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Хийх төлөвлөгөөт ажил Хугацаа Тайлбар

Багш ажилтаныг дэмжих 2022-2023 ОУХТ, НУТ, ажилчид 

Сургалтууд авах 2023 оны 1 сар, 5 сар, 10 сар ОУХТ, НУТ

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх 2023 Захирлын ажлын хүрээнд 

Төсөл гэрээт ажилтай холбоотой зардалууд 2023 Сургуулийн хэмжээнд



Дүн бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн А.Лхагважаргалын ажлын 
төлөвлөгөө
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/2022.08.10 - 2023.01.25/

№ Хийгдэх ажлууд Хугацаа

1 Бүх түвшний элсэлтийн бүртгэл 08.10-09.16

2 Шилжилтийн бүртгэл 08.10-08.23

3 Шилжилтийн хичээл дүйлцүүлт 
Шилжиж ирсэн оюутан журмын дагуу хичээл дүйцүүлэлтийг нэг л 

удаа хийлгэнэ. 

4

Бакалаврын түвшний оюутнуудын өмнөх улирлын дүнгийн гомдол, маргаан

шийдвэрлэх, дүн оруулах
09.01-09.14

5

Хичээл дүйлцүүлт

Оюутан солилцоогоор явж ирсэн, магистрын 1+1 хөтөлбөрийн 

гадаадад үзсэн хичээлүүдийг явахдаа хийсэн гэрээний дагуу багш, 

тэнхим, хөтөлбөрийн албаны даргын зөвшөөрлөөр, магистр сурч 

байхдаа үзсэн докторын хичээлийг үндсэн доктортоо журмын дагуу 

даргын зөвшөөрлөөр системд оруулах.

6
Ахисан түвшний оюутнуудын өмнөх улирлын дүнгийн гомдол, маргаан шийдвэрлэх, 

дүн оруулах
09.29-10.12

7 ДББМС-д шинэ элсэгчдээ бүргэх 10.17-10.26

8

Бүх түвшний элсэгчидтэй гэрээ хийх, захирлаар гарын үсэг зуруулан тамга даруулан

буцаан нэг хувь гэрээг тараах 10.01-11.30

9

Төгсөх оюутнуудын мэдээллийг шалган дутуу зүйлсийг оруулах /уйгуржин нэр 

байхгүй бол хөрвүүлж системд оруулах ХТЯ-ын нөхцөл залгахгүй бол овог гарч 

ирэхгүй гэх мэт/

12.01-12.30

10 Төгсөлтийн баяр 01.16-01.20

11 Төгсөлтийн дараа системд төгсөгчдийн төлөв өөрчлөх 01.23-01.25



2022-2023 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын төгсөлтийн

календарчилсан төлөвлөгөө Ж.Бадамханд /11.10-01.31/

5

№ Хийгдэх ажлууд Хугацаа Хариуцах хүн

1
Бакалавр, магистрын урьдчилсан болон жинхэнэ хамгаалалт, нэгдсэн 

шалгалтын комиссын тушаал гаргуулах, хавсралт бэлтгэх
11.12-11.25

Тэнхим, Төлөвлөгөөний биелэлт, бүртгэл хариуцсан 

мэргэжилтэнүүд

2
Төгсөх оюутны нэрсийг нэгтгэх, загварын дагуу өгөх

/ бакалавр, магистр/

Бакалавр 12.01
Төлөвлөгөөний биелэлт хариуцсан мэргэжилтэнүүд

3
Сургалтын төлөвлөгөөний биелэлт шалгах, суралцагчтай холбогдох 10.25-01.06 Төлөвлөгөөний биелэлт хариуцсан мэргэжилтэнүүд

4 Төгсөх оюутнуудын мэдээллийг БШУЯ-ний ДБМУС-д шалгах 11.0-12.088 Төлөвлөгөөний биелэлт, бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэнүүд

5 Төгсөлтийн төв болон салбар комиссын гишүүдийн нэрс өгөх 12.01-12.03 Төлөвлөгөөний биелэлт хариуцсан мэргэжилтэнүүд

6 Төгсөлтийн төв болон салбар комиссын тушаал гаргах 12.06-12.08 Ц. Эрдэнэчимэг

7
БШУЯ-нд дипломын дугаар хүссэн албан тоотыг төгсөгчдийн тоотой хүргүүлэх,

ДБМУС-д дипломын дугаар захиалага үүсгэх
12.08-12.12 Ц. Эрдэнэчимэг

8 Бакалавр, Магистрын ажлын урьдчилсан хамгаалалт 11.17-11.23 Бүрэлдэхүүн сургууль

9 Бакалавр, Магистрын ажлын жинхэнэ хамгаалалт, Нэгдсэн шалгалт 12.15-12.23 Бүрэлдэхүүн сургууль

10
Үнэт цаасны газар захиалга өгөх, дотоодод магадлан итгэмжлэгдсэн

хөтөлбөрүүдээр төгсөх тоо өгөх
12.08-12.10 Ц. Эрдэнэчимэг

11 Уйгаржин монголруу хөрвүүлэх, системд оруулах 12.08-12.28
Монгол хэл шинжлэлийн тэнхим, бүртгэл, төлөвлөгөөний 

биелэлт хариуцсан мэргэжилтэнүүд

12 Бүрэлдэхүүн сургуулиас төгсөлтийн салбар комиссын тогтоол авах 01.05-01.10 Ц. Эрдэнэчимэг

13 Бакалавр, магистр, докторын  зэрэг цол, энгэрийн тэмдэг олгох тушаал гаргах 01.11-01.13 Ц. Эрдэнэчимэг

14

Дипломын сэдэв ( монгол, англи, уйгаржин), бүртгэлийн дугаар, магистрын 

өмнөх  түвшний дипломын дугаар, хамгаалуулах зөвлөлийн дарга нэрсийг 

системд оруулах

01.05-01.13 Төлөвлөгөөний биелэлт хариуцсан мэргэжилтэнүүд



2022-2023 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын төгсөлтийн

календарчилсан төлөвлөгөө  Ж.Бадамханд /11.10-01.31/
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15 Диплом хэвлэх 01.05-01.14 Төлөвлөгөөний биелэлт хариуцсан мэргэжилтэнүүд

16 Диплом, хавсралтанд  гарын үсэг зуруулах 01.09-01.14 ЭБХ, Бүрэлдэхүүн сургууль

17 Ромбо, диплом захиалан авах
01.09-01.10 ЭБХ , нярав, мэргэжилтэнүүд

18
Бэлэн болсон диплом, хавсралтыг загварын дагуу pdf болгох / 

Блокчайн/

01.14-01.16 Төлөвлөгөөний биелэлт хариуцсан мэргэжилтэнүүд

19 Тамга, дардас цэнэглүүлэх
12.25-12.27 Ц. Эрдэнэчимэг

20 Диплом гардуулалт 01.18-19 ЭБХ, Бүрэлдэхүүн сургууль, OТХ. Монгол шуудан ХХК

21 Архивт материал тушаах 01.23-01.26 ЭБХ, Бүрэлдэхүүн сургууль

22
ДБМУС-д төгсөгчдийн мэдээлэл оруулах, илгээх 01.25-01.30 Төлөвлөгөөний биелэлт хариуцсан мэргэжилтэнүүд

23
Статистик мэдээ гаргах 01.27-01.30 Төлөвлөгөөний биелэлт хариуцсан мэргэжилтэнүүд

24
СИСи  системд диплом, дүнгийн хавсралт архивлах 01.24-01.27 Төлөвлөгөөний биелэлт хариуцсан мэргэжилтэнүүд

25 БШУЯаманд мэдээ өгөх 01.30-01.31 Ц. Эрдэнэчимэг

26 Ромбо, хавтасны тооцоо хийх 01.24-01.25

Төлөвлөгөөний биелэлт хариуцсан мэргэжилтэнүүд, 

ахлах мэргэжилтэн, нярав

Нэмэлт мэдээлэл

II улирлын хичээл хаах 12.21

Улирлын шалгалт 12.22-01.04

Нэгтгэн дүгнэх 01.05-01.11

Дүн оруулах сүүлийн өдөр* 01.05



Танхимийн мэдээлэл /тоног төхөөрөмж/

7

Лекцийн танхим - 4

Семинарын танхим - 12

Проектортой - 10

Телевиз - 2

2022-2023 оны хичээлийн жил эхлэхэд бүх анги танхимуудын тоног төхөөрөмжүүдийн 

ажиллагааг шалгаж, кабелиудыг сольсон.

Проекторын залгуурын шилжүүлэгчүүдийг мөн урдчилан бэлдсэн байгаа тул шаардлагатай 

шилжүүлэгч бэлэн байгаа.



Эрдмийн зөвлөлийн төлөвлөгөө
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Хийх төлөвлөгөөт ажил Хугацаа Тайлбар

Ахисан түвшний их семинар 2022.09-12 сар ОУХТ, НУТ

Ахисан түвшний их семинар 2023.01-05 сар ОУХТ, НУТ

Судалгааны төсөл 2023 ондоо Сургуулийн хэмжээнд

SIRPA FORUM 2022 ЭШХ 2022.12 сар Сургуулийн хэмжээнд

Ин Ха ИС-тай ОУЭШ Хурал 2023.06.15 Сургуулийн хэмжээнд

ӨМИС-тай ОУЭШХ Хурал 2023.05.15 Сургуулийн хэмжээнд

Зочин Профессор урих 2023-2024 Сургуулийн хэмжээнд

Олон улсын эрх зүйн Азийн холбооны олон улсын хурал 2022.06.20 Сургуулийн хэмжээнд 



Олон улсын харилцааны тэнхимийн 2023 оны төлөвлөгөө
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№ Байгууллагын нэр Хугацаа Хариуцах эзэн Төсөл, хөтөлбөр, захиалгат ажлын нэр Тайлбар

I Гадаад арга хэмжээний төлөвлөгөө

1.1 ОУХНУС 2023 оны 6 сар

Захирал, ОУХ-ны тэнхим

ОУ-ын эрх зүйн Азийн

холбоотой
хамтарсан хурал

DILA санхүүжилт

1.2 ОУХНУС 2023 оны 12 сар SIRPA FORUM/ ОУХ 5 салбар хуралдаан Бүх багш нар оролцох

1.3 ОУХНУС 2023 онд ОУХ-ны тэнхимийн эрхлэгч Гадаадын зочин багш 

урих /2 багш/

1.4 ОУХНУС 2023 онд ОУХ-ны тэнхимийн эрхлэгч NUM Roundtable 

discussions /5 teams/

1.5 ОУХНУС 2023 онд ОУХ-ны тэнхимийн эрхлэгч МУ-д байгаа ОУБ, гадаад зочид төлөөлөгчидтэй 

хамтрах хамтын ажиллагаа

1.6 ОУХНУС 2023 онд ОУХ-ны тэнхим “SIRPA-Distinguished speaker series” гадны
элчин сайдууд, дотоодын нэрт судлаачдыг урьж лекц 
цувралаар уншуулах арга хэмжээ

Гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх төлөвлөгөө:

2.1 ОУХНУС 2022-2023 онд ОУХ-ны тэнхим Кубын олон улсын боловсролын институцитэй 

хамтарсан хурал зохион байгуулах

2.2 ОУХНУС 2023-2024 онд ОУХ-ны тэнхим БНХАУ-ын ӨМИС-тай хамтарсан эрдэм 

шинжилгээний хурал зохион байгуулах

2.3 ОУХНУС 2023-2024 онд ОУХ-ны тэнхим БНСУ-ын гадаад судлалын их сургуультай 

хамтран ажиллах уулзалт

2.4 ОУХНУС 2023-2024 онд ОУХ-ны тэнхим Австрийн Венийн их сургуультай хамтран ажиллах

2.5 ОУХНУС 2023-2024 онд ОУХ-ны тэнхим Авсралийн үндэсний их сургуультай хамтран 
ажиллах

2.6 ОУХНУС 2023-2024 онд ОУХ-ны тэнхим ОХУ-ын Санкт-Петрбургийн Удирдлага, 

менежментийн их сургуультай хамтран ажиллах

2.7 ОУХНУС 2023-2024 онд ОУХ-ны тэнхим БНХАУ-ын их сургуультай хамтран ажиллах



Олон улсын харилцааны тэнхимийн 2023 оны төлөвлөгөө
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2.8 ОУХНУС 2023-2024 онд ОУХ-ны тэнхим Индонезийн Президент их сургуультай хамтран ажиллах

2.9 ОУХНУС 2023-2024 онд ОУХ-ны тэнхим Хебрью их сургуультай хамтын ажиллагаа эхлүүлэх

3.0 ОУХНУС 2023-2024 онд ОУХ-ны тэнхим Японы их сургуультай хамтын ажиллагаа эхлүүлэх

3.1 ОУХНУС 2023-2024 онд ОУХ-ны тэнхим БНСУ-ын ИНХА их сургуультай ээлжит хамтарсан хурал зохион байгуулах

3.2 ОУХНУС 2023-2024 онд ОУХ-ны тэнхим АНУ-ын Жон Хопкинсийн их сургуультай хамтын ажиллагаа эрчимжүүлэх

3.3 ОУХНУС 2023-2024 онд ОУХ-ны тэнхим Жавхарал Неругийн их сургуультай хамтын ажиллагаа эхлүүлэх

III. Эрдэм шинжилгээний ажлын төлөвлөгөө

3.1 ОУХНУС, ОУХТ

2022-2023 оны

хаврын улирал

ОУХ-ны тэнхим Оюутны хаврын ЭШХ Бакалав

Магистрант, Докторант

2032-2024 оны

намрын улирал

ОУХ-ны тэнхим Оюутны намрын ЭШХ Бакалавр

Магистрант, Докторант

Хурлын зохион байгуулалт
3.2 ОУХНУС 2023 онд ОУХ-ны тэнхимийн 

эрхлэгч
Мэргэжлийн семинар /бакалавр/

3.3 ОУХНУС 2023 онд ОУХ-ны тэнхимийн 
эрхлэгч

Мэргэжлийн семинар /ахисан түвшин/

3.4 ОУХНУС 2023 онд ОУХ-ны тэнхимийн 
эрхлэгч

Дотоодод мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

3.5 ОУХНУС 2023 онд ОУХ-ны тэнхимийн 
эрхлэгч

Зочин профессор, гадаад багш ажиллуулахтай

3.6 ОУХНУС 2023 онд ОУХ-ны тэнхимийн 

эрхлэгч

Судалгааны 5 баг /11-2 сар хүртэл/ 4 сарын хугацаанд хөтөлбөр боловсруулах 

суурь судалгаа хийх

3.7 ОУХНУС 2023 онд ОУХ-ны тэнхимийн 

эрхлэгч

Тэнхимийн багш нарын онлайн сургалт явуулах дижитал ур чадвар олгох сургалт

3.8 ОУХНУС 2023 онд ОУХ-ны тэнхимийн 

эрхлэгч

ОУХ-ны тэнхимийн судалгааны тэргүүлэх чиглэлээр /4-5/ хэлэлцүүлэг зохион 

байгуулж мэргэжлээ олон нийтэд сурталчилах /бусад

түнш байгууллагаас зочид түлхүү урих арга хэмжээ/

3.9 ОУХНУС 2023 онд ОУХ-ны тэнхим Монгол-Солонгосын түүх, соёлын харилцаа нэг сэдэвт бүтээл
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4.0 ОУХНУС 2023 онд ОУХ-ны тэнхим Монгол ба хөрш орнуудын харилцаа гарын авлага

4.1 ОУХНУС 2023 онд ОУХ-ны тэнхим Ойрхи Дорнодын бүс нутаг нэг сэдэвт бүтээл

4.2 ОУХНУС 2023 онд ОУХ-ны тэнхим Дипломатуудтай хийсэн ярилцлага номын 2, 3 эмхэтгэл хэвлүүлэх

4.3 ОУХНУС 2023 онд ОУХ-ны тэнхим SIRPA NEWS оюутны сэтгүүл 5,6 дугаар

4.4 ОУХНУС 2023 онд ОУХ-ны тэнхим DSS хөтөлбөрийн модераторын сургалт

4.5 ОУХНУС 2023 онд ОУХ-ны тэнхим ОУХ-ны онол, арга зүйн чиглэлээр судалгааны семинар зохион 

байгуулах
4.6 ОУХНУС 2023 онд ОУХ-ны тэнхим ОУУТЭЗ-ийн үндэс сурах бичиг хэвлүүлэх

4.7 ОУХНУС 2023 онд ОУХ-ны тэнхим Олон улсын харилцааны мэргэжлийн сургуулиудад хүлээн 

зөвшөөрөгдсөн сурах бичиг орчуулах төсөл /тэнхимийн бүх багш 

нар оролцоно/

IV. Нийгэмд чиглэсэн, мэргэжлээ сурталчилсан үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

4.1 ОУХНУС 2023 онд ОУХ-ны тэнхимийн эрхлэгч Ассистиншип, туслах оюутан ажиллуулах
2*1,680,000=3,360,000

4.4 ОУХНУС 2023 Ж.Баттогтох, Д.Оюунсүрэн “Мини –НҮБ” ХVIII загвар хуралдаан

4.5 ОУХНУС 2023 оны хаврын 

улиралд

ОУХ-ны тэнхимийн эрхлэгч “Олон улсын харилцаа” БДБ-ын ахлах ангийн оюутнуудад зориулсан 

улсын хэмжээний анхны
олимпиад зохион байгуулах

4.6 ОУХНУС 2023 ОУХ-ны тэнхимийн эрхлэгч Тэнхимийн танилцуулга /монгол, англи хэлээр бэлтгэх/

5.0 ОУХНУС 2023 оны туршид ОУХ-ны тэнхим

/жилд 2-3 сургалт зохион 

байгуулж тогтмолжуулах/

Оюутнуудад зориулсан сургалт зохион байгуулах

/албан бичиг баримт боловсруулах арга зүйн
сургалт, сэтгэл зүйн боловрол олгох сургалт, монгол хэлний найруулга 
зүй г.м./

5.1 ОУХНУС 2023 оны туршид ОУХ-ны тэнхим

/жилд 2-3 сургалт зохион 

байгуулж тогтмолжуулах/

Удирдах ажилтны /зэрэггүй/ сургалтын хөтөлбөр боловсруулж 

захиалагч
байгууллагуудад санал болгох, сургалт явуулах

5.2 ОУХНУС 2023 оны туршид ОУХ-ны тэнхим Шилдэг бакалаврын оюутнуудад зориулсан
тусгай хөтөлбөр боловсруулах

5.4 ОУХНУС 2023-2024 оны
хичээлийн жилд

ОУХ-ны тэнхим Ажил олгогч, төгсөгч, оюутан сургууль 4 талт уулзалт

5.6 ОУХНУС 2022-2023 ОУХ-ны тэнхим Тэнхимээс эрхлэн гаргадаг 2 сэтгүүлээ цахим сэтгүүл болгох ажил
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5.7 ОУХНУС 2022-2023 ОУХ-ны тэнхим Судалгааны ажилд баримтлах дотоод журам 

боловсруулах ажлын хэсэг:
- Бакалаврын ЭШХ зохион байгуулах дэг

- Бакалаврын дипломын ажилд тавигдах 

шаардлага

- Академик ёс зүй, плажиризмын талаар 

нийтээрээ баримтлах ёс зүйн код

- Ахисан түвшний ЭШХ зохион байгуулах 

дэг

- Магистрын дипломын ажилд тавигдах 

шаардлага

- Докторын диссертацийн ажилд 

тавигдах шаардлага

- Их семинар зохион байгуулах дэг

- Судалгааны семинар зохион байгуулах дэг

- Ахисан түвшний судалгааны сэдэв батлах 

процедур /Магистр, доктор/
- Мэргэжлийн магисрын диплом олгох
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№ Байгууллагын нэр Хугацаа Удирдагчийн албан тушаал Төсөл, хөтөлбөр, захиалгат ажлын нэр

I Гадаад арга хэмжээ

1.1 ОУХНУС 2023.10 сар Тэнхимийн эрхлэгч NUM Leadership conference 

1.2 ОУХНУС 2023.10 сар Тэнхимийн эрхлэгч NUM Roundtable discussion

1.3 ОУХНУС 2023 онд Тэнхимийн эрхлэгч UB Impulse- үйл ажиллагаа (2 удаа)

1.4 ОУХНУС 2023 онд Тэнхимийн эрхлэгч Гадаад зочны зардал

1.5 ОУХНУС 2023 онд Тэнхимийн эрхлэгч 
Монгол Улсад байгаа ОУБ, гадаад зочид төлөөлөгчид, 

хамтын ажиллагаа

Нийт гадаад арга хэмжээ

II Гадаад арга хэмжээ/Багш ажилтныг дэмжих үйл ажиллагааны зардал

2.1 ОУХНУС 2023 онд
Нийтийн Удирдлагын 

Тэнхим

Гадаад томилолт -

судалгааны зардал 

Гадаадын их, дээд 

сургуульд эрдэм 

шинжилгээний хуралд 

оролцох

/2-3 удаа; 3 багш /

Нийт багш ажилтныг дэмжих үйл ажиллагаа

III
Эрдэм шинжилгээ

3.1 ОУХНУС

2022-2023 хичээлийн 

жилийн оны хаврын улирал

Нийтийн Удирдлагын 

Тэнхим Оюутны намрын Эрдэм 

Шинжилгээний Хурал

Бакалаврын оюутнууд

Нийтийн Удирдлагын 

Тэнхим

Магистр, Докторын 

оюутнууд

2023-2024 хичээлийн 

жилийн оны намрын улирал

Нийтийн Удирдлагын 

Тэнхим Оюутны хаврын Эрдэм 

Шинжилгээний Хурал

Бакалаврын оюутнууд

Нийтийн Удирдлагын 

Тэнхим

Магистр, Докторын 

оюутнууд

Хурлын зохион байгуулалт



Нийтийн удирдлагын тэнхимийн 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

14

3.2 ОУХНУС 2023 онд Тэнхимийн эрхлэгч Essay бичлэгийн улсын уралдаан

3.3 ОУХНУС 2023 онд Тэнхимийн эрхлэгч Мэргэжлийн семинар /Бакалавр/

3.4 ОУХНУС 2023 онд Тэнхимийн эрхлэгч 
Тэнхимийн эрдэм шинжилгээний семинар /Ахисан 

түвшин/

3.4

ОУХНУС 2023 онд Тэнхимийн эрхлэгч Дотоодод мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

ОУХНУС 2023 онд Тэнхимийн эрхлэгч 
Зочин Профессор, гадаад багш ажиллуулахтай 

холбоотой зардал

ОУХНУС 2023 онд Тэнхимийн эрхлэгч Нийтийн удирдлага үндэсний зөвлөгөөн

ОУХНУС 2023 онд Тэнхимийн эрхлэгч 
Өдөр тутмын /Өдрийн/ сонинд өгүүлэл хэвлүүлэх 

ярилцлага, хөтөлбөр сургууль сурталчлах

3.5 ОУХНУС 2023 онд Тэнхимийн эрхлэгч Төрийн удирдлага сурах бичиг

3.6 ОУХНУС 2023 онд Тэнхимийн эрхлэгч Төрийн албан хаагчийн ширээний ном VII, VIII

3.7 ОУХНУС 2023 онд Тэнхимийн эрхлэгч Төрийн бодлого сурах бичиг

3.8 ОУХНУС 2023 онд Тэнхимийн эрхлэгч 
Web of science, Scopus бүртгэлтэй сэтгүүлд өгүүлэл 

хэвлүүлэх
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4.1 ОУХНУС 2023 онд Тэнхимийн эрхлэгч Ассистантшип, туслах оюутан ажиллуулах

4.2 ОУХНУС 2023.12 сар Тэнхимийн эрхлэгч 
Төрийн удирдлага хөтөлбөрийн “Шилдэг 

оюутан”/”Оны оюутан” шалгаруулах

4.3 ОУХНУС 2 удаа Тэнхимийн эрхлэгч Мини УИХ-ын үйл ажиллагаа

4.4 ОУХНУС 2023 онд Тэнхимийн эрхлэгч Төрийн удирдлага хөтөлбөрийн сурталчлах өдөрлөг

4.5 ОУХНУС 2023 онд Тэнхимийн эрхлэгч 
Төрийн удирдлага магистрын хөтөлбөри - магадлан 

итгэмжлэл

4.7 ОУХНУС 2023 оны туршид Тэнхимийн эрхлэгч Хэвлэл мэдээллийн зардал

4.8 ОУХНУС 2 удаа Тэнхимийн эрхлэгч Спорт соёл урлагийн арга хэмжээ

4.9 ОУХНУС 2023 оны туршид Тэнхимийн эрхлэгч Нийгмийн Хариуцлагын зардал

4.10 ОУХНУС 2023 оны туршид Тэнхимийн эрхлэгч Mini parlament оюутны сэтгүүл

4.11 ОУХНУС 2023 оны туршид Тэнхимийн эрхлэгч Төрийн албан хаагчдад зориулсан арга хэмжээ 

4.12 ОУХНУС 2023 оны туршид Тэнхимийн эрхлэгч Эрсдлийн сан -Урьдчилж тооцоогүй гарах зардал
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# Ажлын нэр

Хариуцах эзэн
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1Сургалт

Багш нараас тус бүрийн мэргэшсэн чиглэлээр сургалтын санал төлөвлөгөө авах 
З.Бадрал БСТ-н төвийн 

эрдэм шинжилгээний 

ажилтан

Багш нараас ирүүлсэн сургалт тус бүрээр төрийн, төрийн бус байгууллага аж 

ахуйн нэгжүүдээс захилга авах, сургалтын гэрээ байгуулах  
З.Бадрал БСТ-н төвийн 

эрдэм шинжилгээний 

ажилтан

Захиалгын дагуу сургалт зохион байгуулах төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжүүлэх 
З.Бадрал БСТ-н төвийн 

эрдэм шинжилгээний 

ажилтан

Сургалтын үйл ажиллагааны тайланг захиргааны зөвлөл болон эрдмийн зөвлөлд 

танилцуулах 
З.Бадрал БСТ-н төвийн 

эрдэм шинжилгээний 

ажилтан

"Орон нутагт сургалт зохион байгуулах"  6,7,8 сарын сарын аль нэгт 2-3 аймгийн 

тамгын газрын албан хаагчдад
З.Бадрал БСТ-н төвийн 

эрдэм шинжилгээний 

ажилтан

"МУИС-ОУХНУС" багш нарыг гадаад богино хугацааны сургалтад хамруулах 

ажлын зохион байгуулах 
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# Ажлын нэр

Хариуцах эзэн
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2 Судалгаа

Төрийн, төрийн бус байгууллага аж ахуйн нэгжүүдээс судалгаа хийлгэх 

захилга авах, судалгааны гэрээ байгуулах 

З.Бадрал Бодлогын 

судалгааны төвийн эрдэм 

шинжилгээний ажилтан

Захиалгын дагуу судалгаа хийх баг бүрэлдэхүүнийг зохион байгуулах, 

төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжүүлэх 

З.Бадрал Бодлогын 

судалгааны төвийн эрдэм 

шинжилгээний ажилтан

Судалгааны тайланг хамгаалах, захиалагчид хүлээлгэн өгөх 
З.Бадрал Бодлогын 

судалгааны төвийн эрдэм 

шинжилгээний ажилтан

Судалгааны үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайланг захиргааны зөвлөл болон 

эрдмийн зөвлөлд танилцуулах 

З.Бадрал Бодлогын 

судалгааны төвийн эрдэм 

шинжилгээний ажилтан
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# Ажлын нэр

Хариуцах эзэн

1-Улирал 2-Улирал 3-Улирал 4-Улирал 
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3 Гадаад харилцаа хамтын ажиллагаа 

Хилийн чандаас Монгол Улсад суугаа элчин сайдын яамд, дипломат 

төлөөлөгчийн газартай БСТ-н үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүргийн 

хүрээнд хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэх 

МУИС-ОУХНУС-н Захирал 

Ж.Баттогтох, БСТ-н эрдэм 

шинжилгээний ажилтан 

З.Бадрал 

Жилийн туршид

Монгол Улсаас хилийн чандад суугаа элчин сайдын яамд, дипломат 

төлөөлөгчийн газартай БСТ-н үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүргийн 

хүрээнд хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэх 

МУИС-ОУХНУС-н Захирал 

Ж.Баттогтох, БСТ-н эрдэм 

шинжилгээний ажилтан 

З.Бадрал 

Жилийн туршид

Төрийн, төрийн бус байгууллага аж ахуйн нэгжүүдтэй БСТ-н үйл 

ажиллагааны үндсэн чиг үүргийн хүрээнд хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэх 

МУИС-ОУХНУС-н Захирал 

Ж.Баттогтох, БСТ-н эрдэм 

шинжилгээний ажилтан 

З.Бадрал 

Жилийн туршид

МУИС-ОУХНУС, БСТ-н үйл ажиллагааг олон нийтэд түгээх, сурталчлах 

МУИС-ОУХНУС-н Захирал 

Ж.Баттогтох, БСТ-н эрдэм 

шинжилгээний ажилтан 

З.Бадрал 

Төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 

МУИС-ОУХНУС-н Захирал 

Ж.Баттогтох, БСТ-н эрдэм 

шинжилгээний ажилтан 

З.Бадрал 

Жилийн туршид
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Асуудлууд ба гаргалгаа

Дипломын 
ажил

ЭШСэтгүүл

Судалгаа

ЭШСеминар

Илтгэл Өгүүлэл

Асуудал 1. Судалгаа ба сургалт 
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Асуудлууд ба гаргалгааАсуудал 2. Ахисан түвшний сургалт 

СЕМИНАР

Мастер 
Доктор 

Чанарыг 
сайжруулах 

Судалгааны 
аргазүйн 
хэрэглээ

Судалгааны 
чиглэл

Журам 
мөрдлөгө 

Дипломын 
ажил

ЭШСэтгүүл

Судалгаа

ЭШСеминар
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Асуудлууд ба гаргалгааАсуудал 3. Судалгааны чиглэл

• ОУХТ-ийн багш нарын судалгааны чиглэл

• НУТ-ийн багш нарын судалгааны чиглэл

(Файл үзүүлэх)
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Асуудлууд ба гаргалгааАсуудал 4

Сэтгүүл

Index & 
Impact factor

International 
collaboration

Editorial team

Хөндлөнгийн 
хяналтын 

систем

(Peer review)

Цахим хуудас

Төлбөр

2020? 2021? 2024?
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Асуудлууд ба гаргалгааАсуудал 5

ДИПЛОМЫН 
АЖИЛ

Формат

Дипломын хэл

Урьдчилсан 
хамгаалалт

Сүүлийн 
хамгаалалт

Сэдэв батлах

Урьдчилсан  

&

сүүлийн 
хамгаалалтын 

зай 

Хугацаа 

Бакалавр 

Мастер/доктор 

Монгол 

Англи 

3 сар <

Оршил

Дүн шинжилгээ

Онолын хэсэг

Аргазүй

Дүгнэлт

Chicago

APA
Hybrid


