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Овог:    Боржигин  

Эцгийн нэр:   Баяраа  

Нэр:   Нарантунгалаг 

Яс үндэс:   халх 

Хүйс:    эмэгтэй 

Мэргэжил, боловсрол: Эдийн засагч, Эдийн засгийн ухааны доктор 

Холбоо барих хаяг:  tungaa51@yahoo.com  

  утас:  95235063 

 

Боловсрол  

1. Мэргэжил, эрдмийн зэрэг, цол:  

 

 2012 онд БНХАУ-ын Жилин Их Сургуулийн Зүүн Хойд Ази Судлалын 

Сургуульд “Хүн ам, байгалийн нөөц, Хүрээлэн буй орчны эдийн засаг” 

мэргэжлээр суралцаж, Эдийн засгийн ухааны докторын зэрэг хамгаалсан.     

 2007-2009 онд Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их сургуулийн 

Компьютерийн Техник Менежментийн Сургуульд “Бизнесийн Удирдлагын 

магистр”-ын зэрэг  

 2005-2006 онд БНХАУ-ын Жилин их сургуульд хятад хэлний курсэд   

  2001 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн Эдийн Засгийн Сургуулийг “эдийн 

засагч, эдийн засгийн онолын багш” мэргэжлийн бакалаврын зэрэгтэй 

суралцан төгссөн.  

 1997 онд Дархан-Уул аймгийн математик, байгалийн ухааны 

гүнзгийрүүлсэн сургалттай 10 жилийн 7-р сургуулийг бүрэн дунд 

боловсролтой  

 

 

 

2. Гадаад хэл: 

mailto:tungaa51@yahoo.com


Гадаад хэл Түвшин 

    

Бичих Унших Ярих 

Англи Сайн  Сайн  Сайн 

Хятад Сайн  Сайн Сайн  

 

3. Бусад сургалт, семинар:  

 Соросын сан болон МУИС-ийн Эдийн Засгийн Сургуулийн хамтран 

хэрэгжүүлсэн “Эдийн засгийн онолын хичээлийн хөтөлбөрийг сайжруулах” 

2002-2004, 2008 оны зуны сургалтуудад оролцож байсан. 

 2012 оны 11 сард “Хүн нөөцийн хөгжлийн хурд” ТББ-аас 7 хоног явуулсан 

“Хүний нөөцийн менежер бэлтгэх” эрчимжүүлсэн сургалтанд суусан. 

 2015 онд Европын Холбооны Эрасмус Мундус хөтөлбөрийн 1 сарын 

ажилтан солилцооны тэтгэлгээр Португалийн Эвора их сургуульд туршлага 

судалсан.      

 2015-2016 онд Европын Холбооны Эрасмус Мундус хөтөлбөрийн докторын 

дараах сургалтанд Португалийн Мино их сургуульд 6 сарын хугацаатай 

судалгааны ажил хийсэн.   

 

Ажлын туршлага:  

 2001 – 2002. Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль, Эдийн Засаг Бизнесийн 

сургуульд Эдийн засгийн онолын багш (хагас цагаар)   

 2001 – 2005. МУИС-ийн Худалдааны Сургууль, Эдийн засгийн онолын багш 

 2012-2013. ШУА-ийн ОУСХ-нд ахлах судлаач 

 2013-2015. МУИС-ийн ОУХС-д ахлах багш  

 2015-өнөөг хүртэл МУИС-ийн ШУС, НУС-ийн Эдийн засгийн тэнхимд дэд 

профессор  

 

 

 



Судалгааны ажил, бүтээлүүд: 

 2005 онд Б.Баярмаатай хамтран “Макро эдийн засаг” сурах бичиг  

 2008 онд Ж.Мөнхбадартай хамтран НҮБ-ын Хүн амын сангаас 

санхүүжүүлсэн “Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн тайлан-2008”, бүлэг I  

 2009 онд “1990 оноос хойш Монголын төрөлтийн түвшинд нөлөөлж буй 

нийгэм, эдийн засгийн хүчин зүйлс” сэдэвт өгүүллийг Монгол зохион 

байгуулагдсан Зүүн Хойд Азийн профессоруудын хурлын эмхтгэлд 

нийтлүүлсэн.  

 2009 онд “Шинэ Институцийн Эдийн Засаг”, сурах бичгийг хамтран бусад 

их дээд сургуулийн залуу багш нартай хамтран бичсэн. 

 2012 онд “Монгол улсын hхүн амын хөгжлийн судалгаа” сэдэвт докторын 

дидломын ажил 

 2013 он. ШУА-ийн Олон Улс Судлалын Хүрээлэн. “Монголын гадаад орчны 

шинэчлэл: ОХУ-БНХАУ-ын хөгжлийн стратеги-2025 ”  сэдэвт ажил  

 2013 он. Монгол Улсын ерөнхий сайд Н.Алтанхуягийн ивээл дор зохион 

байгуулагдаж буй “Ногоон хөгжил-XXI зууны гурван талт хамтын 

ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл” сэдэвт Монгол, Орос, Хятад гурван орны 

эрдэмтдийн IV форумд “Монгол дахь Хятадын хөрөнгө оруулалтыг ногоон 

хөгжлийн үзэл баримтлалтай уялдуулах нь” сэдэвт илтгэл  

 2016 он. Европын Холбооны Эрасмус Мундус хөтөлбөрийн хүрээнд  

“Монголын эдийн засагт үзүүлэх гадаадын хөрөнгө оруулалтын нөлөө” 

судалгааны ажил.    

 2018. “Ногоон эдийн засаг ба загварчлал” хичээлийн сурах бичгийг их дээд 

сургуулийн багш нартай хамтран зохиосон. 

  


