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Суралцагчийн хувийн төлөвлөгөөг цахимаар илгээх заавар 

1. Ахисан түвшний сургуулийн цахим хуудас руу https://graduate.num.edu.mn/ 

хаягаар орно.  

 

 

2. Цахим хуудсан дээр “Суралцагчийн хувийн төлөвлөгөө” цэсэн дээр дарна.  

 

 

 

3. “Суралцагчийн хувийн төлөвлөгөө”-ний үлгэрчилсэн загварууд хэсгээс 

суралцах түвшин, чиглэлд тохирох загварыг татах  

 

 

 

 

https://graduate.num.edu.mn/
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4. “Суралцагчийн хувийн төлөвлөгөө”-ний үлгэрчилсэн загварын excel файлыг 
нээж бүрэн гүйцэд бөглөнө. Файлын эхний хэсэгт огноо, БС-ийн нэр, 
суралцагчийн холбогдох мэдээллийг бөглөнө.  
 

 
 

5. Файлын хүснэгт хэсэгт сургалтын багц цагийг магистр, докторын сургалтын 

төлөвлөгөөний дагуу, ЭША-ын багц цагийг МУИС-ийн Магистрант, 

докторантын эрдэм шинжилгээ, дадлагын ажлын багц цаг тооцоход 

баримтлах түр журмын дагуу,  мөн магистрын ажил/диссертацийн, 

дадлагын (мэргэжлийн магистрант) багц цагийг төлөвлөнө.  

Магистр, докторын сургалтын хөтөлбөрийг дараах холбоосоос үзнэ үү.   

- Судалгааны болон мэргэжлийн магистрын хөтөлбөрүүд 

https://www.num.edu.mn/home/program.htm?alev=3&schID=99 

- Докторын хөтөлбөрүүд  

https://www.num.edu.mn/home/program.htm?alev=4&schID=99 

 

 

В, Г хэсгийг удирдагч багштай 

зөвлөсний дагуу бичнэ. 

https://www.num.edu.mn/home/program.htm?alev=3&schID=99
https://www.num.edu.mn/home/program.htm?alev=4&schID=99


3 
 

6. Хүснэгтийн доод хэсэгт байрлах боловсруулсан хэсгийг бүрэн гүйцэд 

бөглөнө. Магистрын ажил/диссертацийн удирдагчийн аль сургууль, тэнхим, 

зэрэг цол зэргийг тодорхой бичнэ. Бусад хэсгийг бөглөх шаардлагагүй.  

 
 

7. Судалгааны магистрант, докторант нь бүрэн гүйцэд бөглөсөн “Суралцагчийн 

хувийн төлөвлөгөө”-г удирдагч багш руу цахимаар илгээж, зөвшөөрсөн товч 

и-мэйлийг хүлээн авна. Мэргэжлийн магистрантад хамаарахгүй.   

 

8. Бүрэн гүйцэд бөглөсөн “Суралцагчийн хувийн төлөвлөгөө”-ний excel файл, 
удирдагч багшийн зөвшөөрсөн э-мэйлийн хамт (суралцагч өөрийн и-мэйл 
хаягнаас forward хийх) grad_edu@num.edu.mn хаяг руу 2020-2021 оны 
хичээлийн II улирлын эхний долоо хоногт багтаан (2021 оны 02 сарын 10-ны 
өдөр, Лхагва гаригт) илгээнэ. И-мэйлд дараах мэдээллийг бичнэ.   
- Суралцагчийн овог нэр 
- Бүрэлдэхүүн сургууль 
- Харъяалагдах тэнхим 
- Түвшин 
- Хөтөлбөрийн нэр 
- Утасны дугаар  
 

Анхаарах зүйлс: 
 
 “Суралцагчийн хувийн төлөвлөгөө”-г МУИС-ийн сургалтын журам, эрдэм 

шинжилгээний багц цаг тооцох журам, бүрэлдэхүүн сургуулиудын магистр, 
докторын сургалтын төлөвлөгөөг сайтар уншиж танилцсаны дараа бөглөнө. 
Холбогдох журмыг дараах линкээс үзнэ үү.  
https://graduate.num.edu.mn/?page_id=350 
 

 Удирдагч багштай зөвлөсний дагуу Эрдэм шинжилгээний ажил, магистрын 
ажил, диссертацийн багц цагийг II улирлаас эхлэн жигд хуваарилж, МУИС-ийн 

mailto:grad_edu@num.edu.mn
https://graduate.num.edu.mn/?page_id=350
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Магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээ, дадлагын ажлын багц цаг тооцоход 
баримтлах түр журмыг баримтлан төлөвлөнө.  
 
 

 

 Батлагдсан болон албан ёсоор төлөвлөгдсөн эрдэм шинжилгээний 
хэлэлцүүлэг, хурал зэргийг эрдэм шинжилгээний багц цагт төлөвлөнө. 
Тухайлбал тэнхимийн ажлын төлөвлөгөөнд батлагдсан тэнхимийн хэлэлцүүлэг 
болон эрдэм шинжилгээний хурал байна. 
 

 Гадаад, дотоод монографийг эрдэм шинжилгээний багц цагт тооцохгүй. 
 
 Удирдагч багшаас и-мэйл хүлээн авснаас хойш “Суралцагчийн хувийн 

төлөвлөгөө”-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулахгүй.    
 
Зөвлөгөө авах бол дараах хаягаар холбогдоно уу 
 

E-mail: grad_edu@num.edu.mn; grad_research@num.edu.mn 
Утас: 77307730-4501; 4502 
 

 

АХИСАН ТҮВШНИЙ СУРГУУЛЬ 
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