыг хангасан мэдлэгтэй суралцагч нь тухайн чиглэлээр шалгалт
өгч дүйцүүлэн тооцуулж болно.

4.6.12.12. Магистр, докторын эрдэм шинжилгээний ажлын багц цагийг тооцох
комиссыг бүрэлдэхүүн сургуулийн тэнхмийн тэнхимгүй бүтцийн хувьд хөтөлбөрийн
удирдагчийн  саналыг  үндэслэн  бүрэлдэхүүн  сургуулийн  захирлын  тушаалаар
баталгаажуулна.

4.6.12.13. Магистр,  докторын  эрдэм  шинжилгээний  ажил,  магистрын  ажил,
доктрын  диссертацийн  дүнг  сургалтын  мэдээллийн  системд  тэнхмийн  эрхлэгчид
оноож үнэлгээг оруулна.

4.7. Шалгалтын үйл ажиллагаа

4.7.1. Шалгалтын үнэлгээ  нь  суралцагчийн  тухайн  хичээлийн  туршид эзэмшвэл
зохих мэдлэг, чадварыг эзэмшсэн эсэхийг үнэлэн тогтоох үзүүлэлт юм.

4.7.2. Багш  шалгалтын  үнэлгээг  хэрхэн  үнэлж,  дүгнэхээ  хичээлийн  эхэнд
оюутнуудад мэдэгдсэн байна.

4.7.3. Шалгалт нь явцын, улирлын болон нэгдсэн гэсэн 3 хэсгээс бүрдэнэ.

4.7.4. Явцын болон улирлын шалгалтыг 1 удаа тус тус авна.

4.7.5. Шалгалтыг тухайн хичээл ордог хуваарьт хугацаанд авна.

4.7.6. Эчнээ  хэлбэрээр  суралцаж  буй  суралцагчийн  хувьд  шалгалтыг  улирлын
төгсгөлд,  эсвэл дараагийн улирлын эхэнд зохион байгуулна.  Суралцагч бие дааж
гүйцэтгэх  даалгаврын  биелэлтийг  шалгалт  эхлэхээс  21  хоногийн  өмнө  шалгагч
багшид ирүүлсэн байна.

4.7.7. Шалгалт  авах  хэлбэр,  даалгаврын  (асуултын)  тоо,  түүний  агуулга,  бүтэц,
хариулт бэлтгэх хугацаа зэргийг багш сургах арга зүйн үүднээс нарийн төлөвлөж,
боловсруулсан  байна.  Улирлын  шалгалтын  үйл  ажиллагаанд  тэнхим/салбар,
сургалтын алба хяналт тавина.

4.7.8. Улирлын  шалгалт  авахдаа  хичээлээр  эзэмшүүлсэн  мэдлэг,  ур  чадварыг
шалгах  даалгавар  (асуулт),  асуудал  шийдвэрлүүлэх  зэрэг  бүтээлч  хэлбэрийг
ашиглаж болно. 

4.7.9. Шалгалт  авч байх үед  баримтлах дэг  журмыг  (оюутны тухай мэдээллийн
чанартай заавал бичих зүйлийг дурьдсан байх /нэр,  бүртгэлийн дугаар,  сургууль,
түвшин, даалгаврын хувилбар гэх мэт/,  хэдий хугацаа шаардагдах, хариултыг хэрхэн
тэмдэглэх, дасгал бүрийн дээд оноог заах, шалгалтын явцад текст, хичээлийн тэмдэглэл,
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тооны машин гэх мэт  зүйлс ашиглаж болох эсэх гэх мэт)  шалгагч  багш нарын баг
тогтооно.

4.7.10. Шалгалтын дэг журам (бусдаас хуулах,  бусдыг өөрийн нэрээр шалгалтанд
оруулах,  зөвшөөрөгдөөгүй  ном,  дэвтэр  ашиглах  зэрэг)  зөрчсөн  суралцагчийн
шалгалтын материалыг шалгагч багш хураан авч, протокол хөтлөн, F дүн тавьж, ёс
суртахууны зөрчил гаргасанд тооцож, уг зөрчил давтагдвал бүрэлдэхүүн сургуулийн
захиргааны зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж, шийдвэр гаргана.

4.7.11. Улирлын явцад хичээлд байнга идэвхтэй оролцсон, тухайн хичээлийн явцын
шалгалтын  бүх  хэлбэрүүдэд  амжилттай  үнэлэгдсэн,  үлгэр  жишээч  оюутанд  уг
хичээлийн  улирлын  шалгалтын  үнэлгээг  шууд  тавихыг  үгүйсгэхгүй  бөгөөд  уг
асуудлыг багш суралцагчийн хамт олонд мэдэгдэн, ил тод шийднэ. Шууд дүгнэгдэх
суралцагчийн тоо нийт шалгагдах суралцагчийн 10%-аас хэтрэхгүй байвал зохино.

4.8. Дахин судлах хичээлийн үнэлгээ

4.8.1. Заавал судлах хичээлийг судалж, амжилтгүй дүн авсан, мөн “R”, “W”, “U”,
“NR”  үнэлгээний  тэмдэглэгээтэй  суралцагч  тухайн  хичээлийн  багц  цагийг
биелүүлэхийн тулд дахин судална.

4.8.2. Суралцагч хичээлийг судалж, амжилттай үнэлгээ авсан ч тухайн хичээлээр
эзэмшсэн  мэдлэг,  чадвар,  үнэлгээгээ  ахиулах  зорилгоор  дахин  судалж  болно.
Суралцах хугацаанд дахин судлах хичээлийн тоо 3 хүртэл байна.

4.8.3. Суралцагч судалж, дүгнэгдсэн хичээлээ дахин судлах тохиолдолд, сургалтын
албанд хүсэлтээ гаргаж, сургалтын мэдээллийн системд өмнөх үнэлгээг “R” болгож
тэмдэглүүлнэ.  “R”  үнэлгээ  тавиулсан  тохиолдолд  өмнөх  дүнг  хүчингүй  болгох
бөгөөд буцаах боломжгүй.

4.8.4. Суралцагчийн дахин судалсан хичээлийн сүүлчийн үнэлгээ нь албан ёсны
дүн болно.

4.8.5. Дипломын  хавсралтанд  дахин  судалсан  хичээлийн  хувьд  суралцагчийн
хамгийн сүүлд авсан дүн, багц цагийг бичнэ.

4.9. Хөндлөнгийн шалгалт

4.9.1. Нэг хичээлийг нэгэн ижил нөхцөлд (нэг багшаар заалгаж, шалгуулсан) үзсэн
нэг  хэсэг,  бүлгийн  суралцагчийн  дүн  дараах  хэлбэрийн  хуваарилалттай  байвал
хэвийн гэж үзэх ба энэ хуваарилалт зөрчигдвөл багш, суралцагчийн сургах, сурах
үйл  ажиллагаа  зөрчилтэй,  хичээлийн  хөтөлбөрийг  хянан  үзэх  шаардлагатай  эсэх,
суралцагчийн  мэдлэг,  чадварыг  үнэлэхэд  бодитой,  шударга  хандаагүй  зэрэг
шалтгааныг  сургалтын  алба  тодруулна.  Шаардлагатай  гэж  үзвэл  хөндлөнгийн
шалгалт авч болно.
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4.9.2. Бүрэлдэхүүн
сургуулийн захирлын
шийдвэрээр  байгуулсан  комисс  болон  сургалтын  нэгдсэн  албанаас  суралцагчийн
судалж  мэдлэг,  чадвараа  шалгуулсан  хичээлээр  хөндлөнгийн  шалгалт  зохион
байгуулан авч болно.

4.10. Дүнгийн талаарх гомдлыг барагдуулах

4.10.1. Суралцагч хичээлийн дүнгийн гомдолтой бол тухайн хичээлийг судалсаны
дараагийн  улирлын  эхний  1  сар  дотор  сургалтын  албанд  хүсэлтээ  гаргаж,
шийдвэрлүүлнэ.  Шаардлагатай  тохиолдолд  бүрэлдэхүүн  сургуулийн  захирлын
тушаалаар ажлын хэсэг байгуулж шийдвэрлүүлнэ.

4.10.2. Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын шийдвэрээр байгуулсан комисс  гомдол
гаргасан  суралцагчийн  шалгалтын  материал,  уг  шалгалтын  материалыг  үнэлж
дүгнэхэд баримталсан зарчим, хэрэглэсэн арга зүй, хэрэглэгдэхүүн (бодлого, тестийн
хариу  зөв  эсэх  гэх  мэт)-ийг  хянан  магадлаж,  дахин  үнэлсний  үндсэн  дээр  зохих
дүгнэлтийг гаргана. Хэрэв комиссын дүгнэлтээр шалгалтын материалыг шударга бус
үнэлж  дүгнэсэн  байвал  комиссын  өгсөн  үнэлгээг  (суралцагчийн  өмнө  нь  авсан
үнэлгээнээс өндөр эсвэл бага байсан ч) эцсийн үнэлгээгээр тооцно.

4.11. Суралцагч чөлөө авах, үргэлжлүүлэн суралцах, сургуулиас чөлөөлөгдөх

4.11.1. Суралцагч чөлөө авах
4.11.1.1.Суралцагч хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар 3 долоо хоногоос дээш хугацаагаар
хичээлд  сууж  чадахгүйд  хүрвэл,  сургалтын  албанд  улирлын  чөлөө  авах  тухай
хүсэлтээ  бичгээр  гаргаж  сургалтын  мэдээллийн  системд  суралцагчын  төлөвийг
сургалтын алба өөрчилж сонгосон хичээлийг цуцална.
4.11.1.2.Нэг удаагийн чөлөөний хугацаа 2 хүртэл улирал байж болно. Чөлөө олгох
тухай сургалтын албаны эрхлэгчийн шийдвэрийг бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын
тушаалаар баталгаажуулна. Суралцагчийн суралцах хугацаанд олгох чөлөөний нийт
хугацаа 2 жилээс хэтрэхгүй байна.
4.11.1.3.Улирлын чөлөөг тухайн улирлын эхнээс тооцож олгоно.
4.11.1.4.Улирлын  чөлөө  авах  тохиолдолд  тухайн  улирлын  суурь  үйлчилгээний
төлбөрийг буцааж олгохгүй бөгөөд хичээлийн багц цагийн төлбөрийг энэ журмын
4.5.23-д заасны дагуу зохицуулна.

113

Үсгээр илтгэсэн дүн Хувь
А 5-25
A-
В

15-30
B-
С

20-40
C-
D

15-30
D-
F 0-25



Оюутны гарын авлага

4.11.1.5.Чөлөө  авсан,  идэвхгүй  төлөвт  байгаа  суралцагчид  улирал  бүр  суурь
үйлчилгээний төлбөрийг төлнө. 
4.11.1.6.Суралцагчийн чөлөөтэй байсан хугацааг суралцсан хугацаанд тооцохгүй.
4.11.1.7.Суралцагч  хүндэтгэн  үзэх  шалтгаанаар  21  хоногоос  богино  хугацаагаар
чөлөө авах бол хүсэлтээ бичгээр (хавсралт 8) гаргаж багшийн зөвшөөрлийг үндэслэн
сургалтын алба шийдвэрлэнэ.
4.11.1.8.Суралцагчийн  чөлөөний  хуудасны  загварыг  сургалтын  нэгдсэн  албанаас
батална.
4.11.2. Суралцагч үргэлжлүүлэн суралцах 
4.11.2.1.Чөлөөний  хугацаа  дуусахад  суралцагч  энэ  журмын  4.5-д  заасны  дагуу
хичээлд бүртгүүлж, үргэлжлүүлэн суралцах үүрэгтэй.
4.11.2.2.Чөлөөний  хугацаа  дууссан  суралцагч  улирлын  хичээл  эхлэхээс  7-оос
доошгүй  хоногийн  өмнө  үргэлжлүүлэн  суралцах  өргөдлөө  сургалтын  албанд  өгч
шаардлагатай  төлбөрийг  төлсний  үндсэн  дээр  бүрэлдэхүүн  сургуулийн  захирлын
тушаалаар  үргэлжлүүлэн  суралцах  эрх  нээгдэж  сургалтын  мэдээллийн  системд
сургалтын алба сургалцагчийн төлвийг өөрчлөнө.
4.11.2.3.Чөлөөний хугацаа дуусч, үргэлжлүүлэн суралцах эрх нь нээгдсэн суралцагч
сургалтын алба, тэнхимээс суралцах хувийн төлөвлөгөө зохиох, хичээлд бүртгүүлэх,
бусад асуудлаар зөвлөгөө авах шаардлагатай.
4.11.2.4.Улирлын чөлөөг дуусгаад ирсэн болон бусад шалтгаанаар сургалтын хугацаа
хойшлон суралцаж байгаа суралцагч сургалтын төлөвлөгөөний өөрчлөлтөөс болж
хичээл,  хөтөлбөрийн  түвшин,  шалгалтын  зөрүү  гарвал  үргэлжлүүлэн  суралцах
болсон шалтгаан, өмнө нь авч байсан дүнг харгалзахгүйгээр нөхөн үзэх хичээл, өгөх
шалгалтыг сургалтын алба, тэнхимийн эрхлэгч/хөтөлбөрийн удирдагч нар хамтран
тогтооно. 
4.11.2.5.Хоёр улирал дараалан идэвхгүй төлөвт байгаа суралцагч сургалтын албанд
үргэлжлүүлэн  идэвхтэй  төлөвт  суралцах  хүсэлт  гаргах  ба  идэвхгүй  суралцсан
хугацааны суурь үйлчилгээний төлбөрийг нөхөн төлнө.
4.11.3. Сургуулиас чөлөөлөгдөх

4.11.3.1.Суралцагч  сургуулиас  чөлөөлөгдөх  тухай  хүсэлтийг  сургалтын  албанд
гаргасан тохиолдолд сургуулиас бүрмөсөн чөлөөлөх МУИС-ийн захирлын тушаал
гарна.

4.11.3.2.Суралцагчийг  дараах  шалтгаанаар  Бүрэлдэхүүн  сургуулийн  захиргааны
зөвлөлийн шийдвэрээр МУИС-ийн захирлын тушаалаар сургуулиас хасна. Үүнд:

 Чөлөөний хугацаа дуусаад хичээлд бүртгүүлээгүй, эсвэл чөлөөг сунгах хүсэлт
гаргаагүй,

 4 улирал сургалт, судалгааны ажилд оролцоогүй,
 Суралцах  үлдсэн  хугацаанд  нийт  багц  цагийг  амжилттай  цуглуулж чадахгүй

нөхцөлд орсон,
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 Эзэмшсэн  мэдлэг,  чадвараа  үнэлүүлэхдээ  хуурч  мэхлэх,  дүнгийн
тодорхойлолтыг хуурамчаар үйлдэх зэрэг зөрчил гаргасан,

 Гэмт  хэрэг,  ёс  суртахууны  ноцтой  зөрчил  гаргасан  нь  хууль,  хяналтын
байгууллагаар тогтоогдсон. 

4.11.3.3.Суралцагч сургуулиас хасагдах тохиолдолд өөрт нь албан ёсоор мэдэгдэх ба
ямарч  төлбөрийг  буцааж  олгохгүй.  Сургуулиас  хасагдах  нөхцөл  бүрдсэн  бөгөөд
холбоо барих боломжгүй тохиолдолд сургуулиас хасна.

4.12. Төгсөлт

4.12.1. Төгсөлтийн үйл ажиллагаа

4.12.1.1.Төгсөлтийг комисс зохион байгуулна.

4.12.1.2.Төгсөлтийн  төв  комиссын  даргаар  сургалт  эрхэлсэн  дэд  захирал,  нарийн
бичгийн  даргаар  сургалтын  нэгдсэн  албаны  дарга,  гишүүнээр  бүрэлдэхүүн
сургуулийн  захирал,  салбар  хариуцсан  дэд  захирал,  сургалтын  нэгдсэн  албаны
мэргэжилтэн;  салбар  комиссын даргаар  бүрэлдэхүүн  сургуулийн  захирал,  нарийн
бичгийн даргаар сургалтын албаны эрхлэгч, гишүүнээр тэнхмийн эрхлэгч, сургалтын
албаны мэргэжилтнийг тус тус МУИС-ийн захирлын тушаалаар томилно.

4.12.1.3.Төгсөлтийн  төв  комисс  МУИС-ийн  хэмжээнд,  салбар  комисс  тухайн
бүрэлдэхүүн сургуулийн хэмжээнд төгсөлтийн үйл ажиллагааг ерөнхий удирдлага,
зохицуулалтаар хангана.

4.12.1.4.Төгсөлтийн төв болон салбар комисс төгсөлт дууссаны дараа тайлан бичиж,
сургуулийн захиргаанд өгөх бөгөөд бэлтгэж байгаа мэргэжилтний чанарын түвшин,
сургалтын  агуулга,  технологийн  талаар  дүгнэлт  өгч,  цаашид  анхаарах  арга
хэмжээний талаар тодорхой санал, зөвлөмж оруулсан байвал зохино.

4.12.2. Төгсөгчдөд тавих шаардлага

4.12.2.1.Төгсөгч нь МУИС-д зохих журмын дагуу захирлын тушаалаар элссэн байна.

4.12.2.2.Бакалаврын  сургалтын  төлөвлөгөөн  дэх  тус  журмын  3.6.2-д  заасан  багц
цагийн  хувиарлалтыг  биелүүлж,  120-оос  доошгүй  багц  цаг  цуглуулсан,
сургууль/салбар,  тэнхимээс  холбогдох  дүрэм,  журмын  хүрээнд  тавьсан  тусгай
шаардлагуудыг  биелүүлсэн  оюутанд  дээд  боловсролын  бакалаврын  зэрэг  олгож
төгсгөнө.

4.12.2.3.Бакалаврын  хөтөлбөрийн  төгсөгч  нь  англи  хэлний  ахисан  дунд  (upper
intermediate) түвшний мэдлэг эзэмшсэн байх бөгөөд TOEFL IBT 35-аас дээш, IELTS
5-аас дээш оноотой эсвэл МУИС-ийн гадаад хэлний төвийн шалгалтаар амжилттай
дүгнэгдсэн бол шаардлага хангасан гэж үзнэ. Ахисан дундаас дээш түвшний англи
хэлний  хичээлийг  МУИС  дээр  судалсан  бол  англи  хэлний  шалгалт  өгөх
шаардлагагүй, болзол хангасан гэж үзнэ.
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4.12.2.4.Бакалаврын сургалтын төлөвлөгөөн дэх ерөнхий суурь,  мэргэжлийн суурь
хичээлийг  бүрэн,  мөн  мэргэжлийн  зарим хичээлүүдийг  судалж 90-ээс  (ХЗС 120)
доошгүй багц цаг цуглуулан, хүндэтгэх шалтгааны улмаас төгсөх хүсэлт гаргасан
оюутанд дээд боловсролын дипломын зэрэг олгож болно. Дипломын зэргээр төгсөгч
нь төгссөнөөсөө хойш 3 жилийн дотор тухайн мэргэжлээр элсэлтийн шалгалтгүйгээр
үргэлжлүүлэн  суралцаж,  багц  цагаа  амжилттай  судалж  гүйцээн  журмын  дагуу
бакалаврын зэрэг авч болно.

4.12.2.5.Төгсөгч  хавсарга  эсвэл  хос  мэргэжлээр  суралцах  тохиолдолд
сургууль/салбар, мэргэжлийн тэнхимээс холбогдох дүрэм, журмын хүрээнд тавьсан
тусгай  шаардлагуудыг  биелүүлсэн  байна.  Хос  мэргэжлээр  амжилттай  суралцсан
оюутанд давхар суралцсан мэргэжлийн хоёр дахь бакалаврын диплом олгоно.

4.12.2.6.Магистрын  ажлын  хамгаалалтын  өмнөх  хэлэлцүүлгийг  тэнхимийн  эрдэм
шинжилгээний өргөтгөсөн семинарт хийнэ. Өргөтгөсөн семинараас дүгнэлт гаргаж,
хуралдааны протоколын хамт бүрэлдэхүүн сургуулийн сургалтан албанд хүргүүлнэ.
Семинарын товыг нийтэд зарлаж, нээлттэй хийнэ.

4.12.2.7.Магистрын ажлыг магистрын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлд хамгаална. Зэрэг
хамгаалуулах  зөвлөлийг  мэргэжлийн  тэнхмийн  саналыг  үндэслэн  бүрэлдэхүүн
сургуулийн захирлын тушаалаар байгуулна. 

4.12.2.8.Магистрант  сургалтын  төлөвлөгөөг  бүрэн  биелүүлж,  гадаад  хэлний
шалгалтаа  өгсөн,  магистрын  ажлаа  тэнхим/профессорын  багт  урьдчилан
хэлэлцүүлсэн  тухай  тэнхмийн  дүгнэлтийг  үндэслэн,  магистрын  зэрэг
хамгаалуулахыг  зөвшөөрсөн  тухай  бүрэлдэхүүн  сургуулийн  захирлын  тушаал
гаргаж, магистрын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлд уламжилна.

4.12.2.9.Магистрын  сургалтын  төлөвлөгөөн  дэх  хичээлийг  бүрэн  судалж,
сургууль/салбар,  тэнхимээс  холбогдох  дүрэм,  журмын  хүрээнд  тавьсан  тусгай
шаардлагуудыг биелүүлсэн, мэргэжлийн магистрын хувьд 32, судалгааны магистрын
хувьд 30-аас доошгүй багц цуглуулсан суралцагчийг дээд боловсролын магистрын
зэргээр төгсгөнө.

4.12.2.10. Докторант  сургалтын  төлөвлөгөөг  бүрэн  биелүүлж,  гадаад  хэлний
шалгалтаа өгсөн диссертацийн ажлаа тэнхим, бүрэлдэхүүн сургуулийн өргөтгөсөн
семинарт  урьдчилан  хэлэлцүүлсэн  тухай  дүгнэлт  гарган  докторын  зэрэг
хамгаалуулах зөвлөлд уламжилна. Семинарын товыг нийтэд зарлаж, нээлттэй хийнэ.
Семинараас диссертацид мэргэжлийн дүгнэлт хийж, хуралдааны протокол гаргах ба
энэ нь докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлд МУИС-иас гаргаж өгөх дүгнэлтийн нэг
үндэслэл болно.

4.12.2.11. Диссертацийг  монгол  хэлээр  бичнэ.  Диссертацийн  тухай  товч
танилцуулгыг англи хэлээр 3 хуудаст багтаан бичиж, диссертацийн эцэст хавсаргана.
Горилогчийн хүсэлт, докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн дийлэнх
олонхийн зөвшөөрснөөр диссертацийн ажлыг англи хэлээр бичүүлж, хамгаалалтыг
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англи хэлээр явуулж болно. Энэ тохиолдолд диссертацийн тухай товч танилцуулгыг
монгол хэлээр бичнэ.

4.12.2.12. Бакалаврын судалгааны ажил, магистрын судалгааны ажил, докторын
диссертацийг захирлын тушаалаар батлагдсан загварын дагуу бичиж, хэвлүүлнэ. 

4.12.2.13. Докторын  сургалтын  төлөвлөгөөн  дэх  хичээлийг  бүрэн  судалж,
сургууль/салбар,  тэнхимээс  холбогдох  дүрэм,  журмын  хүрээнд  тавьсан  тусгай
шаардлагуудыг биелүүлсэн, 60-аас доошгүй багц цуглуулсан, докторын диссертациа
амжилттай хамгаалсан суралцагчийг дээд боловсролын докторын зэргээр төгсгөнө.

4.12.2.14. Бакалаврын зэрэг горилогчийн суралцсан хугацааны голч дүн 1.8 ба
түүнээс их, магистр, докторын зэрэг горилогчийн суралцсан хугацааны голч дүн 2.3
ба түүнээс их байна.

4.12.2.15. Төгсөгч нь сургалтын төлбөрийн болон бусад тооцоогүй байна.

4.12.3. Төгсөх хүсэлт гаргах, хүсэлтийг хянан магадлах

4.12.3.1.Төгсөлт жилд хоёр удаа хавар, намрын улиралд явагдана.

4.12.3.2.Төгсөгчид тавих шаардлагыг бүрэн биелүүлэх боломжтой суралцагч төгсөх
хүсэлтээ сургалтын мэдээллийн системээр дамжуулан төгсөх улирлын 6-10 дугаар
долоо хоногт багтааж сургалтын албанд гаргана.

4.12.3.3.Хүндэтгэн  үзэх  шалтгаанаар  хүсэлт  гаргах  хугацаанаас  хоцорсон
суралцагчийн  төгсөх  тухай  асуудлыг  сургалтын  албаны  саналыг  үндэслэн
төгсөлтийн салбар комисс шийдвэрлэнэ.

4.12.3.4.Сургалтын алба тухайн суралцагчийн харьяалагдан суралцаж байгаа үндсэн
мэргэжлийн  тэнхим/салбартай  хамтран  төгсөх  хүсэлтийг  нь  хянаж  үзнэ.  Улмаар
төгсөх боломжтой гэдгийг нь төгсөлтийн үйл явц, ёслолын үйл ажиллагааны талаарх
мэдээллийн хамт,  эсвэл  төгсөхөд дутуу хангагдсан байгаа  шаардлагуудын талаар
суралцагчид мэдэгдэнэ.

4.12.3.5.Суралцагч  төгсөх  хүсэлт  гаргасан  улиралдаа  төгсөж  чадаагүй  бол  төгсөх
тухай хүсэлтийг дараагийн улиралд дахин гаргаж болно.

4.12.3.6.Төгсөлтийн  салбар  комисс  тухайн  улиралд  төгсөх  суралцагчийн  нэрсийн
жагсаалтыг төгсөлтийн төв комисст төгсөх улирлын 10 дугаар долоо хоногт ирүүлнэ.

4.12.3.7.Сургалтын  алба  тухайн  улиралд  төгсөх  суралцагчийн  нэрс  гаргаж
бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаалаар баталгаажуулна.

4.12.4. Төгсөлтийн бичиг баримт

4.12.4.1.Энэхүү журмын дагуу амжилттай сурч, дээд боловсролын бакалавр, магистр,
докторын  зэргийн  болзол  хангасан  суралцагчийн  төгсөлтийн  салбар  комиссын
шийдвэрийг  үндэслэн,  МУИС-ийн  захирлын  тушаалаар  төгсгөн,  мэргэжил,
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боловсролын  зэрэг,  түүнийг  гэрчлэх  төгсөлтийн  баримт  бичиг  болох  диплом,
энгэрийн тэмдэг олгоно.

4.12.4.2.Бакалаврын  зэргийн  диплом  нь  МУИС-ийн  Удирдах  зөвлөлийн  дарга,
МУИС-ийн захирал, төгсөлтийн ерөнхий комиссын дарга, бүрэлдэхүүн сургуулийн
захирлын гарын үсэг, МУИС-ийн тамга тэмдгээр баталгаажих ба дугаар, бүртгэлийн
дугаартай байна.

4.12.4.3.Магистр, докторын зэргийн диплом нь МУИС-ийн удирдах зөвлөлийн дарга,
МУИС-ийн захирал, хамгаалуулах зөвлөлийн дарга, төгсөлтийн дараах сургуулийн
захирлын  гарын  үсэг,  МУИС-ийн  тамга  тэмдгээр  баталгаажих  ба  (мэргэжлийн
магистрын  хувьд  хамгаалуулах  зөвлөлөөр  орохгүй  тул  даргын  гарын  үсэг
шаарлагагүй) дугаар, бүртгэлийн дугаартай байна.

4.12.4.4.Диплом хавсралттай байх ба хавсралтанд эзэмшсэн үндсэн болон хавсрага
мэргэжил,  гүнзгийрэн  судалсан  чиглэл,  суралцах  хугацаанд  амжилттай  судалсан
хичээлүүд,  тэдгээрийн  багц  цаг,  голч  дүн  ба  оноог  бичихээс  гадна  эрх  бүхий
байгууллагаас  гаргасан  шийдвэрт  нийцүүлэн  бусад  бичиглэлийг  хийж  болно.
Хавсралтыг МУИС-ийн сургалтын нэгдсэн албаны дарга болон сургалтын албаны
эрхлэгчийн гарын үсэг, тамга/тэмдгээр баталгаажуулна.

4.12.4.5.Диплом,  хавсралтын  загварыг  боловсролын  асуудал  эрхэлсэн  төрийн
захиргааны төв байгууллага батална. 

4.12.4.6.Үндсэн  чиглэлээсээ  гадна  хавсарга  мэргэжлээр  суралцсан  тохиолдолд
боловсролын давхар зэрэг, диплом олгохгүй. 

4.12.4.7.Бакалаврын  оюутны  хувьд  суралцах  дээд  хугацаанд  судалвал  зохих
хичээлийг бүрэн судалсан ч суралцсан хугацааны голч дүн 1.8-аас доош оюутанд
МУИС-ийн тухайн мэргэжлийн хөтөлбөрийн сургалтын төлөвлөгөөнд заагдсан бүх
хичээл судалсныг гэрчилсэн тусгай бичиг баримт олгож болно.

4.12.4.8.Магистрант, докторант сургалтын багц цагаа хугацаандаа цуглуулсан боловч
магистрийн ажил, диссертац бичих багц цагаа биелүүлж амжаагүй бол МУИС-ийн
магистр/докторын  сургалт  дүүргэсэн  тухай  захирлын  тушаал  гаргаж,  гэрчилгээ
олгоно. Магистрант оюутны сургалтын багц цаг энэхүү гэрчилгээг авснаас хойш 3
жил, докторант оюутны сургалтын багц цаг энэхүү гэрчилгээг авснаас хойш 5 жил
хүчинтэй байх ба энэ хугацаанд эрдэм шинжилгээний багц цагаа гүйцээн магистрын
ажил, докторын диссертац бичиж хамгаалах эрхтэй байна.

4.12.4.9.Төгсөлтийн салбар комисс сургуулийн архивт төгсөж байгаа суралцагчтай
холбоотой дараах материалыг бүрдүүлж өгнө. Үүнд: 

 Төгсөлтийн  салбар  комиссын  хурлын  шийдвэр  (загварыг  сургалтын  төв
албанаас гарган мөрдүүлнэ)

 Төгсөгчдөд диплом олгосон бүртгэлийн хуулбар (мэргэжлийн хөтөлбөрөөр)
 Хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдааны протокол, тогтоол
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 Удирдагчийн тодорхойлолт
 Суралцсан хугацааны тодорхойлолт
 Дипломын хуулбар
 Сурлагын дүнгийн эх хувь (дипломын хавсралт) -1 ширхэг 
 Дэлгэрэнгүй анкет (1-р маягт)
 Суралцагчийн үнэмлэх
 Тойрох хуудас

4.12.4.10. Магистрын  ажил,  диссертацийг  үндэсний  номын  сан,  мэдээллийн
технологийн үндэсний парк, сургуулийн номын санд хүлээлгэн өгнө.

4.12.4.11. Төгсөлтийн  бичиг  баримтын  эх  хувийг  цахим  хэлбэрээр  шалгах
боломжтой байна.

4.12.4.12. Төгсөлтийн  баримт  бичгийг  үрэгдүүлсэн  тохиолдолд  архивын
материалыг үндэслэн зөвхөн дипломыг нөхөн олгох бөгөөд үүнийг тусгай журмаар
зохицуулна.  Харин  комиссын  буруутай  үйл  ажиллагааны  улмаас  диплом  дахин
олгох асуудлыг тухайн үед мөрдөгдөж буй дүрэм,  журамд нийцүүлэн төгсөлтийн
хугацаанд шийдвэрлэнэ.

4.12.4.13. Төгсөгч  төгсөлттэй  (диплом,  энгэрийн  тэмдэг,  дипломын  хавтас,
ёслолын хувцас гэх мэт) холбоотой хураамж төлнө. 

4.12.4.14. Төгсөлтийн  баримт  бичгийг  засварлах  буюу  хуурамчаар  үйлдвэл
буруутай этгээд хуулийн хариуцлага хүлээнэ.

4.12.5. Төгсөлтийн ёслол

4.12.5.1.Төгсөгчдөд  МУИС-ийн  диплом,  энгэрийн  тэмдгийг  ёслолын  байдалд
хүндэтгэлтэйгээр  гардуулна.  Энэ  ёслолын  үед  МУИС-ийн  захирлын  тушаалыг
уншиж сонсгоно.

4.12.5.2.Төгсөлтийн  арга  хэмжээг  төгсөгчид,  тэдгээрийн  найз  нөхөд,  эцэг  эхийн
төлөөллийг оролцуулан эрдмийн баяр болгон тэмдэглэнэ.
4.13. Сургалтын төлбөр
4.13.1. Сургалтын  төлбөр  нь  судлах  хичээлийн  багц  цагийн  төлбөр,  суурь
үйлчилгээний төлбөрөөс бүрдэнэ. Сургалтын төлбөрийг суралцагч улирал бүр төлнө.

4.13.2. Суурь үйлчилгээний төлбөр нь  МУИС-ийн суралцагчийн суралцах эрхийг
хадгалах, нийтлэг үйлчилгээтэй холбоотой зардлаас бүрдэнэ. Энэ нь эрдмийн хамт
олон  багш  профессор,  бакалавр,  магистр,  докторын  хөтөлбөрийн  оюутнуудад
үзүүлдэг төвлөрсөн үйлчилгээ, номын сан (ном бүрдүүлэлт, олон улсын сэтгүүлийн
онлайн  эрх,  номын  сан  болон  оюутны  бие  даах  төвийн  ажилтны  цалин  хөлс,
мэдээлэл,  програм  хангамж)-ийн  үйлчилгээ,  сургалтын  үйл  ажиллагаатай
холбогдсон  нэгдсэн  үйлчилгээ,  захиргаа,  удирдлагын  зардлын  тодорхой  хувь
хэмжээ,  оюутны  байгууллага,  клубын  зардал,  сургалтын  орчинг  сайжруулах
(хангамж үйлчилгээний алба, үйлчилгээний ажилчдын цалин хөлс, үйл ажиллагааны
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зардал, МУИС-ийн хөрөнгөөр баригдаж буй барилга байгууламж, оюутны болоод
хичээлийн  анги  танхмийн  их  ба  урсгал  засвар,  сурах  орчны  тохижилт,  сургалт,
судалгаа болоод бусад тоног төхөөрөмжийн элэгдэл), оюутны мэдээллийн үйлчилгээ
(оюутны  гарын  авлага,  холбогдох  мэдээлэл,  мэдээлэл  технологийн  албаны
ажилтнуудын цалин хөлс, үйл ажиллагааны төсөв, сургалтын мэдээллийн системийн
үйл ажиллагаа, програм хөгжүүлэлт, техник тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл) зэргийг
санхүүжүүлнэ. 

4.13.3. Багц цагийн төлбөр нь сургалттай холбоотой шууд зардлаас бүрдэнэ. Энэ нь
оюутны сурах үйл ажиллагаанд шууд холбоотой сургалтын үйлчилгээ бөгөөд багш
профессорууд, салбар сургалтын албадын мэргэжилтэн, зааварлагчдын цалин хөлс,
үйл  ажиллагааны  зардал,  хээрийн  болон  үйлдвэрлэлийн  дадлага,  сургалтын
үйлчилгээний ажилчдын цалин хөлс,  хичээл практик,  эрдэм шинжилгээний хурал
семинарын  зардал,  оюутны  академик  үйлчилгээ,  оюутны  тэтгэлэг,  олимпиад,
оюутны  дунд  зохиогддог  бүх  төрлийн  уралдаан  тэмцээний  зардал,  гадаад  багш
болон багшийн үйл ажиллагаа, хөгжлийг дэмжих зардал, интернэт, сургалтын тоног
төхөөрөмж, эд хогшлын зардал зэргийг санхүүжүүлнэ.

4.13.4. Магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээний ажлын багц цагийн төлбөр
нь  лаборатори,  судалгааны  тоног  төхөөрөмжийн  зардал,  лабораторийн  ажилтны
зардал,  эрдэм  шинжилгээний  хурал,  семинарын зардал,  магистрант,  докторантын
судалгааны  ажлын  хэлэлцүүлэг,  санал,  зөвлөмж  өгсөн  эрдэмтдийн  ажлын  хөлс
зэргийг санхүүжүүлнэ.

4.13.5. Багц  цагийн  төлбөр  нь  бүрэлдэхүүн  сургууль,  салбар,  хөтөлбөр,
түвшингөөрөө өөр өөр байж болно. 

4.13.6. Хос,  хавсарга  хөтөлбөрөөр  суралцах  оюутан  сургалтын  багц  цагийн
төлбөрийг  тухайн  хос,  хавсарга  хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлж  буй  бүрэлдэхүүн
сургуульд,  үндсэн  мэргэжлийн  сургалтын  багц  цагийн  төлбөрийг  суурь
үйлчилгээний төлбөрийн хамт үндсэн мэргэжлээр суралцаж буй сургуульд төлнө.
Хос,  хавсарга  мэргэжлээр  суралцагч  нь  суурь  үйлчилгээний  төлбөрийг  давхар
төлөхгүй.

4.13.7. Нөхцөлтэй  элсэн  суралцагч  нь  бакалаврын  түвшний  хичээл  судалбал
бакалаврын  түвшний  багц  цагийн  төлбөр,  магистрын  түвшний  хичээл  судалбал
магистрын багц цагийн төлбөр төлнө.

4.13.8. Оюутан  магистрын  түвшний  хичээл  судлавал  магистрын  түвшний  багц
цагийн  төлбөр,  магистрант  докторын  түвшний  хичээл  судлавал  докторын  багц
цагийн  төлбөр  төлнө.  Магистрант,  докторант  нь  өөр  өөрийн  хөтөлбөрт  заасан
хичээлийг хамтдаа судалвал өөр өөрийн түвшний багц цагийн төлбөр төлнө.

4.13.9. Суралцагчийн дүйцүүлсэн багц цагийн төлбөрийг авахгүй.
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4.13.10.Суралцагч  сургалтын  төлбөрөөс  гадна  төгсөлт,  дотуур  байр  болон  бусад
нэмэлт үйлчилгээтэй холбоотой төлбөр, хураамжийг тухай бүр төлнө.

4.13.11.Зохих  шалгуур  хангасан  суралцагч  нь  байгууллага,  хувь  хүн  олгодог
сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг, урамшуулалд хамрагдах боломжтой.

4.13.12.Хичээлийн багц цагийн төлбөр, улирлын үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг
жил бүр шинэчлэн тогтоож, МУИС-ийн Удирдах зөвлөл батлах ба тухайн хичээлийн
жилийн хугацаанд өөрчлөхгүй.

4.13.13.Энэ журмын хүрээнд суралцагчаас авах сургалтын үйлчилгээтэй холбоотой
төлбөр,  хураамжийн  хэмжээг  санхүү,  эдийн  засгийн  хэлтсээс  боловсруулж
хичээлийн  жил  эхлэхээс  өмнө  МУИС-ийн  захирлын  тушаалаар  баталгаажуулан
мөрдүүлнэ.

4.13.14.МУИС-ийн бакалаврын түвшний хичээл судалсан иргэд суурь үйлчилгээний
төлбөр болон 1-р түвшний оюутнуудын суралцах багц цагийн төлбөрийг төлнө.

4.14. Сургуулиас олгох албан бичиг баримт, лавлагаа

4.14.1. МУИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуульд суралцагчаар элсүүлэх тухай захирлын
тушаал гарсны дараа элссэн суралцагчдад суралцагчийн үнэмлэхийг үнэ төлбөргүй
олгоно. Үнэмлэхээ гээсэн, үрэгдүүлсэн, хулгайд алдсан тохиолдолд зохих төлбөрийг
төлж нөхөн авч болно.

4.14.2. Энэхүү журмын дагуу амжилттай сурч, дээд боловсролын бакалавр, магистр,
докторын  зэргийн  болзол  хангасан  суралцагчийг  төгсөхөд  тухайн  боловсролын
зэрэг, түүнийг гэрчлэх баримт бичиг, энгэрийн тэмдэг олгоно. Дипломын хавсралт
дахь  дүнгийн  жагсаалтад  суралцагчийн  хангалтгүй  судалсан  хичээлийн  дүнг
оруулахгүй.

4.14.3. Суралцагчийн  лавлагаа,  тодорхойлолтын  загварыг  сургалтын  нэгдсэн
албанаас батлах бөгөөд дараах хугацаанд олгоно.

Бичиг баримтын нэр, төрөл Олгох алба Хугацаа
МУИС-ийн суралцагч мөн 
болох тухай, дүнгийн албан 
ёсны тодорхойлолт

Сургалтын алба Ажлын 1 хоногт

ТҮЦ машин Тухай бүр

Суралцаж байсан үеийн 
дүнгийн албан ёсны 
тодорхойлолт

Сургалтын алба Ажлын 3 хоногт

Төгссөн тухай тодорхойлолт, 
дипломын хавсралт дахь 
дүнгийн албан ёсны магадлагаа

Сургалтын нэгдсэн алба Англи хэл дээр бол ажлын
3, монгол хэл дээр бол

ажлын 1 хоногт

Суралцагчийн үнэмлэх хаяж 
гээгдүүлсэн тохиолдолд нөхөн 
авах

Сургалтын нэгдсэн алба Ажлын 5 хоногт

Диплом нөхөн олгох Сургалтын нэгдсан алба Ажлын 10 хоногт
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4.14.4. Албан  бичгийг  ТҮЦ машинаас  суралцагч  хичээлийн  жилд  хоёр  удаа  үнэ
төлбөргүй, давтан авах бол тодорхой хураамж төлж авах ба ТҮЦ машинаас гарсан
албан  бичиг  нь  хичээлийн  жилийн  тухайн  улиралдаа  хүчин  төгөлдөр,  сургалтын
албанаас  гаргах  албан  бичигтэй  эрх  зүйн  хувьд  адил  байна.  ТҮЦ  машинтай
холбоотой бусад асуудлыг тусдаа журмаар зохицуулна.

4.14.5. Албан ёсны бичиг баримтыг олгохдоо тухайн суралцагч, төгсөгчид өөрт нь
өгөх  бөгөөд  өөрөө  ирж  авах  боломжгүй  тохиолдолд  итгэмжлэгдсэн  төлөөлөгчид
олгоно. Үүнээс бусад тохиолдолд өөр хүнд өгөхийг хориглоно.

4.14.6. Албан  ёсны  бичиг  баримтыг  олгохдоо  холбогдох  журамд  заасан  зохих
хэмжээний хураамж авна. 

4.15. Журмын хэрэгжилтийн хяналт, үнэлгээ
4.15.1. Энэ журмын хэрэгжилтэд сургалтын нэгдсэн алба, сургалтын алба тогтмол
хяналт  тавьж,  үнэлгээ  хийн,  үр  дүнг  нь  сургалтанд  оролцогч  талуудад  мэдээлж,
сургалтын үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулахад ашиглана.
4.15.2. Журмын хэрэгжилтийн хяналт,  үнэлгээг  МУИС-ийн бүтцийн болон бусад
нэгжүүдээс тогтмол болон тогтмол бус хугацаанд гаргадаг сургалтын бичиг баримт,
тайлан,  судалгаа,  суралцагч,  багш,  ажилтан,  төгсөгч,  ажил олгогчдыг хамруулсан
санал асуулга, хөндлөнгийн шалгалтын дүн зэрэгт тулгуурлан хийнэ.

*** **** ***
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Хавсралт 1

Суралцагчийн мэдлэг, чадварыг үнэлэх аргачлал

 Тухайн  хичээлээр  суралцагчийн  эзэмшсэн  мэдлэг,  чадварын  үнэлгээг  гаргахдаа
дараах аргачлалыг баримтлана.

О = О1 + О2 + О3

Үүнд: 

О1 - Идэвх, оролцооны үнэлгээ. Хичээлд оролцсон бүтээлч ирц, семинар, дадлагын
хичээлд бэлтгэсэн байдал зэрэгт багшийн өгсөн үнэлгээ бөгөөд 20-40 оноо байна.

О2  - Суралцагчийн явцын үнэлгээ. Улирлын явцад хийсэн илтгэл, реферат, тайлан,
хяналтын ажил, коллеквиум, сэдвийн үнэлгээний дундаж болон явцын шалгалтын
нийлбэр бөгөөд 20-40 оноо байна.

О3- Улирлын шалгалтын үнэлгээ бөгөөд 20-60 оноо байна.

Тайлбар:

 Суралцагчийн  ирц,  идэвх  оролцоог  бүртгэн  үнэлэх  боломж  хязгаарлагдмал
хичээлийн хувьд тэнхим/профессорын баг хэлэлцэж,  О1 оноог хамгийн бага
боломжит хэмжээнд тогтоож болно.

 Хичээл бүрийн хөтөлбөрт тухайн хичээлээр суралцагчийн олж авсан мэдлэг,
чадварыг үнэлэх онооны хуваарилалтыг хэдэн ч хэсгээр хийсэн байж болох ба
багш түүнийг баримтлана.

 О1, О2, О3 үнэлгээ нь бүхэл тоон нарийвчлалтай байна. 
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Хавсралт 2

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ

ШАЛГАЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС

20... – 20… оны хичээлийн жил, намрын/хаврын улирал

Бүрэлдэхүүн сургуулийн нэр:
Хичээлийн нэр: ..................................
Индекс: ..........................
Кредит: ..........................

№
Суралцагчийн
үнэмлэхний

дугаар

Суралцагч-
ийн овог

Суралцагч-
ийн нэр

Хэсэгчилсэн
оноо

Е
рө

нх
ий

 ү
нэ

лг
ээ

О

Дүн
тавьсан
огноо

И
дэ

вх
О

1

Я
вц

ы
н 

үн
эл

гэ
э 

О
2

Ш
ал

га
лт

 О
3

Дүгнэсэн багш: 

Хөтөлбөр: 

1

2

3

Гарын үсэг: ............................/                             /

Шалгалтыг хичээлийн ...-р байрны ..... тоот өрөөнд 20.... оны ...-р сарын ...-ний өдөр
авав. 
Шалгагдвал зохих- ..., өвчтэй-...., чөлөөтэй- ...., ороогүй- .... . 

A=...,  A-=...,  B=...,  B-=...,  C=...,  C-=...,  D=...,  D-=...,  F=...,  I=...,  E=...,  R=...,  W=...,
CR=…, 
NC=…, NR=…, S=…, U=... . 
Хүлээлгэн өгсөн огноо:........................................
Хүлээн авсан: .......................................................
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Хавсралт 3

“R”  ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХҮСЭЛТ ГАРГАХ (ХИЧЭЭЛ

ДАХИН СУДЛАХ) МАЯГТ

Суралцагчийн овог, нэр: ........................................................................
Суралцаж байгаа хөтөлбөр: ........................................................................ 
Хувийн дугаар /ID/: ........................................................................
Утасны дугаар:               ..........................................................
И-мэйл:             ................................................................

№
“R” үнэлгээнд

шилжүүлэх
хичээлийн нэр 

Өмнө нь
судалж

дүгнэгдсэн
улирал

Хичээл заасан
багшийн нэр

Тухайн үед
дүгнэгдсэн

оноо

Дүн ахиулж
судлах
улирал

1.
2.
3.

Суралцагч та энэхүү хүсэлтийг гаргахаас өмнө дараах журмыг 
анхааралтай уншиж танилцана уу.

Сургалтын журмаас...

4.8.3 Суралцагч судалж, дүгнэгдсэн хичээлээ дахин судлах тохиолдолд, сургалтын
албанд хүсэлтээ гаргаж, сургалтын мэдээллийн системд өмнөх үнэлгээг “R” болгож
тэмдэглүүлнэ.  “R”  үнэлгээ  тавиулсан  тохиолдолд  өмнөх  дүнг  хүчингүй  болгох
бөгөөд буцаах боломжгүй.

4.8.4 Суралцагчийн дахин судалсан хичээлийн сүүлчийн үнэлгээ нь албан ёсны 
дүн болно.

4.8.5 Дипломын  хавсралтанд  дахин  судалсан  хичээлийн  хувьд  суралцагчийн
хамгийн сүүлд авсан дүн, багц цагийг бичнэ.

Суралцагчийн хүсэлт гаргасан огноо:  20... оны   .......  сарын  ............  өдөр

Суралцагчийн гарын үсэг: ................................................................

Хүсэлтийн хариу тайлбар, шийдвэр:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
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Хавсралт 4

ДҮНГИЙН МАРГААН, ГОМДОЛ БАРАГДУУЛАХ 
ХҮСЭЛТИЙН МАЯГТ

Суралцагчийн овог нэр: ....................................................................
Суралцаж байгаа хөтөлбөр: ....................................................................
Хувийн дугаар /ID/: ....................................................................
Утасны дугаар: ..................................................................
И-мэйл:               ....................................................................
Хугацаандаа дүгнэгдээгүй шалтгаан:  .......................................................

№ Хичээлийн нэр
Багц
цаг

Судалсан
улирал

Дүн
Багшийн

гарын үсэг
Огноо

1.

2.

3.

4.

Суралцагч та энэхүү хүсэлтийг гаргахаас өмнө дараах журмыг 
анхааралтай уншиж танилцана уу.

Сургалтын журмаас...

4. 10 Дүнгийн талаарх гомдлыг барагдуулах

4.10.1 Суралцагч хичээлийн дүнгийн гомдолтой бол улирлын эхний 1 сар дотор
сургалтын  албанд  хүсэлтээ  гаргаж,  шийдвэрлүүлнэ.  Шаардлагатай  тохиолдолд
бүрэлдэхүүн  сургуулийн  захирлын  тушаалаар  ажлын  хэсэг  байгуулж
шийдвэрлүүлнэ. 

4.10.2 Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын шийдвэрээр байгуулсан комисс  гомдол
гаргасан  суралцагчийн  шалгалтын  материал,  уг  шалгалтын  материалыг  үнэлж
дүгнэхэд баримталсан зарчим, хэрэглэсэн арга зүй, хэрэглэгдэхүүн (бодлого, тестийн
хариу  зөв  эсэх  гэх  мэт)-ийг  хянан  магадлаж,  дахин  үнэлсний  үндсэн  дээр  зохих
дүгнэлтийг гаргана. Хэрэв комиссын дүгнэлтээр шалгалтын материалыг шударга бус
үнэлж  дүгнэсэн  байвал  комиссын  өгсөн  үнэлгээг  (суралцагчийн  өмнө  нь  авсан
үнэлгээнээс өндөр эсвэл бага байсан ч) эцсийн үнэлгээгээр тооцно.

Суралцагчийн хүсэлт гаргасан огноо:20.... оны  ……. сарын ............ өдөр

Суралцагчийн гарын үсэг: ...........................................................................

Хүсэлтийн хариу тайлбар, шийдвэр:
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Хавсралт 5

ХОЖИМДСОН БҮРТГЭЛ ХИЙЛГЭХ
ХҮСЭЛТИЙН МАЯГТ

Суралцагчийн овог, нэр: .......................................................................
Суралцаж байгаа хөтөлбөр: ........................................................................ 
Хувийн дугаар /ID/ : ........................................................................
Утасны дугаар:         ......................................................................
И-мэйл: ......................................................................

№
Бүртгүүлэх

хичээлийн нэрс
Багц
цаг

Бүртгэл
хийлгэх
улирал

Хичээл заах
багшийн нэр

Судалж буй
хичээлийн гараг,

цаг
1
2
3
4

Суралцагч та энэхүү хүсэлтийг гаргахаас өмнө дараах журмыг 
анхааралтай уншиж танилцана уу.

4.5. Хичээл, хичээлд бүртгүүлэх

4.5.22 Хүндэтгэн  үзэх  шалтгаанаар  заасан  хугацаанд  хичээлдээ  бүртгүүлж
амжаагүй суралцагч тухайн улирлын эхний 7 хоногт багтан бүртгүүлэх боломжтой
хичээлд  бүртгэлийн  хураамж  төлж  бүртгүүлнэ.  Бүртгэлийн  хураамж  нь  тухайн
хичээлийн 1 багц цагийн төлбөртэй дүйцэхүйц байна. 
4.5.9 Бакалаврын өдрийн  хөтөлбөрийн  хувьд  оюутан  улиралд  дунжаар  15  багц
цагийн хичээл судлах нь зохимжтой бөгөөд судлавал зохих багц цагийн доод хэмжээ
12, дээд хэмжээ 21 байна.
4.5.10 Магистрын  хөтөлбөрийн  хувьд  улиралд  дунджаар  10  багц  цагийн  хичээл
судлах нь зохимжтой бөгөөд судлавал зохих багц цагийн дээд хэмжээ 12 (ХЗС 13)
байна.  Докторын хөтөлбөрийн хувьд улиралд дунджаар 10 (эчнээ  6)  багц цагийн
хичээл  судлах нь зохимжтой бөгөөд судлавал зохих багц цагийн дээд хэмжээ 15
(ХЗС 13) байна.

Суралцагчийн гаргасан огноо: 20....  оны   ........   сарын  ........  өдөр

Суралцагчийн гарын үсэг:................................................................

Хүсэлтийн хариу тайлбар, шийдвэр: .........................................................
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Хавсралт 6

ХИЧЭЭЛ ЦУЦЛУУЛАХ ХҮСЭЛТИЙН  МАЯГТ

Суралцагчийн овог, нэр: .......................................................................
Суралцаж байгаа хөтөлбөр /Анги/: ..................................................................... 
Хувийн дугаар /ID/ : ........................................................................
Утасны дугаар:               ................................................................
И-мэйл:               /.......................................................................

№
Цуцлуулах

хичээлийн нэр
Багц
цаг

Цуцлалт
хийлгэх
улирал

Хичээл зааж
буй багшийн

нэр

Судалж буй
хичээлийн гараг,

цаг
1
2
3

Суралцагч та энэхүү хүсэлтийг гаргахаас өмнө дараах журмыг 
анхааралтай уншиж танилцана уу.

4.5 Хичээл, хичээлд бүртгүүлэх  
4.5.17 Хичээлийг  сонгон  бүртгүүлснээс  хойш  24  цагийн  дотор  төлбөрөө  төлөн
баталгаажуулна.  Баталгаажуулаагүй  хичээлийг  цуцална.  Хэрэв  тухайн  хичээлийг
судлах оюутны тоонд багтахгүй бол хүлээлгийн жагсаалтанд нэрээ бүртгүүлж болно.
Суралцагч  баталгаажуулсан  хичээлийг  хичээлд  бүртгүүлэх,  баталгаажуулах
хугацаанд өөрөө цуцалж болно.
4.5.18 Суралцагч баталгаажуулсан хичээлийг хичээлд бүртгүүлэн, баталгаажуулах
хугацаанд өөрөө цуцалж болно.
4.5.20 Анги  бүрдээгүй  тохиолдолд  өөр  ижил  төстэй  хичээлийг  бүрэлдэхүүн
сургуулийн саналыг үндэслэн суралцагчид санал болгож болно.
4.5.23 Улирлын  хичээл  эхэлснээс  хойш,  сургалтын  төлөвлөгөөн  дэх  тухайн
хичээлийн  цагийн  30  хувь  өнгөрөөгүй  байхад  баталгаажуулсан  хичээлээ  цуцлах
тохиолдолд  хичээлийн  багц  цагийн  төлбөрийн  70  хувийг  дараагийн  улиралд
бүртгүүлэх хичээлийн багц цагийн төлбөрт шилжүүлнэ. Хичээлийн цагийн 30-аас
дээш хувь өнгөрсөн бол багц цагийн төлбөрийг буцааж олгохгүй. Аль ч тохиолдолд
тухайн улирлын суурь үйлчилгээний төлбөрийг буцааж олгохгүй. 

Суралцагчийн хүсэлт гаргасан огноо:20....  оны   ........   сарын  ........  өдөр

Суралцагчийн гарын үсэг: ..............................................................

Хүсэлтийн хариу тайлбар, шийдвэр:...............................................................

128



Оюутны гарын авлага

Хавсралт 7

ЧӨЛӨӨТ СОНГОЛТЫН ХИЧЭЭЛ НЭМҮҮЛЭХ
ХҮСЭЛТИЙН МАЯГТ

Суралцагчийн овог, нэр: .......................................................................
Суралцаж байгаа хөтөлбөр: ........................................................................ 
Хувийн дугаар /ID/ : ........................................................................
Утасны дугаар:               ...................................................................
И-мэйл: .................................................

№
Чөлөөт сонголтод 
нэмүүлэх хичээлийн 
нэр

Индекс
Багц
цаг

Улирал
Хичээл

харьяалагдах
сургууль

1
2
3
4
5

Суралцагч та энэхүү хүсэлтийг гаргахаас өмнө дараах журмыг 
анхааралтай уншиж танилцана уу.

4.5.15 Суралцагч  хичээлийн  хуваарийг  үндэслэн  улирал  эхлэхээс  өмнөх  долоо
хоногт хичээлд бүртгүүлэх ба бүртгүүлсэн хичээлийн багц цагийн төлбөр, тухайн
улирлын суурь үйлчилгээний төлбөрийг цахим хэлбэрээр төлж, баталгаажуулна. 

Суралцагчийн хүсэлт гаргасан огноо:20.... оны   ........   сарын  ........  өдөр

Суралцагчийн гарын үсэг: ................................................................

Хүсэлтийн хариу тайлбар, шийдвэр:.............................................................
..................................................................................................................................

Хүсэлтийг хүлээн авч, хариу олгосон:20.....  оны   ........   сарын  ........  өдөр
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Хавсралт 8

ОЮУТАНД ЧӨЛӨӨ ОЛГОХ ХУУДАС

201.. оны ..... сарын ...... өдөр

Суралцагч ийн овог нэр,
хүйс

Элссэн тушаал, оюутны
дугаар

Суралцаж буй хөтөлбөр Физик

Түвшин 1 2 3 4
Гарын 
үсэг: 

Сурлагын дүн, багц цагийн
мэдээ: Сургалтын албаны

ажилтан
………………………..

    
 

    

Чөлөө авах шалтгаанаа
бичнэ үү

 

Номын сан
/……………………………../

Номын сан
/……………………………../

 

Чөлөө олгохыг зөвшөөрөх
эсэх: /Сургалтын алба/

 

Сургалтын төлбөрийн
тооцоотой эсэх:

/Бүрэлдэхүүн сургуулийн
нягтлан

бодогч .........................../

     

Суралцагч та энэхүү хүсэлтийг гаргахаас өмнө дараах журмыг 
анхааралтай уншиж танилцана уу.

Суралцагч чөлөө авах, үргэлжлүүлэн суралцах, сургуулиас чөлөөлөгдөх
4.11.1.1 Суралцагч хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар 3 долоо хоногоос дээш хугацаагаар
хичээлд  сууж  чадахгүйд  хүрвэл,  сургалтын  албанд  улирлын  чөлөө  авах  тухай
хүсэлт  бичгээр  гаргаж  сургалтын  мэдээллийн  системд  суралцагчийн  төлөвийг
сургалтын алба өөрчилж сонгосон хичээлийг цуцлана. 
4.11.1.2 Нэг удаагийн чөлөөний хугацаа 2 хүртэл улирал байж болно. Чөлөө олгох
тухай сургалтын албаны эрхлэгчийн шийдвэрийг бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын
тушаалаар баталгаажуулна. Суралцагчийн суралцах хугацаанд олгох чөлөөний нийт
хугацаа 2 жилээс хэтрэхгүй байна. 
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Захирлын 2017 оны 12 дугаар сарын 28-ны 
өдрийн А/409 дугаар тушаалын хавсралт

СУРАЛЦАГЧ ШИЛЖҮҮЛЭН СУРАЛЦУУЛАХ ЖУРАМ 

Нэг. Ерөнхий зүйл

1.1. Гадаад, дотоодын их, дээд сургуулиас Монгол Улсын Их Сургуульд
(цаашид  “МУИС”  гэнэ),  мөн  МУИС-ийн  бүрэлдэхүүн  сургууль,  салбар,
хөтөлбөр хооронд оюутан, магистрант, докторант (цаашид бүртгүүлэгч гэнэ)
шилжин суралцах асуудлыг зохицуулахад энэхүү журмыг (цаашид журам
гэнэ) мөрдөнө.
1.2. МУИС-ийн  бүрэлдэхүүн  сургууль,  салбар,  хөтөлбөрт  шилжин
суралцах хүсэлт гаргасан суралцагчийг “бүртгүүлэгч”, шилжилтийн цахим
бүртгэлийн  системийг  “бүртгэлийн  нэгдсэн  систем”,  шилжилтийн  үйл
ажиллагааг  нэгдсэн байдлаар зохион байгуулахаар томилогдсон комиссыг
“шилжилтийн  комисс”,  шилжилтийн  үйл  ажиллагааг  зохион  байгуулахад
оролцох ажилтныг “комиссын гишүүн” гэнэ.
1.3. Шилжилт  авах  хөтөлбөр,  хяналтын  тоог  бүрэлдэхүүн  сургуулийн
элсэлтийн хяналтын тоо болон мэргэжил сонголт, идэвхитэй суралцагчийн
тоо,  мэргэжлийн  тэнхимийн  санал  зэрэгт  үндэслэн  шилжилтийн  комисс
тухай бүрд нь МУИС-ийн захирлын тушаалаар баталж зарлана. 

Хоёр. Шилжилтийн комисс

2.1. Шилжилтийн үйл ажиллагааг Шилжилтийн комисс хариуцан зохион
байгуулна.
2.2. Шилжилтийн  комиссын даргаар  Сургалт,  оюутан  хариуцсан дэд
захирал,  нарийн  бичгийн  даргаар  Элсэлтийн  албаны  дарга,  гишүүдээр
Сургалтын  нэгдсэн  газрын  дарга,  Хөтөлбөр,  чанарын  баталгаажуулалтын
албаны дарга,  Бүртгэлийн албаны дарга,  Мэдээллийн технологийн газрын
дарга,  Бүрэлдэхүүн  сургуулийн  захирал,  Тэнхимийн  эрхлэгч,  багш,
Элсэлтийн  албаны  мэргэжилтэн  нарыг  тус  тус  МУИС-ийн  захирлын
тушаалаар томилно. 
2.3. Шилжилтийн  комиссын дарга  шилжилтийн  ажлыг  удирдамжаар
хангаж,  комиссын  гишүүд  зохион  байгуулалтын ажлыг  гүйцэтгэн,  хяналт
тавьж оролцоно.
2.4. Элсэлтийн алба нь тухайн жилд шилжилт авах хөтөлбөрийн жагсаалт
гаргах, хяналтын тоо тогтоох, шалгалтын хэлбэр, хуваарь гаргах, шалгалтын
материал  боловсруулах,  шалгалт  авах,  дүгнэх,  дүнг  мэдэгдэх,  системд
оруулах, материал шалгах, багц цагийн дүйцүүлэлт хийх ажлыг хариуцна.

Гурав. Гадаадын их дээд сургуулнас шилжин суралцахад тавигдах шаардлага

3.1. Дэлхийн их, дээд сургуулийг эрэмбэлсэн жагсаалтанд МУИС-тай зэрэгцэн
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эсвэл  дээгүүр  эрэмбэтэй  их  дээд  сургуулиас  шилжин  суралцах  хүсэлт  гаргасан
бакалаврын түвшний бүртгүүлэгч  нь  сүүлийн 2 жилийн дотор 12-оос багагүй багц
цагийн хичээл амжилттай судалж, нийт суралцсан хугацааны голч дүн 2.5-аас дээш
байна.
3.2. Тус журмын 3.1-д заасан жагсаалтанд МУИС-аас доогуур эрэмбэтэй их дээд
сургуулиас  шилжин  суралцах  хүсэлт  гаргасан  бакалаврын  түвшний  бүртгүүлэгч
сүүлийн 2 жилийн дотор 12-оос багагүй багц цагийн хичээл амжилттай судалсан
байх. Үүнд:
3.2.1. МУИС-ийн  бүрэлдэхүүн  сургуульд  шилжин  ирэх  бол  нийт  суралцсан
хугацааны голч дүн 3.2-оос дээш байх.
3.2.2. МУИС-ийн  салбар  сургууль  (Завхан,  Эрдэнэт)-д  шилжин  ирэх  бол  нийт
суралцсан хугацааны голч дүн нь 2.5-аас дээш байх.
3.2.3. Гадаадад  бүрэн  дунд  боловсрол  эзэмшиж  төгссөн,  ерөнхий  шалгалтын
оноо  /SAT  болон  бусад/-той  элсэгч  шилжин  суралцах  хүсэлт  гаргасан  бол
Боловсролын  үнэлгээний  төвөөс  баримтлах  журмын  дагуу  элсэлтийн  ерөнхий
шалгалтын оноонд шилжүүлж тооцно. 
3.2.4. МУИС-д  шилжин  суралцах  хүсэлт  гаргасан  магистр,  докторын  түвшний
бүртгүүлэгч гадаадын их, дээд сургуульд сүүлийн 2 жилийн дотор нэгээс доошгүй
улирал  6-аас  багагүй  багц  цагийн  хичээл  амжилттай  судалж,  нийт  суралцсан
хугацааны голч дүн 2.8-аас дээш байна.

Дөрөв. Дотоодын их, дээд сургуулиас шилжин суралцахад тавигдах шаардлага

4.1. МУИС-д  шилжин  суралцах  хүсэлт  гаргасан,  төрийн  өмчит  их  дээд
сургуулийн  бакалаврын  түвшний  бүртгүүлэгч  хүсэлт  гаргах  улирлын  өмнөх  2
жилийн хугацаанд хоёр улирал дараалан тус бүр 12-оос багагүй багц цагийн хичээл
амжилттай судалсан байх. Үүнд: 
4.1.1.  МУИС-ийн  бүрэлдэхүүн  сургуульд  шилжин  ирэх  бол  нийт  суралцсан
хугацааны голч дүн 3.0-оос дээш байх. 
4.1.2. МУИС-ийн  салбар  сургууль  (Завхан,  Эрдэнэт)-д  шилжин  ирэх  бол  нийт
суралцсан хугацааны голч дүн нь 2.0-оос дээш байх.
4.2. Тус журмын 4.1, 4.1.1, 4.1.2-т заасан тавигдах шаардлага, голч дүнг хангасан
бүртгүүлэгч дараах болзлын аль нэгийг хангасан байна. Үүнд: 
4.2.1. Ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөх ангидаа БСШУСЯ-наас баталсан
улсын болон олон улсын олимпиад, эрдэм шинжилгээний хурал, спортын тэмцээнд
оролцож байр эзэлсэн суралцагчдын хувьд шилжин суралцах сургуулийн элсэлтийн
ерөнхий шалгалт (ЭЕШ)-ын аль нэгийг өгсөн байх.
4.2.2. Шилжин  суралцах  бүрэлдэхүүн  сургуулийн  ЭЕШ (элсэлтийн  суурь
шалгалтанд заасан хичээлээс аль нэгийг өгсөн байх)-ын зөрүүгүй байх.
4.3. Хувийн өмчийн их,  дээд сургуулийн бакалаврын түвшний бүртгүүлэгч нь
хүсэлт гаргах улирлын өмнөх 2 жилийн хугацаанд хоёр улирал дараалан тус бүр 12-
оос багагүй багц цагийн хичээл амжилттай судалсан байх. Үүнд: 
4.3.1. МУИС-ийн  бүрэлдэхүүн  сургуульд  шилжин  ирэх  бол  нийт  суралцсан
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хугацааны голч дүн 3.2-оос дээш байх.
4.3.2. МУИС-ийн  салбар  сургууль  (Завхан,  Эрдэнэт)-д  шилжин  ирэх  бол  нийт
суралцсан хугацааны голч дүн нь 2.0-оос дээш байх.
4.4. Тус журмын 4.3, 4.3.1, 4.3.2-т заасан тавигдах шаардлага, голч дүнг хангасан
бүртгүүлэгч эь 4.2.1, 4.2.2-ын аль нэгийг хангасан байна.
4.5. МУИС-д  шилжин  суралцах  хүсэлт  гаргасан  магистр,  докторын  түвшний
бүртгүүлэгч  нь хүсэлт гаргах улирлын өмнөх 2 жилийн хугацаанд нэгээс доошгүй
улирал 6-аас багагүй багц цагийн хичээл амжилттай судалсан байх. Үүнд:
4.5.1.  МУИС-ийн  бүрэлдэхүүн  сургуульд  шилжин  ирэх  бол  нийт  суралцсан
хугацааны голч дүн 2.8-аас дээш байх.
4.5.2. МУИС-ийн  салбар  сургууль  (Завхан,  Эрдэнэт)-д  шилжин  ирэх  бол  нийт
суралцсан хугацааны голч дүн нь 2.5-аас дээш байх.

Тав. МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжин суралцахад тавигдах шаардлага

5.1. Бакалаврын  өдрийн  хөтөлбөрийн  бүртгүүлэгч  нь  өөр  хөтөлбөрт
шилжин  суралцах  хүсэлт  гаргах  улирлын  өмнөх  2  жилийн  хугацаанд
дараалан хоёр улирал тус бүр 12-оос багагүй багц цагийн хичээл амжилттай
судалж, мэргэжлийн хөтөлбөрөө сонгосон байх. Үүнд:
5.1.1. МУИС-ийн  бүрэлдэхүүн  сургуулийн  хувьд  нийт  суралцсан
хугацааны голч дүн 2.8-аас дээш байх. 
5.1.2. МУИС-ийн  салбар  сургууль  (Завхан,  Эрдэнэт)-ийн  хувьд  нийт
суралцсан хугацааны голч дүн 2.0-оос дээш байх. 
5.2. Бакалаврын  орой,  эчнээ  хөтөлбөрт  бүртгүүлэгч  нь  өөр  хөтөлбөрт
шилжин суралцах хүсэлт гаргах улирлын өмнөх 2 жилийн хугацаанд нэгээс
доошгүй  улиралд  12-оос  багагүй багц  цаг цуглуулж,  нийт  суралцсан
хугацааны голч дүн 2.8-аас дээш байх.
5.3. Магистр, докторын түвшний бүртгүүлэгч нь хүсэлт гаргах улирлын
өмнөх 2 жилийн хугацаанд нэгээс доошгүй улиралд 6-аас  багагүй багц цаг
цуглуулж,  нийт  суралцсан  хугацааны  голч  дүн  2.8-аас  дээш  бол  өөр
хөтөлбөрт шилжин суралцах тухай хүсэлт гаргаж болно.
5.4. Тухайн хөтөлбөрийн сургалтын хэлбэрээ  (орой,  эчнээ,  судалгааны,
мэргэжлийн) өөрчлөх бол тус журмын 5.2, 5.3 дахь заалтыг баримтална. 

Зургаа. Шилжилтийн бүртгэл

6.1. Шилжилт авах хөтөлбөр болон хяналтын тоог МУИС-ийн захирлын
тушаалаар баталгаажуулна. 
6.2. Шилжилтийн  бүртгэлийг  хичээлийн  жилд  хоёр  удаа:  намрын
улиралд 07 дугаар сарын 01-нээс 08 дугаар сарын 15-ныг дуустал, хаврын
улиралд  12  дугаар  сарын  15-аас  01  дүгээр  сарын  15-ныг  дуустал
http://burtgel.num.edu.mn хаягаар бүртгэнэ.
6.3. Бүртгүүлэгч  нь  бүртгэлийн  нэгдсэн  системд  өөрийн  и-мэйл  хаяг,
нууц  үгээ  (МУИС-ийн  хөтөлбөр  хооронд  шилжин  суралцахыг  хүсэгч  нь
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оюутны  дугаар,  нэвтрэх  үгээ)  оруулан  нэвтэрч  зааврын  дагуу  хүсэлтээ
гаргана.
6.4. Бүртгүүлэгч  нь  бүртгэлийн  нэгдсэн  систем  дэх  анкетыг  бөглөж,
дараах бичиг баримтуудыг оруулна. Үүнд:

- Иргэний  үнэмлэх  эсвэл  түүнтэй  адилтгах  баримт  бичиг  (МУИС-ийн
хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
- Суралцаж байгаа сургуулийн сурапцагч мөн болохыг баталсан тодорхойлолт
(МУИС-ийн  хөтөлбөр  хооронд  шилжих  хүсэлт  гаргах  бүртгүүлэгчид
хамаарахгүй);
- Дүнгийн тодорхойлолт (тухайн сургуулийн сургалтын албаны тэмдэг, албан
тушаалтны гарын үсэг, голч дүн, багц цаг бүхий албан бичиг бөгөөд МУИС-ийн
хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
- Бакалаврын  түвшний  суралцагч  бол  бүрэн  дунд;  Магистрын  түвшний
суралцагч бол бакалаврын зэргийн; Докторын түвшний суралцагч бол магистрын
боловсрол  эзэмшсэнийг  батлах  баримт  бичиг  (МУИС-ийн  хөтөлбөр  хооронд
шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
- Бакалаврын түвшний суралцагч тухайн сургуульд элсэхдээ өгсөн ЭЕШ-ын
батламж бичиг (гадаадын их, дээд сургууль болон МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд
шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
- Цээж зураг (Зургийн шаардлагыг бүртгэлийн системээс үзэх бөгөөд МУИС-
ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй).

6.5. Тус журмын 6.4-д заасан бичиг баримт гадаад хэл дээр бол албан
ёсны орчуулга хийлгэн, нотариатаар батлуулсан байна.
6.6. Бүртгүүлэгч нь хэдэн ч хөтөлбөрт шилжин суралцах хүсэлт гаргаж
болох  ба  бүртгүүлсэн  хөтөлбөрийн  тоогоор  бүртгэлийн  хураамжийг
цахимаар төлнө.
6.7. Бүртгүүлэгч нь бүртгэлийн нэгдсэн системд бичиг баримтыг дутуу
буюу буруу оруулсан тохиолдолд шилжилтийн шалгалтанд оруулахгүй байх
үндэслэл болно.

Долоо. Шилжилтийн шалгалт

7.1. Бүртгүүлэгч нь шилжихийг хүссэн хөтөлбөрийн шаардлагын дагуу
шалгалт өгнө.
7.2. Шалгалтын  зохион  байгуулалтыг  Элсэлтийн  комисс  хариуцан
гүйцэтгэнэ.  Шалгалтыг  мэргэжлийн  тэнхим  үнэлж,  үнэлгээг  Элэлтийн
албанд өгнө. 
7.3. Шалгалт  дууссаны дараа  Элсэлтийн  алба  шалгалтын дүнг  нэгтгэн
гаргаж бүртгэлийн нэгдсэн системд оруулна. 
7.4. Шалгалт  авах  өдөр,  цаг,  байр  болон  шалгалттай  холбоотой
дэлгэрэнгүй  мэдээллийг  бүртгэлийн  хугацаанд  http://burtgel.num.edu.mn
цахим хуудсанд байршуулна. 
7.5. Шалгалтанд авбал зохих нийт онооны 60-аас доошгүй хувийг авсан
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шалгуулагчдыг  оноогоор  нь  жагсааж  онооны  дарааллаар  хяналтын  тоонд
багтаан элсүүлнэ. 
7.6. Оноо  тэнцсэн  тохиолдолд  өмнө  суралцсан  хугацааны  голч  дүнг
харгалзана.

Найм. Шилжин суралцах эрх олгох
8.1. Бүртгүүлэгчдэд  шалгалтын  дүнг  МУИС-ийн  бүртгэлийн  нэгдсэн
системээр мэдэгдэнэ. 
8.2. Бүртгүүлэгчдийг  шалгалтын  нийт  онооны  дарааллар  жагсаах  ба
элсэх  болзол  хангасан  бүртгүүлэгчдийн  дугаараар  Элсэлтийн  албаны
мэдээллийн самбар болон цахим хуудсаар албан ёсоор зарлана. 
8.3. Бүртгүүлэгч  хэдэн  ч  сургууль,  салбар,  хөтөлбөрт  бүртгүүлж,
шалгуулж болох боловч зөвхөн нэг хөтөлбөрт шилжин суралцах эрх авна.
8.4. Хяналтын  тоонд  багтсан  тухай  мэдэгдэл  авсан  шалгуулагч
бүртгэлийн  нэгдсэн  системд  оруулсан  бичиг  баримтыг  эх  хувиар  нь
(хяналтын  тоонд  багтсан  бүх  шалгуулагчид  хамаарна)  битүүмжилсэн
хавтсанд  хийж заасан  хугацаанд  бүртгэл  хариуцсан  мэргэжилтэнд
бүртгүүлж, сургалтын мэдээллийн систем ашиглах эрх авна.
8.5. Хяналтын тоонд багтсан шилжигч нь энэхүү журмын 8.4-д заасны
дагуу бүртгүүлээгүй бол шилжин суралцах эрхээсээ татгалзсан гэж үзэж тус
журмын  7.5-д  заасан  шаардлагыг  биелүүлсэн  дараагийн  хүнд  эрхийг
шилжүүлнэ.

Ес. Багц цаг дүйцүүлэх

9.1. Шилжин суралцагчийн өмнө үзсэн мэргэжлийн хичээлийн багц цаг
дүйцүүлэлтийг Салбар сургууль болон Бүрэлдэхүүн сургуулийн мэргэжлийн
тэнхим,  ерөнхий  суурь  хичээлийн  багц  цаг  дүйцүүлэлтийг  Хөтөлбөр,
чанарын  баталгаажуулалтын  алба,  Бүртгэлийн  алба  хийж,  шилжүүлэн
суралцуулахыг МУИС-ийн захирлын тушаалаар баталгаажуулна (хүснэгт 1).
9.2. Бакалаврын  түвшний  оюутны  өмнө  судалсан  хичээлүүдийн  багц
цагаас  45  хүртэл  багц  цагийг  шилжүүлэн  тооцож  болно.  МУИС-ийн
хөтөлбөр  хооронд  шилжих  тохиолдолд  хөтөлбөрүүдийн  ижил  төстэй
байдлаас хамааран дүйцүүлэх багц цаг нь 75 хүртэл байна.
9.3. Магистрын  түвшний  суралцагчийн  өмнө  судласан  хичээлүүдийн
багц цагаас гадаадын нэр хүндтэй их, дээд сургууль бол 9-өөс, дотоодын их,
дээд сургууль бол 6-аас, МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд бол 12-оос хэтрэхгүй
багц цагийг тус тус дүйцүүлэн тооцож болно.
9.4. Докторын түвшний суралцагчийн өмнө судалсан хичээлүүдийн багц
цагаас  гадаадын нэр  хүндтэй  их  сургууль  бол  15-аас,  дотоодын их,  дээд
сургууль бол 9-өөс, МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд бол 18-аас хэтрэхгүй багц
цагийг тус тус дүйцүүлэн тооцож болно.
9.5. Суралцагчийн үзэж судалсан тухайн хичээлийн багц цаг нь МУИС-
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ийн  харгалзах  хичээлийн  багц  цагт  хүрэхгүй  бол  шилжүүлэн  тооцохгүй.
Багц цагийн дутууг харгалзах цагийн хэмжээгээр нэмж судлах мэтээр нөхөн
гүйцээх  боломжгүй.  Илүү  байгаа  тохиолдолд  МУИС-д  баримталж  байгаа
тухайн хичээлийн багц цагаар шилжүүлнэ.
9.6. Хэрэв тухайн сургуулийн багц цагийн тодорхойлолт МУИС-ийнхаас
өөр  буюу сургалтын агуулгыг  цагаар  тооцдог  бол  МУИС-ийн  Сургалтын
журамд зааснаар шилжүүлэн тооцно.

9.7. Судалсан  багц  цаг,  голч  дүнг  тодорхойлох  боломжгүй  тохиолдолд  уг
сургуулийн  үнэлгээний  тогтолцоо  онооноос  өөр  бол  оноод  хэрхэн  харгалзуулах
тухай  албан  ёсны  тайлбар  эсвэл  цахим  хуудасны  бичвэр  шаардах  бөгөөд  хэрэв
боломжгүй  бол  амжилттай  60-95  онооны  завсарт  жигд  харгалзуулах  замаар
шилжүүлэн тооцож болно.  Тухайлбал,  тухайн сургуульд оюутны мэдлэгийг онц,
сайн,  дунд,  муу  гэж  үнэлдэг  бол  60-71,  71-83,  84-95  оноог  амжилттай  дүнд
харгалзуулан дунд -66, сайн -78, онц -90 гэж оноох юм уу, эсвэл үнэлгээг тооцсон
багц цагийн нарийвчлалтай холбож багц цагийг бууруулан тооцсон бол интервалын
дээд оноог харгалзуулж болно.
9.8. Дүйцүүлсэн  хичээлийг  сургалтын  мэдээллийн  системд  тухайн  хичээлийн
жилийн шилжиж ирсэн улиралд  нэг л удаа  оноож оруулна.  МУИС-ийн хөтөлбөр
хооронд шилжиж байгаа бол үндсэн үнэлгээгээр бусад гадаад, дотоодын их, дээд
сургуулиас шилжин ирж байгаа бол СR үнэлгээгээр оруулна.

Арав. Шилжилттэй холбоотой зардал

10.1.  Бүртгэлийн  хураамж  нь  шилжин  суралцах  хүсэлт  гаргасан
бүрэлдэхүүн  салбар  сургуулийн  тухайн  хөтөлбөрийн  1-р  түвшний 1  багц
цагийн төлбөртэй тэнцүү байна.
10.2. МУИС-ийн  бүрэлдэхүүн  сургууль,  салбар,  хөтөлбөр  хооронд
шилжин  суралцах  болзол  хангаж  шилжих  эрхээ  авсан  суралцагч
шилжилтийн зардал төлөхгүй.
10.3. Гадаад,  дотоодын их,  дээд  сургуулиас  МУИС-д шилжин суралцах
болзол  хангаж  шилжих  эрхээ  авсан  бүртгүүлэгч  шилжилтийн  зардлыг
шилжин суралцах хөтөлбөр харьяалагдах бүрэлдэхүүн сургуулийн дансанд
төлнө.
10.4. Шилжилтийн  зардал  нь  МУИС-ийн удирдах зөвлөлийн  тогтоолын
хавсралтаар батлагдсан үйлчилгээний бусад хураамжид заасан төлбөр байна.
10.5. Бүртгэлийн  хураамжийг  100  хувь МУИС-ийн  төвлөрсөн  санд
төвлөрүүлж шалгалт зохион байгуулах болон бусад зардалд зарцуулна. 
10.6. Бүртгэлийн хураамж болон шилжилтийн зардлыг буцаан олгохгүй.

Арван нэг. Бусад

11.1 Бүртгүүлэгч  бүртгүүлэхээс  өмнө  энэхүү  журамтай  танилцах
үүрэгтэй. 
11.2 Шилжилттэй  холбоотой  бичиг  баримтыг  хуурамчаар  үйлдсэн  нь
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тогтоогдвол  МУИС-д  шилжүүлэн  суралцуулахгүй,  шилжсэний  дараа  энэ
зөрчил илэрвэл сургуулиас хасна.
11.3 Магистр, докторын хөтөлбөрт шилжих хүсэлт гаргасан бүртгүүлэгч
тухайн түвшний элсэлтийн журмын болзлыг хангасан байна. 
11.4 Бүртгүүлэгчийг  хүсэлт  гаргасан  хөтөлбөрөөс  өөр  хөтөлбөрт
шилжүүлэхгүй. 
11.5 Суралцаж байгаа хөтөлбөртөө хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр эсвэл аль нэг
байгууллагын гэрээний дагуу элсээгүй байх. 
11.6 Суралцагч зөвхөн нэг удаа шилжин суралцахыг зөвшөөрнө. 
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Хүснэгт 1

МУИС-д шилжин суралцагчийн багц цаг тооцож, дүнг дүйцүүлсэн маягт

Шилжин  суралцагчийн  эцэг  /эх/-ийн  нэр:  __________________  нэр:  _________________  иргэний  бүртгэлийн  дугаар:
____________

Суралцаж  байсан  улс:  _____________________  их,  дээд  сургууль:
_______________________________________________________

Бүрэлдэхүүн  сургууль,  тэнхим:  ____________________________________  хөтөлбөр:
_______________________________________

Шилжин  ирж  буй  тэнхим:  ______________________________  суралцах  хөтөлбөр:  _____________________  батлагдсан  он:
_______

№

Шилжин ирж буй хөтөлбөр дэх
дүйцэх хичээлийн

Дүн
Өмнө хөтөлбөрт судалсан

хичээлийн
Дүн

Дүнг дүйцүүлсэн:
багшийн

О
гн

оо

Нэр индекс
б.

ца
г

О
но

о

Т
оо

н

Ү
сг

эн

Нэр

б.
ца

г

О
но

о

Т
оо

н

Ү
сг

эн Гарын
үсэг

Нэр

Ерөнхий суурь хичээл

Мэргэжлийн хичээл

Нийт дүйцсэн багц цаг7

Хянасан:
Тэнхимийн эрхлэгч:  _____________________ / / огноо: _____________
                                     _____________________ / / огноо: _____________

Хүлээн авсан:
Дүн бүртгэл
хариуцсан

мэргэжилтэн:
   _____________________ /           /       огноо: _____________

7 Санамж: Суралцагч шилжүүлэн суралцуулах журмын 9.2-р заалтыг баримтална. 
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Захирлын 2011 оны 12 дугаар сарын 28-ны
өдрийн 700 тоот тушаалын хавсралт 

ОЮУТНЫ ДАДЛАГЫН ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ

Нэг. Ерөнхий зүйл
1.1 Бакалаврын сургалтын төлөвлөгөөнд заавал судлах хичээл хэлбэрээр
тусгагдсан,  сургалтын технологийн горимын дагуу  хийвэл зохих дадлагыг зохион
байгуулахад энэ  журмыг  мөрдөнө. Дадлагын чанар, үр дүнг дээшлүүлэх,
бүрэлдэхүүн сургуулийн  захирал, сургалтын албаны болон мэргэжлийн тэнхмийн
эрхлэгч/профессорын багийн  ахлагч, дадлага удирдах багшийн үүрэг  хариуцлагыг
өндөржүүлэх,  багш оюутны эрх,  үүргийг  тодотгох, дадлагын гүйцэтгэлд өгөх
үнэлгээ, дүгнэлтийг боловсронгуй болгоход энэхүү журмын зорилго оршино.
1.2 Оюутан танхимын  сургалтаар эзэмшсэн онолын мэдлэг, чадвараа  практик
үйл  ажиллагаатай холбон бататган гүнзгийрүүлж,  ажиглалт, судалгаа,
боловсруулалт хийх чадвар, дадал эзэмших, өөрийн мэргэжлийн салбарт тавигдаж
буй зорилт, тулгамдсан  асуудлын талаар тодорхой мэдээлэл олж авах, хөдөлмөр
эрхлэхэд  шаардлагатай ур  чадваруудыг  эзэмших зорилготой суралцах үйл
ажиллагааг дадлага гэнэ.
1.3 Дадлага нь үндсэн хичээлтэйгээ хамт юмуу тусдаа багц цагтай байна. Нэг
багц цагийн хэмжээ нь16 долоо хоногтой улирлын хувьд 48 цагтай тэнцүү байна.
1.4 Дадлагын төрөл, зорилго, мэргэжлийн онцлогоос хамааруулан хөтөлбөрийг
нь энэхүү  ерөнхий журмын  хүрээнд мэргэжлийн тэнхмийн эрхлэгч/профессорын
багийн ахлагч хариуцан боловсруулж, бүрэлдэхүүн сургуулийн Эрдмийн зөвлөлөөр
батлуулан хичээлийн жилийн эхэнд сургалтын мэдээллийн систем, ”Оюутны гарын
авлага”-д оруулсан байна.
1.5 Дадлагын хөтөлбөрт нэр, индекс, багц цаг, урьдчилсан шаардлага, зорилго,
оюутны  эзэмших мэдлэг,  чадвар, дадал, хандлагын агуулга, үнэлгээ, ашиглавал
зохих ном,  сурах бичиг,  бусад  материалын жагсаалтыг тусгахаас гадна дадлагын
хугацаа, зохион  байгуулах хэлбэр, дадлага  хийх газар, маршрут, ажлын болон
амралтын цаг, аюулгүй ажиллагааны нөхцөл, тайлангийн бүтэц зэргийг тодотгосон
байна.
1.6 МУИС нь оюутны дадлага хийх практик сургалтын төв/лаборатори,
полигон, түнш аж ахуйн нэгж, байгууллага, тогтсон маршруттай байна.

Хоёр. Дадлагын төрөл
2.1. Оюутны дадлага нь дараах төрлүүдтэй байж болно. Үүнд:

 Үйлдвэрлэлийн;
 Хээрийн;
 Сурган хүмүүжүүлэх.

Мөн дадлагын зорилго, шаардлагаас үүдэн хээрийн-үйлдвэрлэлийн дадлага гэх мэт
холимог хэлбэртэй байж болно.
1.2. Оюутны танхимд эзэмшсэн онолын мэдлэг, чадварыг практик мэдлэг, чадвар,
дадлаар баяжуулах зорилгоор  аж ахуйн нэгж, байгууллага дээр зохион байгуулах
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дадлагыг  үйлдвэрлэлийн  дадлага гэнэ. Энэ  төрлийн дадлага нь танилцах эсвэл
мэргэшүүлэх зорилготой байна.

2.2.1 Оюутны  мэргэжлийн суурь хичээлээр эзэмшсэн онолын мэдлэгт түшиглэн
практик  үйлажиллагаанд ажиглалт хийлгэх,  цаашид мэргэших чиглэлийг нь
сонгуулах,  мэргэшүүлэх хичээл  судлуулах,  дараагийн шатанд  мэргэшүүлэх
зорилготой дадлага хийлгэх урьдчилсан нөхцлийг хангах зорилгоор үйлдвэрлэлийн
дадлагыг  зохион байгуулах ба  мэргэжлийн тэнхим/профессорын багаас томилсон
багш  оюутны  бүлгээр удирдана. Ийм  зорилготой үйлдвэрлэлийн  дадлага  нь
мэргэжлийн чиглэл, дадлагыг явуулах газраас хамааран дараах үндсэн чиглэлүүдтэй
байна. Үүнд:

а)  Аж ахуйн нэгж, байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүрэг, үйл
ажиллагааны зарчим, хэлбэр, зохицуулалт, тухайн мэргэжлийн онцлог, мэргэжлийн
ёс зүйн хэм хэмжээтэй танилцах, дүн шинжилгээ хийх,

б) Хээрийн нөхцөлд газар, ус, хөрс, ургамал, амьтан, эрдэс чулуулгийн тогтоц, бүтэц,
шинж чанарын нийтлэг зүй тогтолд ажиглалт, тэмдэглэл хөтлөх,

в) Суурин болон хээрийн нөхцөлд соёл иргэншил, хөшөө дурсгал, булш бунхан зэрэг
археологи, соёл, түүхийн дурсгалт зүйлийг үзэж, ажиглалт хийж, тэмдэглэл хөтлөх
зэрэг болно.

2.2.2 Тухайн  мэргэжлийн сургалтын төлөвлөгөөн  дэх мэргэшүүлэх  хичээлийн
дийлэнхийг оюутан амжилттай судалсны дараа  эзэмшиж буй мэргэжлийнх нь
чиглэлээр  мэргэшүүлэх, ажлын арга  барилд суралцуулах, мэргэжлийн ёс  зүйн
хандлага төлөвшүүлэх зорилгоор үйлдвэрлэлийн дадлагыг зохион байгуулна. Энэ
тохиолдолд оюутан тэнхим/профессорын багаас томилсон багш, аж  ахуйн нэгж,
байгууллагаас томилсон мэргэжилтний хамтын удирдлагын дор дадлага хийнэ.

2.2.3  Бүрэлдэхүүн  сургууль  дэргэдээ  үйлдвэрлэлийн  дадлагын орчныг  бүрдүүлсэн
практик сургалтын төвтэй нөхцөлд сургууль дээрээ дадлагыг  зохион байгуулж
болно.  Энэ тохиолдолд дадлагын үргэлжлэх  хугацааг төв  сургалтын албатай
зөвшилцөн тогтоох ба мэргэжлийн тэнхим/профессорын багаас  томилсон багш
дадлагыг удирдан явуулна.

2.3 Оюутанд хөрс, ус, ургамал, амьтан, чулуулаг зэрэг байгалийн нөөц, археологи,
соёл, түүхийн дурсгалуудын хээрийн судалгааны  ажиглалт, туршилтын арга  зүйг
эзэмшүүлэх,  онолын мэдлэгийг нь  практик дээр бататгах, байгалийн  нөөц,
археологийн олдворыг бие даан тодорхойлж, боловсруулах, дээжийг нь сургалтын
үзүүлэн таниулах болон  судалгааны материал  болгон бэлтгэх чадвар, дадал
эзэмшүүлэх зорилгоор хөдөө  орон  нутагт шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэлийн ач
холбогдол бүхий байгалийн тогтоц газар, түүх  соёлын  дурсгалт  газар, полигонд
зохион байгуулагдах дадлагыг хээрийн  дадлага  гэнэ. Хээрийн дадлагаар оюутанд
дээр дурдсан чадвар, дадлыг эзэмшүүлэхийн зэрэгцээ  хээрийн нөхцөлд ажиллаж,
амьдрах, байгаль орчинтой зөв харьцах ажиллагаанд сургана.
2.3.1Хээрийн дадлага тогтсон маршруттай байна. Маршрутыг бүрэлдэхүүн
сургуулийн Эрдмийн зөвлөлөөр хэлэлцэн баталгаажуулсан байвал зохино.
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2.3.2  Хээрийн дадлагыг оюутны бүлгээр мэргэжлийн тэнхим/профессорын багаас
томилсон багшийн шууд удирдлагын дор хийнэ.

2.3.3.  Оюутны бие даан гүйцэтгэх  чадварыг хөгжүүлэх, дэмжихэд  чиглэсэн хээрийн
дадлага  хийх гарын авлагыг тусад нь бэлтгэсэн байвал зохино. Уг гарын авлагад
байгалийн нөөц, археологийн олдворыг эрж хайх, малтах, дээжид  нь ажиглалт,
харьцуулалт,  сонголт,  анхан шатны  боловсруулалт хийх,  баримтжуулах,  ялган
таних зэрэг хээрийн нөхцөлд бүтэц, онцлог шинжээр нь задлан шинжилж бичиглэл,
зураглал хийх түгээмэл, нийтлэг арга  зүй, боох, хадгалах, тээвэрлэх  аргууд болон
манай оронд өргөн тархсан, дадлагын үед хамгийн ихээр тохиолдож болох тухайн
бүлгийн олдворыг таних түлхүүр бичиг,  зураг, заавар, зөвлөмж  зэргийг оруулсан
байна.

2.3.4.  Хээрийн дадлагаар  цуглуулсан дээжийн сонголт  нь  лабораторийн  нөхцөлд
үргэлжлүүлэн судалж бие  даалтын болон бакалаврын судалгааны ажил хийхэд
материал болгон ашиглагдах боломжтой байна.

2.4 Сурган хүмүүжүүлэх дадлага нь оюутанд мэргэжлийн болон сэтгэл судлал, сурган
хүмүүжүүлэх зүй, дидактикийн хичээлүүдээр эзэмшсэн мэдлэг, чадвараа багшлах
үйл ажиллагаанд бүтээлчээр хэрэглэх арга зүйг эзэмшүүлэх үндсэн зорилготой.
2.4.1 Сурган хүмүүжүүлэх дадлагыг ерөнхий боловсролын сургууль (ЕБС) дээр
хийнэ. ЕБС-д холбогдох хичээл нь заагддаггүй мэргэжлээр хийх дадлагыг  их, дээд
сургууль, коллеж, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв дээр хийж болно.

2.4.2 Сурган хүмүүжүүлэх дадлагыг мэргэжлийн тэнхим/профессорын багийн болон
Сэтгэл судлал, сурган хүмүүжүүлэх ухааны тэнхмийн багш  нар тухайн дадлага
хийгдэх сургуулиас томилогдсон багштай хамтран удирдана.

Гурав. Дадлагыг зохион байгуулах
1.1 Дадлагыг оюутны танхимд судалсан нэг буюу бүлэг хичээлийн агуулгаар
зохион байгуулна.
1.2 Дадлага хийх газар нь уг хичээлийн зорилгоос хамааран үйлдвэр, аж ахуйн
газар, сургалт, эрдэм шинжилгээний чиглэлийн төрийн ба төрийн бус байгууллага,
төсөл,  хөтөлбөр болон шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэлийн ач холбогдол  бүхий
байгалийн тогтоц газар, түүх соёлын дурсгалт газар гэх мэт байж болно.
1.3 Бүрэлдэхүүн  сургууль оюутны  дадлага хийлгэх аж ахуйн нэгж,
байгууллагуудын  жагсаалт гаргаж, шаардлагатай гэж  үзвэл  түншлэлийн  гэрээ
байгуулна. Олон  мэргэжлийн салбар хамаарах түнш байгууллагатай оюутны
дадлага хийлгэх тухай гэрээг МУИС-ийн захиргаа хийж болно.
1.4 Оюутныг өөрийн байгууллага дээр дадлага хийлгэх хүсэлтэй аж ахуйн нэгж,
байгууллагын хүсэлтийг Оюутанд үйлчлэх төв хүлээн авч бүрэлдэхүүн сургуулийн
Сургалтын  албаар дамжуулан мэргэжлийн тэнхим/профессорын  багт уламжилж,
ажлын хоеѐр долоо хоногт багтаан шийдвэрлүүлнэ.
1.5 Дадлагыг оюутны бүлгээр зохион байгуулахыг чухалчлах боловч дадлага
хүлээж авах  газрын  онцлог, хүчин чадлаас хамааран ганцаарчилсан байдлаар
хийхийг зөвшөөрнө.
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1.6 Дадлагыг зохион байгуулахдаа бүрэлдэхүүн сургуулийн сургалтын алба аж
ахуйн нэгж,  байгууллагатай оюутныг  оролцуулан гурван талын гэрээ байгуулна
(Үлгэрчилсэн гэрээ: Хавсралт1).
1.7 Дадлагад гарах багш, оюутан эрүүл мэндийн болон гэнэтийн ослын даатгалд
хамрагдсан байх бөгөөд түүнийг өөрсдөө хариуцна.

Дөрөв. Бүрэлдэхүүн сургуулийн эрх, үүрэг
4.1 Бүрэлдэхүүн сургууль дадлагыг зохион байгуулахад шаардагдах эрхзүйн
болон материаллаг нөхцлийг бүрдүүлэхэд санаачлага гаргаж, зохион байгуулалт, үр
дүнд хяналт тавьж ажиллана.
4.2 Дадлага хийх оюутны нэр, сургуулиас болон аж ахуйн нэгж, байгууллагаас
удирдах багш,  мэргэжилтэн,  холбогдох төсвийг мэргэжлийн тэнхим/профессорын
багийн  хурлаар хэлэлцэж,  бүрэлдэхүүн сургуулийн Сургалтын албаар хянуулан,
захирлын  тушаалаар баталгаажуулсан байна. Зардлыг төлөвлөхдөө сургуулийн
Санхүү, эдийн  засгийн хэлтсээс гаргасан нэгдсэн жишгийг  баримтлах бөгөөд
тухайн үеийн бараа, үйлчилгээний үнэлгээг тооцно.
4.3 Бүрэлдэхүүн сургууль сургалтын төлөвлөгөөний дагуу хийгдэж байгаа
дадлагын батлагдсан төсвийг захиран зарцуулах эрх эдэлнэ.
4.4 Хөдөө орон нутагт багш, оюутан явуулж хээрийн дадлага хийх тохиолдолд
нийтийн  тээврийн асуудал  хариуцсан  мэргэжлийн  байгууллагаас олгосон хүн
тээвэрлэх зөвшөөрөлтэй, техникийн хувьд бүрэн бүтэн тээврийн хэрэгсэл, хээрийн
нөхцөлд  ажиллах дадлага  туршлагатай жолоочийг сонгож, үйлчилгээний  гэрээ
байгуулна (Үлгэрчилсэн гэрээ: Хавсралт3).
4.5 Бүрэлдэхүүн сургууль хичээлийн жилийн явцад үүссэн нөхцөл байдалтай
холбогдуулан төв сургалтын албатай зөвшилцөж дадлагын хугацааг хойшлуулах,
урагшлуулах, онцгой тохиолдолд богиносгох эрх эдэлнэ.
4.6 Оюутныг цалинтай дадлага хийлгэх, урамшуулах боломжийг эрэлхийлэн,
дэмжиж ажиллана.
4.7 Дадлагын үед ямар нэгэн зөрчил гарсан тохиолдолд буруутай этгээдэд
холбогдох хууль тогтоомж, МУИС-ийн дотоод дүрэм,  журмын дагуу хариуцлага
хүлээлгэнэ.

Тав. Дадлага удирдагчийн эрх, үүрэг
5.1 Бүрэлдэхүүн сургуулиас оюутны дадлагыг удирдах багшийн эрх, үүрэг

5.1.1 Дадлага эхлэхээс өмнө уг дадлагын хөтөлбөр буюу дадлагын зорилго, оюутны
эзэмшвэл  зохих мэдлэг,  чадвар,  дадал,  гүйцэтгэх ажлын  хэмжээ,  дадлагын үед
баримтлах дэг журам, хээрийн нөхцөлд мөрдөх аюулгүй ажиллагааны заавар болон
бусад асуудлыг оюутанд танилцуулж, гарын үсэг зуруулсан байна.

5.1.2.  Дадлагыг хөтөлбөрийн  дагуу удирдан явуулах, оюутанд зөвлөн туслах
(дадлагын  хичээлийн  хөтөлбөрт дадлагыг удирдах багшийн оюутантай ажиллах
ажиллагааг  тодорхой тусгах), хяналт тавихын зэрэгцээ оюутан, аж ахуйн нэгж
байгууллагаас дадлагыг удирдах мэргэжилтэн нарыг холбож өгөх үүрэг хүлээнэ.
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5.1.3  Ганцаарчилан дадлага хийж  буй оюутантай  байнгын харилцаатай  байж,
шаардлагатай бөгөөд боломжтой бол газар  дээр нь дадлагын байдалтай нь
танилцаж, зөвлөгөө өгөх зэргээр дадлагын явцад хяналт тавьж ажиллана.

5.1.4.  Хөдөө орон  нутагт дадлага удирдах багш тогтоосон маршрутаар явж,
томилолтын хуудсаа орон нутгийн захиргааны байгууллагаар бөглүүлсэн байна.

5.1.5 Хээрийн дадлагын үед дархан цаазтай газарт нэвтрэх, шаардагдах хэмжээгээр ан
амьтан агнах,  ховор ургамал, шавьжийн цуглуулга бэлтгэх, археологийн малтлага
хийх зэрэгт зохих хууль тогтоомжийн дагуу зөвшөөрөл авсан байна. Мөн хээрийн
дадлагын үед байгаль орчныг  хамгаалах талаар  тусгай төлөвлөгөө боловсруулан,
тухайн газрын байгаль орчин хариуцсан мэргэжилтнээр батлуулан ажиллана.

5.1.6  Тухайн дадлагыг  хийхэд  холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм  журмуудаас
шаардлагатай заалтуудыг оюутнуудад  уншиж  танилцуулах буюу түүвэрлэн  авч
танилцуулга бэлтгэн оюутанд хүргэсэн байна.

5.1.7  Оюутны  дадлагын  үр  дүнд  тодорхойлолт,  үнэлгээ өгч,  тайланг  бүрэлдэхүүн
сургуулийн Захирлын  тушаалаар томилогдсон комиссын гишүүдийн хамт
хамгаалуулна.

5.1.8 “МУИС-ийн багшийн орон тоо, ажлын үнэлгээний журам”-д заасны дагуу ажлаа
үнэлүүлэн дүгнүүлж, багц цаг тооцуулна.

5.2 Аж ахуйн нэгж, байгууллагатай гэрээ  байгуулахдаа оюутны дадлагыг удирдах
мэргэжилтний эрх, үүргийн талаар дараах зүйлсийг тусгана. Үүнд:

5.2.1 Дадлага хийх оюутныг хүлээн авч, тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын дотоод
дүрэм  журам, үйл ажиллагаатай танилцуулж, оюутны  анхаарвал зохих  зүйлсийн
талаар зөвлөгөө өгч, аюулгүй байдлыг нь хариуцан ажиллах,

5.2.2 Дадлагыг хөтөлбөрийн дагуу удирдан явуулах, оюутанд зөвлөн туслах, хяналт
тавих,
5.2.3  Бүрэлдэхүүн сургуулиас оюутны дадлагыг удирдах багштай байнгын

холбоотой байж, оюутны дадлага хийж буй байдлын талаар харилцан зөвшилцөж, үр
дүнтэй хамтран ажиллах,

5.2.4 Оюутны дадлагын үр дүнд тодорхойлолт, үнэлгээ өгөх,
5.2.5 Дадлага удирдсан мэргэжилтэнд тооцох цагийн доод хэмжээ дараах жишигтэй

байх ба МУИС-ийн захирлын тушаалаар батлагдсан багшид олгох цагийн хөлсний
хэмжээг тогтоосон тарифаар ажлын хөлс олгоно. Үүнд:

а) Мэргэшүүлэх зорилготой үйлдвэрлэлийн дадлагын 1-5 оюутныг удирдахад 7
хоногт оюутан бүрийн 3 цаг, 5-аас дээш оюутан бүрд 1 цаг тооцно.
б) Танилцах зорилготой үйлдвэрлэлийн дадлагын 1-5 оюутныг удирдахад 7 хоногт 8
цаг, 5-аас дээш оюутан бүрд 0.5 цаг тооцно.

Тооцох цагийн хэмжээг хоёр талын хооронд байгуулах гэрээний хүрээнд бүрэлдэхүүн
сургуулийн Захирлын тушаалаар тусгайлан зохицуулж болно.

Зургаа. Оюутны эрх, үүрэг
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6.1. Оюутан тухайн дадлагад хамрагдахаас өмнө судалсан байвал зохих хичээлүүдийг
амжилттай судалж,  шаардлагатай багц цагийг цуглуулсан тохиолдолд дадлага
хийнэ.

6.2. Дадлага эхлэхээс өмнө дадлагын хөтөлбөртэй танилцсан байна.
6.3 Дадлагыг  хөтөлбөрийн дагуу  гүйцэтгэх ба хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

төлөвлөгөө  гаргаж,  удирдах багш, аж ахуйн нэгж байгууллагаас  оюутныг
удирдахаар томилогдсон мэргэжилтнээр батлуулж, ажиллана.

6.4 Дадлагын явцад  тухайн байгууллагын үйл ажиллагаанаас өөрт  холбогдох
үйл ажиллагаатай сайтар танилцаж, ажиглалт хийн тэмдэглэл хөтөлж, шаардлагатай
ажил үүргийг гүйцэтгэнэ (Дадлагын тэмдэглэл,  тооцооны эх материалыг тайланд
хавсаргана).

6.5. Оюутан өөрийн сонгосон, тухайн мэргэжлийн холбогдолтой сэдэв/асуудлаар бие
даалтын ажил/төсөл хийж  үр дүнг нь бусад оюутныг байлцуулан, удирдагч
багшийн удирдлагын дор хэлэлцүүлнэ.

6.6 Дадлага хийх  явцдаа  өөрийн  санаачилгаар  дадлагажиж байгаа  үйл
ажиллагаатай  холбоотойгоор хичээлийн хөтөлбөрт  заагаагүй ажлуудыг  нэмж
гүйцэтгэж болно.

6.7. Тухайн мэргэжлийн хөдөлмөрийн харилцаанд оролцогчдын эрх, үүргийг судалж
мэдсэн байна.

6.8 Байгууллагын дотоод дүрэм, журамд  захирагдаж  ажиллахын  сацуу
байгууллагын  мэдээллийн нууцыг задруулахгүй байж, баримтыг алдаж
үрэгдүүлэхээс урьдчилан  сэргийлж  ажиллана.  Баримт,  материалтай танилцахдаа
удирдаж буй мэргэжилтнээс болон эрх бүхий албан тушаалтнаас зөвшөөрөл авсан
байвал зохино. Мөн баримтыг  гадагш авч  явах зэргээр байгууллагын ажилд
хүндрэл учруулахгүй байхаас  гадна  ажилтнуудтай ёс зүйн хэм  хэмжээг сахиж
соёлтой харилцана.

6.9 Дадлага хийж буй газартаа сургуулиа сурталчлах, эрдэм дэлгэрүүлэн соёл
түгээж, үлгэр жишээч байх ёстой.

6.10 Ганцаарчилсан дадлага хийж байгаа оюутан дадлагын хугацаанд удирдаж  буй
багштай байнгын холбоотой ажиллана.

Долоо. Дадлагын хичээлийн үнэлгээ, тайлан хамгаалалт
7.1.  Оюутны дадлагын хичээлээр эзэмшсэн мэдлэг, чадвар, дадал, хандлагыг 100

оноогоор үнэлэх ба бүтцийг  нь мэргэшүүлэх зорилготой үйлдвэрлэлийн дадлагын
хувьд үлгэрчилсэн байдлаар авч үзвэл дараах байдалтай байх ба бүрэлдэхүүн хэсэг
бүрээс  оюутны авах онооны задаргаа, тавигдах шаардлагыг дадлагын хичээлийн
хөтөлбөрт дэлгэрэнгүй тусгана. Үүнд:
 Оюутан  дадлагажих  ажлын гүйцэтгэлээс нийт онооны 40 хувийг авна.

Гүйцэтгэлийг оюутны ажилласан цагийн бүртгэл, удирдаж буй багшийн хийсэн
үечилсэн хяналт, шалгалтын дүн, ажил олгогчоос (буюу удирдсан
мэргэжилтнээс) өгсөн тодорхойлолт, үнэлгээг  харгалзан гаргана. Удирдсан
мэргэжилтэн оюутанд өгөх тодорхойлолт, үнэлгээгээ тухайн байгууллагын албан
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бичгийн хуудсан дээр бичиж, гарын үсгээ зурсан байх ба дарга/захирлын гарын
үсэг,  тамга тэмдгээр  баталгаажуулсан  байна.  Тодорхойлолтод  удирдсан
мэргэжилтний албан тушаал, овог, нэрийг тодорхой бичсэн байх шаардлагатай.

 Оюутан  сонгож авсан, тухайн мэргэжлийн холбогдолтой сэдэв/асуудлаар
шаардлагатай тоо, мэдээ, баримтыг  цуглуулан 2-оос  доошгүй бие  даалтын
ажил/төсөл хийж үр  дүнг  нь удирдагч  багшийн удирдлагын дор ангид
хэлэлцүүлэх ба үүнээс авбал зохих  нийт онооны 30 хувийг авна.  Эдгээр  бие
даалтын  ажил,  хэлэлцүүлэг нь оюутнуудад дадлагаар эзэмшиж буй мэдлэг,
чадвараа  харилцан  хуваалцах,  танхимд үзсэн онол, үзэл баримтлалуудыг
дадлагын ажлаараа турших зэрэг боломжийг олгоно.

 Оюутан дадлагын тайлангаас авбал зохих нийт онооны 30 хувийг авна. Тайланг
оюутан тухайн дадлагын хөтөлбөрт тусгасан загвар, шаардлагын дагуу бичиж,
дадлага дууссанаас хойш долоо хоногийн дотор  харьяалагдах мэргэжлийн
тэнхим/профессорын багт ирүүлнэ. Тайлан гурван үндсэн  хэсгээс  бүрдэх ба
эхний  хэсэгт дадлагын хүрээнд оюутны зүгээс дэвшүүлэн тавьсан зорилго,
зорилт, хийхээр төлөвлөсөн ажлыг, хоеѐрдахь хэсэгт дадлага хийсэн байгууллага,
түүний зорилго,  үндсэн бүтээгдэхүүн,  үйлчилгээ,  үйлчлүүлэгч,  бүтэц зохион
байгуулалт,  оюутны  дадлагажих ажлын байр, тэрхүү ажлын байрны  тухайн
байгууллагад гүйцэтгэдэг  үүрэг, бусад ажлын байртай уялдах уялдаа холбоо
зэргийг, сүүлийн  хэсэгт тайлангийн нэгдүгээр хэсэгт тусгасан зорилго, зорилт,
хийхээр төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэлийг тусгана. Дадлага дууссанаас хойш нэг
сарын дотор (хэрэв зуны  амралтын хугацаа  таарвал 9-р сард) бүрэлдэхүүн
сургуулийн захирлын тушаалаар  батлагдсан комисст оюутан бүр дадлагын
эцсийн үр дүн, тайланг  хамгаална. Комисс  оюутнаас танхимд үзсэн онолын
мэдлэгээ  практикт  хэрэглэх чадварыг шалгах  асуултад хариулт авч, харилцан
ярилцаж, гүйцэтгэлийг нь дадлагын хөтөлбөртэй харьцуулан үнэлгээгээ гаргана.

7.2 Оюутан амжилттай дүн (>=60%) авбал дадлагын багц цагийг тооцно. Удирдсан
багш  оюутны авсан дүнг  тайлан хамгаалалтаас хойш  ажлын  5 хоногийн дотор
сургалтын  мэдээллийн системд  оруулан, бүрэлдэхүүн  сургуулийн  сургалтын
албанаас оюутны нэрс, дүн бүхий хуудсыг авч, хянан, гарын үсгээр баталгаажуулан
хүлээлгэж өгнө.

7.3 Дадлага хийсэн боловч эцсийн тайлангаа амжилттай хамгаалж чадаагүй оюутан
дахин хамгаалах ба дадлагын хөтөлбөрт заасан ажлуудыг гүйцэтгээгүй бол өөрийн
зардлаар дадлагыг нөхөн хийж, тайлан хамгаална.

7.4 Оюутан хүндэтгэх шалтгааны улмаас цөөн хоногоор дадлагад гарч чадаагүй бол
тухайн  дадлагын үлдсэн хугацаанд нөхөн хийхийг зөвшөөрнө. Дадлага хийсэн
хугацаа нийт хугацааны 2/3-оос бага байвал дадлагын үлдсэн хугацаанд нөхөн хийх
боломжгүй гэж үзэж дадлага хийгээгүйд тооцно.

Найм. Дадлагыг зохион байгуулахад баримтлах аюулгүй ажиллагааны нийтлэг
шаардлага
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8.1 Дадлага нь хот, хөдөөд болон гадаадад, аж ахуйн нэгж, байгууллага дээр зэрэг
хаана ч явагдсан тухайн орчинд нь оюутан аюулгүй ажиллах нөхцлийг бүрдүүлсэн
байх ёстой.

8.2 Аюулгүй ажиллагааны дор дурдсан нийтлэг  шаардлагуудыг тусган, дадлага
хийгдэх объект, орчин,  хэрэглэгдэх арга хэрэгсэл, осолд хүргэж болзошгүй хүчин
зүйлс зэрэг  онцлогийг  харгалзсан  аюулгүй ажиллагааны тодорхой зааврыг
дадлагын хөтөлбөрт  холбогдох мэргэжлийн  тэнхим/профессорын  баг тусган,
мөрдүүлнэ.
8.3 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны  арга зүйг оюутан бүр мэдсэн байх ёстой.
Үүнд:

8.3.1  Дадлагын  үед  ашиглах багаж  төхөөрөмжийн  ажиллагааны зааврыг  судалсан
байна.

8.3.2  Аюулгүй  ажиллах  арга  барил  эзэмшсэн, аюул тохиолдсон үед  түүний  хор
хөнөөлийг яаралтай зайлуулах арга хэмжээг авахад суралцсан байна.

8.4 Дадлагын хөтөлбөр дэх аюулгүй ажиллагааны зааварт дараах зүйлсийг тодорхой
тусгасан байна. Үүнд:

8.4.1 Үер, шуурга, аянга, газар хөдлөлт, гал түймэр зэрэг байгалийн гэнэтийн аюулаас
урьдчилан сэргийлэх,

8.4.2 Могой, хачиг зэрэг хор хүргэж болох амьтнаас сэргийлэх, шаардлага гарсан үед
анхны тусламж үзүүлэх, 

8.4.3 Машин жолоодох,  усанд сэлэх,  хад  асганд  авирах зэрэг  дадлагын хөтөлбөрт
заагдаагүй бөгөөд аюул осолд хүргэж болох аливаа үйлдэл хийхийг хориглох,
8.4.4 Ил задгай гал түлэхгүй байх, нүүдэллэх үед цог, нурмыг унтраах,

8.4.5 Гол усанд хувцас хунар, сав суулга угаах, удаан задардаг хог  хаях зэргээр
байгаль орчныг бохирдуулахыг хориглох,
8.4.6 Түүх, соёл, байгалийн дурсгалт зүйлсийг хамгаалах.
8.5  Аюулгүй ажиллагааны нөхцлийг  бүрдүүлэх  талаар  дараах арга хэмжээ
авна.Үүнд:

8.5.1 Удирдагч багш  дадлагын үед  баримтлах аюулгүй  ажиллагааны зааврыг
оюутнуудад танилцуулж, тэмдэглэл хөтөлсөн байх,

8.5.2 Оюутнууд  аюулгүй ажиллагаа, хөдөлмөр  хамгааллын  заавартай  танилцсан
тухайгаа гарын үсэг зурж баталгаажуулсан байх (Үлгэрчилсэн загвар: Хавсралт 2),

8.5.3 Багш оюутнуудад хөдөлмөр зохион байгуулалтын ерөнхий зааварчлага өгөхөөс
гадна хээрийн дадлагын талбайд гарах бүрт заавар өгөх,

8.5.4  Нэн  шаардлагатай эм,  ороох боох  материал, дулаан  хувцас,  ариун  цэврийн
хэрэглэлтэй байх,

8.5.5 Хөдөө орон  нутагт дадлага удирдаж буй багш дадлагын зорилго, маршрутаа
орон нутгийн захиргаа, хэв журам сахиулах албанд мэдэгдэх, тухайн газар нутгийн
тогтоц,  зам даваа, гол усны онцлогийн талаар орон нутгийн байгууллага, иргэдээс
мэдээлэл авч, болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэхэд тэднээс тусламж авах,

8.5.6 Хээрийн  дадлагын батлагдсан хугацаа, маршрутыг баримтлах, гарцаагүй
өөрчлөх үед байршлаа бүрэлдэхүүн сургуулийн захиргаанд мэдээлж байх,
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8.5.7 Багш өөрийн болон бусдын хүүхэд, гэр бүлийн  хүмүүс  зэрэг дадлагад
хамааралгүй  хүнийг  хамт авч явах, замын хүнийг өөрсдийн унаанд дайх, унаа
саатсан үед оюутныг замын унаанд дайж явуулахыг хориглох,

8.5.8  Бүрэлдэхүүн сургуулийн  захиргаа  хээрийн дадлага хийх оюутныг  тээвэрлэх
машин, жолоочийг сонгож, гэрээ байгуулах (Үлгэрчилсэн гэрээ: Хавсралт 3).
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Хавсралт 1

ДАДЛАГЫН ГУРВАЛСАН ГЭРЭЭ 

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1.1 Энэхүү гэрээг  нэг талаас МУИС-ийн бүрэлдэхүүн сургууль болох_____________,

түүнийг төлөөлөн тус сургуулийн Сургалтын албаны эрхлэгч /цаашид “бүрэлдэхүүн
сургууль” гэх/, нөгөө талаас (төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж),
түүнийг  төлөөлж  ________/цаашид “дадлагыг хүлээн  авах байгууллага” гэх/,
гуравдагч талаас тус сургуулийн мэргэжлийн             -р түвшний оюутан  овогтой
/цаашид “дадлагажигч оюутан” гэх/ нар харилцан тохиролцож байгуулав.

1.2 Гэрээний зорилго оюутны  танхимын сургалтаар эзэмшсэн онолын мэдлэг,
чадварыг  практик үйл  ажиллагаатай холбон гүнзгийрүүлж, баяжуулах, оюутанд
мэргэжлийн  салбарт тавигдаж буй зорилт, тулгамдсан асуудлын талаар тодорхой
мэдээлэл олж авах боломж олгох, хөдөлмөр эрхлэхэд шаардлагатай ур чадваруудыг
эзэмшүүлэх, дадлагыг  хавсралтан дахь хөтөлбөрийн дагуу  зохион байгуулах,
дадлагыг хүлээж авах байгууллагын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

ХОЁР. ТАЛУУДЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ
2.1 Дадлагыгхүлээж авах байгууллагын эрх, үүрэг

2.1.1  Оюутны  дадлагыг  удирдах  мэдлэг,  туршлагатай  мэргэжилтнийг  удирдагчаар
томилно.

2.1.2 Оюутныг дадлагын хөтөлбөрийг биелүүлэхэд шаардагдах материал, ажил болон
ажлын өрөө тасалгаа зэрэг дадлагажих нөхцөл бололцоогоор хангана.

2.1.3 Шаардлага  гарвал дадлагажигч  оюутны  зөвшөөрлөөр  түр  орон  тоогоор
цалинжуулан ажиллуулж  болно. Гэхдээ энэ нь зааж  сургах үйл ажиллагааг
орхигдуулахгүй, оюутны суралцах цагт нөлөөлөхгүй байх ёстой.
2.2 Дадлагын хичээлийг удирдах мэргэжилтний эрх, үүрэг

2.2.1 Оюутныг практикийн болон мэргэжлийн ёс зүйн хувьд удирдан дадлагажуулж,
дадлагын хөтөлбөрт заасан чадвар, дадлыг эзэмшихэд туслана.

2.2.2 Оюутанд дадлагыг хүлээж авсан байгууллагын дотоод журам, холбогдох хууль
тогтоомжийг танилцуулан, мөрдөж ажиллахыг шаардана.

2.2.3  Тухайн  байгууллагын нууцад  хамаарахаас бусад  дадлага  хийхэд  шаардагдах
байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх болон бусад мэдээллийг  олж авахад нь
туслана.

2.2.4  Удирдагч  нь  дадлагын явцыг  баримтжуулж,  үнэлгээ  өгөх ба  дадлага  хийж
дууссаны дараа дадлага  хийсэн тухай, дадлагын ажлын үнэлгээний  санал бүхий
тодорхойлолтыг гаргаж өгнө.

2.2.5 Удирдагч мэргэжилтэн нь дадлага  удирдсаны хөлсийг зохих  журмынхаа дагуу
тооцон олгохыг бүрэлдэхүүн сургуулиас шаардах эрхтэй.
2.3 Дадлагажигч оюутны эрх, үүрэг
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2.3.1 Хууль тогтоомж, байгууллагын дотоод журам, ёс зүйн хэм  хэмжээг дагаж
мөрдөн,  дадлагажуулах зорилгоор даалгаж байгаа ажлыг хугацаанд нь, өгсөн
чиглэлийнх нь дагуу бүрэн гүйцэтгэх үүрэг хүлээнэ.
2.3.2 Байгууллагын талаас томилогдсон мэргэжилтний удирдлага дор ажиллана.
2.3.3 Шаардлагатай үед дадлагын явц, үр дүнгийн талаарх мэдээллийг өгнө.
2.3.4 Дадлагажих явцад олж мэдсэн хувь  хүн, байгууллагын  талаархи мэдээллийг
бусдад задруулахыг хориглоно.

2.3.5 Дадлагыг  гэрээнд  хавсаргасан  хөтөлбөрийн дагуу явуулах,  шаардлагатай
мэдээллээр хангах, тодорхой арга барилд сургахыг удирдагчаас шаардах эрхтэй.
2.3.6 Талуудыг гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг шаардах эрхтэй.
2.4 Бүрэлдэхүүн сургуулийн эрх, үүрэг

2.4.1  Оюутан  болон дадлагын удирдагч мэргэжилтийг  гүйцэтгэх ажлын  тодорхой
удирдамжаар хангана.

2.4.2 Дадлагын явцад хяналт тавина.  Энэ нь тухайн байгууллагын үйл ажиллагаанд
хүндрэл учруулж болохгүй.

2.4.3  Дадлагын  удирдагчийн  хөлсийг  дадлага  хүлээн  авсан байгууллага,  удирдагч
мэргэжилтнээс өгсөн нэхэмжлэхийг үндэслэн зохих журмын дагуу төлөх  үүрэг
хүлээнэ.

ГУРАВ. ГЭРЭЭГ ЦУЦЛАХ
3.1. Бүрэлдэхүүн  сургуулиас  удирдаж буй багш дадлага  шаардлага хангахгүй байна

гэж үзээд үүнийг  нь дадлагажигч оюутныг  дэмжиж байвал гэрээг  цуцлах тухай
санал гаргаж болно. Ийнхүү гарсан саналыг дадлагыг хүлээж авсан байгууллага,
удирдагч  мэргэжилтэнтэй тохиролцож  шийдвэрлэнэ.  Энэ  тохиолдолд хөлс
төлөгдөхгүй.

3.2.  Дадлагажигч оюутны буруутай үйл ажиллагааны улмаас гэрээ цуцлагдсан
тохиолдолд дадлагыг нөхөн хийлгэнэ.

ДӨРӨВ. ГЭРЭЭ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛОХ, ДУУСГАВАР БОЛОХ
4.1. Энэхүү гэрээг гурван хувь үйлдэх ба талууд гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр

болно.
4.2. Талууд гэрээгээр хүлээсэн үүргээ  зохих ёсоор  гүйцэтгэснээр  гэрээ  дуусгавар

болно.

ГЭРЭЭГ БАЙГУУЛСАН:
МУИС-ийн бүрэлдэхүүний сургуулийг төлөөлж
/гарын үсэг: /
Хаяг:  байгууллагын ажилтай /гарын үсэг:/

Хаяг: мэргэжлийн  –р  түвшний  оюутан  
/гарын үсэг:/
Хаяг:

Огноо: 
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Хавсралт 2

Оюутанд дадлагын хөтөлбөр, журам, дадлагын үед баримтлах аюулгүй
ажиллагааны шаардлагыг танилцуулсан хяналтын хуудас

Бүрэлдэхүүн сургууль,тэнхим:
Мэргэжил,оюутны сурч буй түвшин:
Дадлагын нэр, индекс:

Дадлагын эхлэх, дуусах хугацаа:
Удирдагч багш: Огноо:  
/гарын үсэг:/

Танилцуулсан хичээлийн хөтөлбөр, журам, заавар:

Бусад хууль, тогтоомж:

Хичээлийн хөтөлбөр, дадлагын журам, аюулгүй ажиллагааны шаардлага, арга зүйтэй
танилцаж,  хүлээн зөвшөөрсөн оюутны нэр, гарын үсэг зуруулсан тухай баримтыг
хүснэгтээр гаргана.

Захирлын2011 оны 12 дугаар сарын28-ны өдрийн
700 тоот тушаалын хавсралт 2

СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХ ДАДЛАГЫН ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл
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1.1 Энэхүү журам нь сурган хүмүүжүүлэх дадлагыг зохион байгуулах, чанар үр дүнг
нь үнэлэх, МУИС-ийн бүрэлдэхүүн сургууль, түүний бүтцийн нэгжүүд, дадлагыг
удирдах  багш  болон дадлагажигч оюутны  үүрэг  хариуцлагыг  өндөржүүлэх
зорилготой.

1.2 Багшийн боловсрол олгох их, дээд сургуулийн сургалтын нэг хэлбэр болох сурган
хүмүүжүүлэх дадлага нь бусад сургалтын  байгууллагад тодорхой хугацаанд
багшлах үйл  явц  бөгөөд  оюутан мэргэжлийн  болон  сэтгэл  судлал, сурган
хүмүүжүүлэх зүй, дидактикийн хичээлүүдээр эзэмшсэн мэдлэг, чадвараа бататгаж,
сурган хүмүүжүүлэх үйл ажиллагаанд бүтээлчээр хэрэглэх арга зүйг эзэмшинэ.

1.3  Энэ журмын хүрээнд зохицуулагдахгүй бусад асуудал МУИС-ийн оюутны
дадлагын ерөнхий журам, бусад дүрэм, журмаар зохицуулагдана.

Хоёр. Дадлагын зохион байгуулалт
2.1  Сурган хүмүүжүүлэх дадлага нь бусад дадлагын нэгэн адил сургалтын

төлөвлөгөөнд  заавал судлах хичээл  хэлбэрээр тусгагдан, сургалтын технологийн
горимын дагуу мэргэжлийн тэнхим/профессорын багаас боловсруулж, бүрэлдэхүүн
сургуулийн Эрдмийн зөвлөлөөр батлуулсан дадлагын хөтөлбөрийн дагуу зохион
байгуулагдана.

2.2  Сурган хүмүүжүүлэх дадлагын нэг багц цагийн хэмжээ 16 долоо хоногтой
улирлын хувьд 48 цагтай тэнцүү байна. Багш боловсролын стандартын дагуу сурган
хүмүүжүүлэх дадлагын нийт багц цагийн хэмжээ12 байх ба нэг удаагийн дадлагын
багтаамж 6 багц цагаас хэтрэхгүй байхаар төлөвлөнө.

2.3 Сурган хүмүүжүүлэх дадлага дараах зорилтыг агуулна. Үүнд:
 Суралцагчдын насны болон хувийн онцлогт тохируулан танин мэдэх үйл

ажиллагааг удирдах, сургалтыг зохион байгуулах арга барилыг эзэмших,
 Мэргэжлийн дидактик, сэтгэл судлал, сурган хүмүүжүүлэх зүйн мэдлэгээ

практикт бүтээлчээр хэрэглэх,
 Сурган хүмүүжүүлэх ажил төлөвлөх чадвар эзэмших,
 Сургалт, хүмүүжлийн ажилд дүн шинжилгээ хийх,
 Судлан шинжлэх чадвараа хөгжүүлэх,
 Хэл яриа, харилцааны соёл эзэмших,
 Багшийн ёс зүйд суралцах.

2.4 Дадлагыг оюутны бүлгээр зохион байгуулахыг чухалчлах ба бүлгийн оюутны тоо
6-8  байна.  Дадлага  хүлээж авах  байгууллагын онцлог, хүчин  чадлаас  хамааран
ганцаарчилсан байдлаар хийхийг зөвшөөрнө.

2.5  МУИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулийн Сургалтын алба ЕБС-тай сурган
хүмүүжүүлэх дадлагыг хамтран зохион байгуулах гэрээ байгуулж дадлагыг удирдах
багш, дадлагажих оюутны  эрх, үүргийг тодотгон, баталгаажуулна. Оюутан
ганцаарчлан дадлага  хийх тохиолдолд бүрэлдэхүүн сургуулийн Сургалтын  алба,
дадлагыг явуулах сургалтын  байгууллага  болон оюутны хооронд гурван талын
гэрээ байгуулна.
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Гурав. Дадлага удирдах багшийн хүлээх үүрэг
3.1. МУИС-иас дадлага удирдах багш нар оюутныг тухайн сургуулийн дотоод дүрэм,

журамтай танилцуулж, биеэ  авч явах байдал,  багшийн  ёс  зүйг баримтлах талаар
зөвлөгөө өгч, сурган хүмүүжүүлэх дадлагын хөтөлбөрийг танилцуулна.

3.2.  Мэргэжлийн  тэнхим/профессорын багаас удирдах мэргэжлийн багш  дараах
үүргийг хүлээнэ. Үүнд:
 Оюутанд онол, арга зүйн зөвлөгөө өгч, хичээлийн сэдэвчилсэн, календарчилсан

төлөвлөгөө, нэгж болон ээлжит хичээлийн хөтөлбөртэй танилцаж, батална.
 Оюутан бүрийн зааж буй хичээлд сууж зөвлөгөө өгч, үнэлнэ.
 Оюутны зааж буй хичээлийн хэлэлцүүлгийг хариуцаж, зохион байгуулна.

3.3  Сэтгэл судлал, сурган хүмүүжүүлэх ухааны тэнхмээс удирдах сурганы багш
дараах үүргийг хүлээнэ. Үүнд:

 Оюутны боловсруулсан сурган хүмүүжүүлэх дадлагын төлөвлөгөөтэй танилцаж,
батална.

 Сурагч болон хамт олныг  судлах асуудлаар оюутанд онол,  арга зүйн  зөвлөгөө
өгнө.

 Хүмүүжлийн үзүүлэх  ажлыг  зохион байгуулахад  зөвлөн  тусалж, эдэвт  ажлын
хэлэлцүүлгийг зохион байгуулна.

3.4  Тухайн дадлагыг  зохион  байгуулах  сургуулиас томилогдсон багш  дадлагын
хөтөлбөрийн дагуу оюутныг удирдан, зөвлөн туслах, хяналт тавих үүрэг хүлээнэ.

3.5 Дадлага удирдсан багш нар оюутан бүрийн эцсийн тайлантай танилцаж, тайлан
хамгаалуулах хурлыг хамтран зохион байгуулна.

Дөрөв. Дадлагажигч оюутны хүлээх үүрэг
4.1  Тодорхой шинжлэх ухааны үндэс, эрүүл мэндийн боловсрол, сэтгэл судлал,

сурган хүмүүжүүлэх зүй, сурган хүмүүжүүлэх сэтгэл судлал, сургалтын технологи,
мэргэжлийн дидактикийн хичээлүүдийг амжилттай судалсан байна.

4.2. Боловсролын харилцаанд оролцогч талуудын эрх, үүргийг судалж мэдсэн байна.
4.3.  Дадлагын хугацаанд багшийн үүрэг гүйцэтгэнэ. 7 хоногт дүнтэй 1, дүнгүй  2

цагийн  хичээл зааж, даасан ангийн  сурагчдын  дунд  дадлагын хугацаанд 2-оос
доошгүй удаа хүмүүжлийн ажил зохион байгуулна.

4.4. Дадлагын  хугацаанд  хийх ажлын төлөвлөгөө гарган, удирдагч багшаар
батлуулна. Ажлын төлөвлөгөө дараах бүтэц, үлгэрчилсэн агуулгатай байх ба ажил
бүрийн гүйцэтгэх хугацааг зааж, биелэлтийг тухай бүр дүгнэн бичнэ. Үүнд:
A. Зохион байгуулалтын талаар:
 Дадлага хийх сургуулийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагаатай танилцах,
 Дадлагын  явцад  зохион  байгуулах хүмүүжлийн ажлын талаар  санал асуулга

явуулах, багшийн ажлын төлөвлөгөөтэй танилцах,
 Танилцах өдөрлөг, үдэшлэг зохион байгуулах,
 Даасан ангийн сурагчдын хөгжлийг ажиглан судлах, ангийн журналтай танилцах,
 Мэргэжлийн  заах аргын  нэгдэл болон  тухайн  сургуулийн  сургалт,  хүмүүжлийн

зорилготой үйл ажиллагаанд туслах.
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Б. Сургалтын талаар:
 Мэргэжлийн багшийн хичээлийн сургалтын хөтөлбөртэй танилцах,
 Мэргэжлийн заах аргын нэгдэл, кабинетийн ажилтай танилцах,
 Заах хичээлийн хуваарь гаргах,
 Заах ээлжит хичээлийн хөтөлбөр бэлтгэх, хэрэв дүнтэй цаг бол хичээл орохоос

нэг хоногийн өмнө багшаар заавал батлуулах
 Сургалтын хөтөлбөрийн дагуу дүнтэй ба дүнгүй хичээл заах,
 Мэргэжлийн багшийн хичээлд сууж, туршлага судлах,
 Бусад оюутны хичээлд сууж, дүн шинжилгээ хийх, хэлэлцүүлэгт оролцож санал

бодлоо хуваалцах,
 Давтлага (ганцаарчилсан, хэсэгчилсэн, нийтийг хамарсан) зохион байгуулах,
 Үзүүлэн, тараах материал хийж, ашиглах,
 Сургалтанд техник хэрэгсэл ашиглах,
 Сурагчдын дэвтэр засах,
 Мэргэжлийн дагуу хичээлээс гадуурх ажил зохиох.
В. Хүмүүжлийн ажлын талаар:
 Сургуулийн хүмүүжлийн ажлын ерөнхий төлөвлөгөөтэй танилцах,
 Сургууль, ангийн хүмүүжлийн ажилд оролцох,
 Хүмүүжлийн үзүүлэх ажил  (сэдэв,  хугацаа,  байраа тодорхой бичнэ) зохион

явуулах,
 Хүмүүжлийн бусад ажил (уулзалт, үзвэр, аялал, тэмцээн гэх мэт) зохиох,
 Сурагчийн хамт олныг судалж, тодорхойлолт бичих
 Сурагчдын хөгжил, төлөвшлийг судалж,тодорхойлолт бичих,
 Эцэг эхтэй хамтран ажиллах, эцэг эхийн хурал зохион байгуулах,
 Оюутны хүмүүжлийн бусад ажилд дүн шинжилгээ хийх.

Тав. Дадлагын үнэлгээ
5.1 Дадлага  дуусахад  оюутны тайлан, ЕБС-иас удирдсан багшийн тодорхойлолтыг

үндэслэж, идэвх, хариуцлагыг харгалзан, оюутны дадлагын дүнг мэргэжлийн болон
сурганы багш нар хамтран гаргана. Үүнд:
 Сургалтын ажлын үнэлгээ-50 оноо
 Хүмүүжлийн ажлын үнэлгээ-30 оноо
 Дадлагын хугацаан дахь идэвхи, чармайлт, хариуцлагын үнэлгээ-20 оноо байна.

5.2 Дадлага хийсэн оюутны дүнг нэгдсэн дүнгийн хуудсанд жагсааж, дадлага хийсэн
сургууль, хугацааг бичиж,  удирдсан  багш нар гарын үсэг  зурсан байна. Оюутны
дадлагыг удирдсан мэргэжлийн  багш оюутны авсан дүнг тайлан  хамгаалалтаас
хойш ажлын 5 хоногийн дотор сургалтын мэдээллийн системд оруулна.

5.3 Мэргэжлийн багш, сурганы багш нар “МУИС-ийн багшийн орон тоо,  ажлын
үнэлгээний журам”-д заасны дагуу ажлаа үнэлүүлэн, багц цаг тооцуулна.
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5.4 Сурган хүмүүжүүлэх дадлагыг ЕБС-иас удирдсан багшид долоо  хоногт оюутан
бүрийн 3  цаг,  удирдах ажилтнуудад (захирал, сургалтын  менежер)  мөн хугацаанд
дадлагын оюутны нэг бүлэгт нийт 2 цаг тооцож МУИС-ийн  захирлын тушаалаар
батлагдсан багшид олгох цагийн хөлсний хэмжээг тогтоосон тарифаар ажлын хөлс
олгоно.
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Хавсралт 1

СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХ ДАДЛАГА ХИЙХ ГЭРЭЭ

НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ
1.1.Нэг талаас МУИС-ийн бүрэлдэхүүн сургууль болох, түүнийг төлөөлөн  тус

сургуулийн Сургалтын албаны эрхлэгч/цаашид “бүрэлдэхүүн сургууль” гэх/, нөгөө
талаас .....-р сургууль, түүнийг төлөөлж захирал /цаашид “...-р сургууль” гэх/ нар нь
оюутны  сурган  хүмүүжүүлэх дадлагыг зохион байгуулах  зорилгоор  энэхүү гэрээг
харилцан тохиролцож байгуулав.

1.2. Гэрээлэгч талууд боловсролын багц хууль болон бусад холбогдох хууль
тогтоомжийг мөрдөн ажиллана.

1.3. Сурган хүмүүжүүлэх дадлагатай холбоотой асуудлаарх талуудын оролцоо, үүрэг,
хариуцлагыг энэхүү гэрээгээр зохицуулна.

ХОЁР. МУИС-ИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН СУРГУУЛИЙН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ
2.1.Сурган хүмүүжүүлэх дадлагыг сургалт, хүмүүжлийн ажлын төлөвлөгөөтэй зохион

байгуулна.
2.2.  Тухайн сургуулийн сургалт, хүмүүжлийн ажилд оюутнуудаа идэвхтэй, зохион

байгуулалттай оролцуулна.
2.3.Сургуулийн удирдлага дадлагыг удирдсан /ЕБС-ийн/ багшийн цагийн хөлсийг

зохих журмын дагуу тооцон олгоно.

ГУРАВ.  ....... -Р СУРГУУЛИЙН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ
3.1. Дадлагажигч оюутанд сургалт, хүмүүжлийн ажлыг зохион байгуулахад туслалцаа

үзүүлж, дадлагажигч оюутныг  ажлын цагаар сургууль дээр ажиллах нөхцөл
бололцоогоор хангаж өгнө.

3.2. Сургалтын менежер, заах  аргын нэгдлийн зүгээс дадлагын оюутнуудын хичээл
заах төлөвлөгөө, хичээлийн нэгж хөтөлбөр боловсруулахад арга зүйн зөвлөлгөө өгч,
хяналт тавина.
3.3. Хүмүүжлийн ажлын дадлага эзэмшихэд бүх талаар дэмжлэг үзүүлнэ.

ДӨРӨВ. УДИРДАХ БАГШИЙН ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА
4.1. Багш сурган хүмүүжүүлэх ухаан,  дидактик боловсруулалт хийх асуудлаар

дадлагажигч оюутанд онол, арга зүйн зөвлөгөө өгч, хичээл зааж үзүүлнэ.
4.2. Оюутанд  хичээлийн нэг  хөтөлбөр боловсруулахад туслан  зөвлөх  ба

боловсруулсан хөтөлбөрүүдийг батлана.
4.3. Оюутны хичээлд сууж, хэлэлцүүлэг хийлгэж, үнэлгээ өгнө.
4.4. Оюутны зааж буй хичээлийн хэлэлцүүлгийг хариуцаж, зохион байгуулна.

ТАВ. ГЭРЭЭГ ЦУЦЛАХ
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5.1 Дадлага шаардлага хангахгүй байна гэж бүрэлдэхүүн сургуулиас удирдаж
буй багшийн үзсэн нь дадлагажигч оюутны дэмжлэгийг авбал гэрээг цуцлах тухай
санал гаргаж  болно. Ийнхүү гарсан саналыг ...-р сургуультай тохиролцож
шийдвэрлэнэ. Энэ  тохиолдолд дадлагыг удирдсан багшийн цагийн хөлс
төлөгдөхгүй.

5.2 Дадлагажигч оюутны буруутай үйл ажиллагаанаас болж гэрээ цуцлагдсан
тохиолдолд дадлагыг нөхөн хийлгэнэ.

ЗУРГАА. ГЭРЭЭ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛОХ, ДУУСГАВАР БОЛОХ
6.1 Энэхүү гэрээг хоёр хувь үйлдэх ба талууд гарын үсэг  зурснаар хүчин төгөлдөр
болно.
6.2  Талууд гэрээгээр хүлээсэн үүргээ  зохих ёсоор  биелүүлснээр  гэрээ  дуусгавар
болно.

ГЭРЭЭГ БАЙГУУЛСАН:

МУИС-ийн бүрэлдэхүүн                           сургуулийн Сургалтын албаны эрхлэгч  

-р сургуулийн захирал /гарын үсэг: /

Огноо:
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ШААРДЛАГАТАЙ ХОЛБООС 

МУИС-ийн цахим хуудас:

 МУИС-ийн албан ёсны цахим хуудас – www.  num.edu.mn      

 Шинжлэх ухааны сургуулийн цахим хуудас – http://sas.num.edu.mn/  

 Оюутны алба – http://student.num.edu.mn/ 

 Бүртгэлийн нэгдсэн систем – http://burtgel.num.edu.mn  

 Сиси мэдээллийн систем – https://sisi.num.edu.mn 

Химийн тэнхимийн цахим хуудас:

 Химийн тэнхим – http://dep.num.edu.mn/chemistry/ 

 Аналитик химийн хичээлийн хамтлаг - https://sites.google.com/site/analitikhimijnhamtlag/ 

 Ерөнхий, органик биш химийн хичээлийн хамтлаг –  https://sites.google.com/site/inorg99/ 

 Органик химийн хичээлийн хамтлаг – https://sites.google.com/site/organikhimimuis/

 Физик химийн хичээлийн хамтлаг – https://sites.google.com/site/fizikhimi/ 

 Оюутны нэгдэх фэйсбүүк групп – “МУИС-ийн Химийн тэнхимд идэвхтэй суралцаж буй

оюутнууд”

Холбоос: https://www.facebook.com/groups/134817130616398/ 
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