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“Ажил олгогч ба 
төгсөгчдийн анхдугаар 

уулзалт”-аас гарсан үр дүн



• Голч оноо 3.2-оос доошгүй
• Мэргэжлийн ур чадвартай
• Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй
• Компьютерийн хэрэглээний программууд 

дээр өндөр түвшинд ажиллах чадвартай 
байх

• Багаар ажиллах, ачаалал даах 
чадвартай байх

• Харилцааны болон бичгийн өндөр 
соёлтой, зөв хандлагатай байх

• Үүрэг хариуцлага хүлээх, илтгэх ур 
чадвартай байх

• Интернет, сошиал ертөнцөд ажиллах 
чадвартай

• Байгууллагын соёлд дасан зохицож, 
тогтвор суурьшилтай ажиллах хүсэл 
эрмэлзэлтэй, үнэнч шударга ажил хэрэгч
байх.

• Хөрвөх чадвартай байх

• Ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, нууц хадгалах,

илүү цагаар ажиллах, бусдыг орлон ажиллах

• Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй

ажиллагааны зохих мэдлэгтэй байх

• Дүн шинжилгээ хийх

• Ажлаа төлөвлөж, зохион байгуулах,

бүтээмжтэй, идэвх санаачлагатай байх

• Өөрчлөлтийг хүлээн авах, шинэ санаачлага,

бүтээлч, техник сэтгэхүйтэй байх

• Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх

чадвартай байх

• Шинжилгээний чанар хангалтын талаар

хэмжилзүйн нэр тодорхойлолтуудын

ойлголттой байх

• Химийн бараа бүтээгдэхүүний борлуулалт,

маркетинг, эдийн засгийн мэдлэгтэй байх

• Хувь хүн өөрийгөө хөгжүүлэх

Ажлын байранд тавигдах шаардлага



Хичээлийн хөтөлбөрт тусгах санал

• Орчин үеийн багаж тоног төхөөрөмж (ICP, AAS, HPLC, GC-MS, IR, UV, NMR, XRD)-ийн
онол, практикийн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх

• Mathlab, Origin, Aspen, Sigma plot, Microsoft publisher зэрэг болон химийн
инженерчлэлийн тооцоо хийдэг программуудыг хэрэглээний түвшинд эзэмшсэн байх

• Үйлдвэрийн техник болон технологийн эдийн засгийн тооцоолол, бүтээгдэхүүний зах
зээлийн судалгаа, тооцоолол хийх арга зүйд суралцсан байх, энэ чиглэлийн хичээл
судалсан байх

• Химийн хичээлүүд (Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, Эрдэс судлал, Биохими, молекул
биологи, хүнсний хими)-ээс гадна физик болон биологийн ШУ-ны мэдлэгийг сайн олгох

• Статистик боловсруулалт, химийн хэмжил зүйн ерөнхий ойлголтыг олгох (химийн
хэмжилзүй)

• Ажлын байранд богино болон урт хугацаагаар дадлагажуулах цагийг хөтөлбөрт
нэмэгдүүлж оруулах

• Хамтын ажиллагаатай гадаадын сургуулуудад оюутан солилцооны хөтөлбөр
хэрэгжүүлэх, зуны сургалт, кредит харилцан зөвшөөрөх гэх мэт



• Эрдэм шинжилгээний бүтээл, судалгаа шинжилгээний ажил хамтран хийх;

• Эрдэм шинжилгээний ажил хийх нөхцөл бололцоог хангах;

• Эрдэм шинжилгээний хурал хамтран зохион байгуулах;

• Харилцан ашигтай хамтарсан төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх;

• Хамтарсан гарааны компани байгуулах;

• Оюутнуудын бакалаврын дипломын ажлыг хамтран удирдах;

• Мэргэжлийн багш нарын зөвлөх болон мэргэжил аргазүйн онол, практикийн сургалтыг
зориулан зохион байгуулах (ХАБ, багаж тоног төхөөрөмж, хог хаягдлын менежмент гэх мэт);

• Оюутнуудын танилцах болон үйлвэрлэлийн дадлагыг хийлгэх;

• Харилцан туршлага солилцох, эрэлт хэрэгцээг тодорхойлох;

• Дээж бэлтгэл болон үр дүнгийн шинжилгээг хамтран хийх;

• Шинэ дэвшилтэт техник, технологийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх;

• Тэмцээн, уралдаан хамтран зохион байгуулах;

• Нэрэмжит оюутны тэтгэлэг бий болгох, сонгон шалгаруулах;

Ажил олгогч байгууллагуудаас ирүүлсэн 
хамтран ажиллах санал



Ажил олгогч байгууллагуудаас ирүүлсэн 
хамтран ажиллах санал

• Компанийн эрэлт хэрэгцээнд шаардлагатай захиалгат мэргэжилтэн бэлтгэх чиглэлд
хамтран ажиллах;

• Багш, судлаачдын дунд нэрэмжит судалгааны грант бий болгох;

• Тэнхим сургуулиас зохион байгуулж буй мэргэжлийн чиглэлийн бусад арга хэмжээнд
ивээн тэтгэгчээр оролцох;

• Химийн бодисын хог хаягдлыг устгахад хамтран ажиллах;

• Багш, судлаачдын материаллаг баазыг сайжруулах, чанартай багаж тоног төхөөрөмж,
урвалж материал ашиглах чиглэлд тогтвортой хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж
хамтран ажиллах;

• Төгсөгчдийн эргэх холбоог хөгжүүлэх (Хими төгсөгдийн холбооны үйл ажиллагааг
идэвхжүүлж, төгсөгч нэр бүрийг бүртгэх, үйл ажиллагаандаа татан оролцуулах);

• Нийгэмд дуу хоолойгоо гаргах, химийн салбарын цөм болж ажиллах (Химийн мэргэжил
эзэмшихийн давуу талыг олон нийтэд таниулах, химичдийн нэрийн өмнөөс төр засагтай
хамтаран ажиллах;

• Сургууль тэнхим дээр зохион байгуулагдсан буй арга хэмжээ, үйл явдал зэргийг олон
нийтэд хүргэх, нээлттэй мэдээлэлтэй болох, маркетинг хийх.



Ажил олгогч байгууллагуудтай хамтран 
хэрэгжүүлэх ажлын санал 

• Лабораторийн нөөц бололцоог харилцан солилцох, эрэлт хэрэгцээг хангах;

• Лабораториудаас хөнгөлөлттэй үйлчилгээ авах боломжийг эрэлхийлэх;

• ICP зэрэг томоохон багаж, тоног төхөөрөмж ашигладаг лабораторийн үйл ажиллагаатай

хичээлийн хүрээнд танилцаж, техник ашиглалтын зөвлөгөө авах;

• Оюутны клубын уулзалтаар дамжуулан ажил олгогч, төгсөгч нартай харилцаа холбоог

бэхжүүлэх (ажил мэргэжлийн чиг баримжаа, мэргэжлийн ур чадварын талаарх илтгэл);

• Мэргэжлийн сургалтуудыг тогтмол зохион байгуулах;

• Төгсөгчдийн мэдээллийн сан бий болгож, идэвхтэй үйл ажиллагаанд оруулах;

• Нэрэмжит оюутны тэтгэлэг бий болгох;

• Багш, судлаачдын дунд нэрэмжит судалгааны грант бий болгох;

• Оюутны үйлдвэрлэлийн дадлага хийх байгууллагын тоог нэмэгдүүлэх. Дадлагын

үнэлгээний системийг сайжруулах;

• Оюутнуудад зориулж ажлын байрны мэдээлэл бий болгох, чиг баримжаа олгоход туслах;

• Магистрын онлайн сургалтыг зохион байгуулах;

• Оюутны цалинтай үйлдвэрлэлийн дадлага хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх;

• Лабораторийн хичээлийг бие дааж хийлгэх, үндсэн чадваруудыг олгох;



THANK YOU


