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Тэнхимийн 2019 оны 11 сарын 18-ны  

хурлаар хэлэлцэн сайшаав. 

 

МУИС-ИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТЭНХИМД ДОКТОРЫН ДИССЕРТАЦИЙН 

УРЬДЧИЛСАН ХАМГААЛАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХТАЙ ХОЛБООТОЙ 

ЗӨВЛӨМЖ 

Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн дүрэм (БСШУ-ны Сайдын 2010 оны 11 дүгээр сарын 

04-ний өдрийн 492 дугаар тушаалын хавсралт), Магистр, докторын сургалт эрхлэх нийтлэг 

журам (БШУ-ны Сайдын 2014 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/370 дугаар тушаалын 

хавсралт), МУИС-ийн магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээ, дадлагын ажлын багц цаг 

тооцоход баримтлах түр журам (МУИС-ийн захирлын 2016 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн 

А/112 дугаар тушаалын хавсралт), МУИС-ийн Сургалтын журам (МУИС-ийн захирлын 2015 

оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/203 дугаар тушаалын хавсралт), Докторын диссертацийн 

эх бэлтгэх, хэвлүүлэх, диссертаци, судалгааны үр дүнг хүлээлгэн өгөхөд баримтлах журам 

(МУИС-ийн захирлын 2010 онй 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн 176 дугаар тушаалын хавсралт)-

д нийцүүлэн энэхүү ЗӨВЛӨМЖ-ийг гаргаж байна.  

1. Докторын диссертаци нь Сургалтын журмын 3.8.7-д зааснаар тодорхойлогдоно. 

2. Докторант диссертаци буюу судалгааны ажлаа тэнхимийн судалгааны семинар (цаашид 

тэнхимийн хэлэлцүүлэг гэх)-т 2-оос доошгүй удаа, “амжилттай” хэлэлцүүлсэн байна. 

Хэлэлцүүлэг бүрт танилцуулсан ажлын үр дүн, хэлэлцүүлгийн явцад гарсан санал, шүүмж 

нь тухайн докторантын ажилд их хэмжээний өөрчлөлт хийхээр нөхцөл үүсэхгүй тохиолдолд 

“амжилттай” хэлэлцүүлсэн гэж тооцно. 

3. Докторант тэнхимийн судалгааны семинарт эхний удаагийн хэлэлцүүлгээр судалгааны 

ажлын сэдэв, арга зүй аргачлал, зарим урьдчилсан үр дүнг, хоёр дахь удаагийн хэлэлцүүлэгт 

судалгааны ажлын үр дүнг бүхэлд нь хэлэлцүүлсэн байна.  

4. Докторын судалгааны ажлыг эхний удаа семинараар хэлэлцүүлэхдээ 7 хоногийн өмнө 

судалгааны ажлаа тэнхимийн судалгааны семинар удирдаж буй профессор багшид 

хураалгана. Сэдвийн онцлогийг харгалзан докторын диссертацийг шүүн хэлэлцэх, Web of 

Science, JCR-Economics импакт фактор бүхий сэтгүүлд нийтлүүлсэн туршлагатай, 3-5 хүний 

бүрэлдэхүүнтэй зөвлөх багийг тэнхимийн эрхлэгч томилон ажиллуулна. 

5. Докторантын судалгааны ажлыг тэнхимийн судалгааны семинараар хэлэлцэх бүрт удирдагч 

оролцох ба хэлэлцүүлгээс өмнө докторантын ажилтай танилцаж, семинараар хэлэлцэхийг 

дэмжсэн тодорхойлолт гаргасан байна.  

6. Докторантын судалгааны ажлыг тэнхимийн судалгааны семинараар хэлэлцүүлсэн тухай 

бүрд протокол үйлдэх ба уг протоколыг тэнхимийн туслах ажилтан хөтөлж, судалгааны 

семинар удирдаж буй профессор багш хянан баталгаажуулна.  

7. Докторантын судалгааны ажлыг хэлэлцсэн тухай тэнхимийн хэлэлцүүлгийн протоколд 

судалгааны ажлыг “амжилттай” хэлэлцүүлсэн эсэхийг шийдвэр хэсэгт оруулна.  

8. Докторант нэг дэх хэлэлцүүлгээс гарсан санал, шүүмжийн дагуу засварыг бүрэн хийж, 

засварыг хийсэн эсэхээ санал, шүүмж өгсөн зөвлөхийн багийн гишүүн бүрээр 

баталгаажуулсны (Хавсралт Хүснэгт 1) дараа хоёр дахь удаагийн хэлэлцүүлэгт оролцох 

эрхтэй болно. 

9. Докторант тэнхимийн судалгааны семинараар хоёр дахь удаагаа “амжилттай” хэлэлцүүлсэн 

бол тэнхим/бүрэлдэхүүн сургуулийн өргөтгөсөн семинар (урьдчилсан хамгаалалт гэж 

ойлгоно)-т хэлэлцүүлэх эрхтэй болно. Өргөтгөсөн семинараас өмнө хоёр дахь удаагийн 

хэлэлцүүлгээс өгсөн санал, шүүмжийн дагуу засварыг бүрэн хийж, баталгаажуулсан 

(Хавсралт Хүснэгт 1) байна. 

10. Өргөтгөсөн семинарыг тэнхимийн судалгааны семинар удирдаж буй профессор багш зохион 

байгуулах ба семинарт бусад их дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагын тухайн 
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чиглэлийн судлаач профессор, багш нарыг урьж оролцуулж болно. “Эдийн засаг”-ийн 

докторын ажил хамгаалуулах зөвлөлийн гишүүдээс семинарт аль болох түлхүү 

оролцуулахыг чухалчилна.  

11. Өргөтгөсөн семинараас докторантын судалгааны ажилд дүгнэлт өгч, жинхэнэ хамгаалалтад 

оруулах тухай шийдвэрийг хуралдааны протоколоор баталгаажуулна. Хуралдааны 

протоколыг тэнхимийн туслах ажилтан хөтөлж, судалгааны семинар удирдаж буй профессор 

багш хянан баталгаажуулна.  

12. Өргөтгөсөн семинараас гарах шийдвэр нь тухайн докторантын диссертаци Сургалтын 

журмын 3.8.7-д заасан шаардлагыг хангасан, жинхэнэ хамгаалалтад орох шаардлага 

“хангасан”, “эс хангасан” тухай байна.  

13. Өргөтгөсөн семинарт оролцсон профессор багш нар, тухайн чиглэлийн хамгаалуулах 

зөвлөлийн гишүүд уг докторантын ажлын үр дүн, диссертацийн бичлэгийн шаардлагыг 

хангасан эсэх, хэлэлцүүлгийн явцад гарсан санал, шүүмж нь тухайн докторантын ажилд их 

хэмжээний өөрчлөлт хийхээр нөхцөл үүсгэх эсвэл үр дүн алдаатай, судалгааны болоод 

сэдвийн хувьд алдаатай гэж үзвэл жинхэнэ хамгаалалтад орох шаардлага “эс хангасан” 

тухайг хурлын протоколоор баталгаажуулна.  

14. Докторант өргөтгөсөн семинараар амжилттай хэлэлцүүлсний дараа жинхэнэ хамгаалалтад 

орох зөвшөөрөл хүсэх өргөдлөө МУИС-ийн Ахисан түвшний сургалтын бодлогын газарт 

гаргах ба өргөдөлдөө дараах материалуудыг бүрдүүлж, хавсарган өгнө. Үүнд: 

1) Бакалавр, магистрын зэргийн дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх) 

2) Бүтээлийн жагсаалт (удирдагчийн гарын үсэг зурагдаж баталгаажсан байх) 

3) Докторантаар элссэн болон шилжилт хөдөлгөөн хийгдсэн захирлын тушаал 

4) Сургалтын ганцаарчилсан төлөвлөгөө 

5) Сэдэв баталсан, удирдагч томилсон бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаал 

6) Шалгалтын комиссыг баталгаажуулсан тушаал (2011 оноос өмнөх элсэгчдэд хамаарна) 

7) Дүнгийн хуудас, шалгалтын материал, докторын ажлын дэвтэр (2011 оноос өмнөх 

элсэгчдэд хамаарна) 

8) Дүнгийн нэгдсэн тодорхойлолт (Сиси-ээс хэвлэгдсэн, баталгаажсан байх) 

9) Кредит дүйцүүлсэн бол комисс томилсон шийдвэр болон комиссын шийдвэр 

10) Төлбөрийн тооцоогүйг батлах баримт болон хамгаалалтын зардлыг бүрэлдэхүүн 

сургуульд тушаасан баримт (баталгаажсан байх) 

11) Эрдэм шинжилгээнйи багц цаг тооцох комисс томилсон бүрэлдэхүүн сургуулийн 

захирлын тушаал болон багц цаг тооцсон комиссын шийдвэр (баталгаажсан байх) 

12) Тэнхим хэлэлцсэн протокол (2-оос доошгүй удаагийн) 

13) Урьдчилсан хамгаалалт (өргөтгөсөн семинар гэж ойлгоно) хийсэн хуралдааны протокол 

14) Урьдчилсан хамгаалалтаас гарсан санал, шүүмжийг зассан протокол хүснэгт 

(баталгаажсан байх) 

15) Диссертацийн хураангуй (3 хуудас танилцуулга англи хэл дээр) 

16) Удирдагчийн тодорхойлолт 

17) Хамгаалалтад оруулах тухай бүрэлдэхүүн сургуулийн тодорхойлолт 

18) Хамгаалалтад оруулахыг хүссэн хувийн өргөдөл 

19) Докторын диссертацийн эх (1 хувь) 

15. Докторант өргөтгөсөн семинараас гарсан санал, шүүмжийн дагуу диссертацийн ажлыг  

бүрэн засварлах ба санал, шүүмжийг тусгасан эсэхийг баталгаажуулсны (Хавсралт Хүснэгт 

2) дараа Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн дүрмийн 4.2-т заасан материалуудыг 

бүрдүүлж, Зөвлөлд жинхэнэ хамгаалалтад орох хүсэлтээ илэрхийлсэн өргөдлийн хамт 

ирүүлнэ. 

16.  Докторын хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаан буюу жинхэнэ хамгаалалт өргөдөл хүлээн 

авснаас хойш 45 хоногийн дотор зохион байгуулагдана. 
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ХАВСРАЛТ ХҮСНЭГТ 1. 

ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН ЯВЦАД ГАРСАН САНАЛ, ШҮҮМЖИЙГ ДИССЕРТАЦИД 

ТУСГАСАН БАЙДАЛ 

№ Санал, шүүмж 

өгсөн хүний нэр, 

албан тушаал 

Санал, шүүмж Санал, шүүмжийг 

тусгаж  засвар оруулсан 

хэсэг 

Гарын үсэг 

1     

2     

3     

...     

 

ХАВСРАЛТ ХҮСНЭГТ 2. 

ӨРГӨТГӨСӨН СЕМИНАР (УРЬДЧИЛСАН ХАМГААЛАЛТ)-ЫН ЯВЦАД ГАРСАН  

САНАЛ, ШҮҮМЖИЙГ ДИССЕРТАЦИД ТУСГАСАН БАЙДАЛ 

№ Санал, шүүмж 

өгсөн хүний нэр, 

албан тушаал 

Санал, шүүмж Санал, шүүмжийг 

тусгаж засвар оруулсан 

хэсэг 

Гарын үсэг 

1     

2     

3     

...     
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ХАВСРАЛТ 3. 

Дүрэм, журмын зохицуулалт:  

Докторын диссертацийг жинхэнэ хамгаалалтанд оруулахаас өмнө шүүн хэлэлцэхтэй холбоотой 

дараах заалтууд холбогдох дүрэм, журамд байна. Үүнд: 

1/ Монгол Улсын Их Сургуулийн Сургалтын журам (МУИС-ийн Захирлын 2015 оны 6 дугаар 

сарын 30-ны өдрийн А/203 тоот тушаалаар батлагдсан) 

4.12.2.10: “Докторант сургалтын төлөвлөгөөг бүрэн биелүүлж, докторын зэрэг горилсон 

диссертацийн ажлаа тэнхим, бүрэлдэхүүн сургууль/салбар, мэргэжлийн эрдэмтдийн 

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.” 

2/ Монгол Улсын Их Сургуулийн магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээ, дадлагын ажлын 

багц цаг тооцоход баримтлах түр журам (МУИС-ийн Захирлын 2016 оны 5 дугаар сарын 4-ний 

өдрийн А/122 тоот тушаалаар батлагдсан) 

А/ “Докторын диссертацийн урьдчилсан хамгаалалт” хэсэг 

1-д “… Докторант диссертациа тэнхим/хөтөлбөрийн эрдэм шинжилгээний өргөтгөсөн 

семинараар хэлэлцүүлнэ.”  

2-т “... тэнхмийн/хөтөлбөрийн эрдэм шинжилгээний өргөтгөсөн семинараар амжилттай 

хэлэлцүүлсэн, гарсан санал, шүүмжийн дагуу засварыг бүрэн хийсэн докторант 

тэнхим/бүрэлдэхүүн сургуулийн өргөтгөсөн их семинарт урьдчилсан хамгаалалт хийнэ.”  

3-т “Их семинарыг тухайн бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаалаар томилогдсон 

профессор хичээлийн жилийн туршид батлагдсан хуваарийн дагуу удирдан явуулна. 

Өргөтгөсөн их семинарт тухайн чиглэлийн хамгаалуулах зөвлөлийн гишүүдийг 

оролцуулахыг чухалчилна.” 

4-т “Их семинараас горилогчийн диссертацид мэргэжлийн дүгнэлт хийж, жинхэнэ 

хамгаалалтанд оруулах тухай шийдвэрийг хуралдааны протоколоор баталгаажуулна. 

Энэ нь докторын ажил хамгаалуулах зөвлөлд МУИС-иас гаргах хүсэлтийн нэг үндэслэл 

болно. Урьдчилсан хамгаалалтаас гарах шийдвэр нь тухайн докторантын диссертаци 

сургалтын журмын 3.8.7-д заасан шаардлагыг хангасан, жинхэнэ хамгаалалтанд орох 

шаардлага хангасан, эс хангасан тухай байна.” 

5-д “Их семинар удирдсан профессорын удирдлага дор семинарт оролцсон багш, 

профессор, тухайн чиглэлийн хамгаалуулах зөвлөлийн гишүүд уг горилогчийн ажлын үр 

дүн, диссертацийн бичлэгийн шаардлагыг хангасан эсэх, хэлэлцүүлгийн явцад гарсан 

санал, шүүмж нь тухайн докторантын ажилд их хэмжээний өөрчлөлт хийхээр нөхцөл 

үүсгэх эсвэл үр дүн алдаатай, судалгааны болоод сэдвийн хувьд алдаатай гэж үзвэл 

жинхэнэ хамгаалалтанд орох шаардлага хангасан эс хангасан тухайг хурлын 

протоколоор баталгаажуулна.” 

 

Б/ ”Докторын ажил хамгаалуулах зөвлөлд МУИС-иас өгөх зөвшөөрөл” хэсэг  

“…1.12 Тэнхим хэлэлцсэн протокол /2-оос доошгүй удаагийн/” 

“…1.13 Урьдчилсан хамгаалалт хийсэн протокол” 

“...1.14 Урьдчилсан хамгаалалтаас гарсан санал, шүүмжийг зассан протокол, хүснэгт 

/баталгаажсан байх/” 

Практик хэрэгжилт:  
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МУИС-ийн хувьд докторант диссертациа БСШУСЯ-ны Сайдын тушаалаар байгуулагдсан 

Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэхээс өмнө хэлэлцүүлж буй байдал 

ялгаатай байна.  Зарим тэнхим Өргөтгөсөн их семинарт оролцогчдын нэрсийн жагсаалтыг 

холбогдох бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаалаар батлуулж байгаа нь ямар нэг байдлаар 

өмнө нь Урьдчилсан хамгаалалтыг хийж ирсэн олон жил хадгалагдаж ирсэн хэв маягтай нь адил 

байна.    

МУИС-ийн хувьд тэнхим/хөтөлбөрийн түвшинд эсвэл үндсэндээ диссертацийн ажлаа 

тэнхим/хөтөлбөрийн эрдэм шинжилгээний семинарт 2-оос доошгүй удаа амжилттай 

хэлэлцүүлж, удирдагчаасаа зөвшөөрөл авсан горилогч диссертацийн ажлаа өргөтгөсөн их 

семинар буюу урьдчилсан хамгаалалтаар хэлэлцүүлж байна.  

 

 

 


