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1.1. МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН БҮТЭЦ 
(МУИС-ийн Сургалтын журмын 3.7.3-д)

 

 

Хөтөлбөрийн 
агуулга 

Судалгааны магистр Мэргэжлийн магистр 

Судалгааны аргазүй  3 багц цаг 4 багц цаг доошгүй. Үүнээс:  
2 багц цаг - Харилцааны чадвар 
2 багц цаг - Мэргэжлийн гадаад хэл 

Мэргэжлийн хичээл 6 багц цаг 12 багц цаг 

Мэргэшүүлэх хичээл 12 багц цаг 12 багц цаг 

ЭША/Мэргэжлийн 
дадлага 

4 багц цаг 4 багц цаг 

Магистрын ажил 5 багц цаг 0

НИЙТ БАГЦ ЦАГ 30 багц цаг 32 багц цаг 

* Салбар дундын судалгааны магистр - 32 багц цаг 
   Салбар дундын мэргэжлийн магистр - 36 багц цаг



1.2. ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН БҮТЭЦ  
(МУИС-ийн Сургалтын журмын 3.8.2-д)

Хөтөлбөрийн агуулга Докторын хөтөлбөр 

Мэргэжлийн хичээл 8-9 багц цаг 

Мэргэшүүлэх хичээл 14-15 багц цаг 

Эрдэм шинжилгээний ажил 12 багц цаг 

Диссертаци 24 багц цаг 

Нийт багц цаг 60 багц цаг 



            
 2. СУРАЛЦАГЧИЙН ХУВИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

БОЛОВСРУУЛАХ, БАТЛУУЛАХ
(МУИС-ийн Сургалтын журмын 4.4.1-д)

Магистрант, докторант нь элссэн эхний улиралд багтаан “Суралцагчийн 
хувийн төлөвлөгөө”-г батлуулна.  
- АТС-иас боловсруулсан үлгэрчилсэн загварын дагуу 

https://gradschool.num.edu.mn/?page_id=1907
- Удирдагч багш, суралцагч хамтран хувийн төлөвлөгөөг боловсруулах 
- АТС-иас заасан хугацаанд хүлээлгэн өгөх 
- АТС-ийн захирлаар батлуулах
- Батлагдсан төлөвлөгөөг суралцагч, тэнхим, ЭБХ, АТС-д тус бүр нэг хувь 

хүргүүлнэ.  

https://gradschool.num.edu.mn/?page_id=1907


2.1. “СУРАЛЦАГЧИЙН ХУВИЙН  ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-Г 
БОЛОВСРУУЛАХ  

1. “Суралцагчийн хувийн төлөвлөгөө”-ний үлгэрчилсэн загварын excel файлыг нээж 
бүрэн гүйцэд бөглөнө. Файлын эхний хэсэгт огноо, БС-ийн нэр, суралцагчийн 
холбогдох мэдээллийг бөглөнө.

 



Үргэжлэл  

2. А, Б сургалтын багц цагийг Батлагдсан 
сургалтын төлөвлөгөөний дагуу
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
3. ЭША-ын багц цагийг МУИС-ийн 
Магистрант, докторантын эрдэм 
шинжилгээ, дадлагын ажлын багц цаг 
тооцоход баримтлах түр журмын дагуу

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


Үргэлжлэл  
Магистрын ажил/диссертацийн удирдагчийн аль сургууль, тэнхим, зэрэг цол зэргийг 

тодорхой бичнэ.



3.1. МАГИСТРЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГЦ ЦАГ 
(МУИС-ийн магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээ, 
дадлагын ажлын багц цаг тооцоход баримтлах түр журам) 

 №                                    Үйл ажиллагаа                                                Багц цаг
1 Тэнхимийн ЭШХ, төлөвлөгөөт семинарт оролцсон бол 0.1 багц цаг
2 Их сургууль, ЭШ-ний байгуулагын ЭШ-ны хуралд илтгэл 

хэлэлцүүлсэн бол 
2 багц цаг 

3 Олон улсын хуралд илтгэл хэлэлцүүлсэн бол 4 багц цаг 
4 Эрдмийн зөвлөлөөр хүлээн зөвшөөрөгдсөн дотоодын сэтгүүлд 

өгүүлэл хэвлүүлсэн бол 
3 багц цаг 

5 Олон улсын редакцын зөвлөл бүхий гадаад хэл дээр хэвлэгддэг 
сэтгүүлд өгүүлэл хэвлүүлсэн бол 

4 багц цаг 

6 Туслах судлаачаар ажилласан бол 2 багц цаг 



3.2. ДОКТОРЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГЦ ЦАГ 
(МУИС-ийн магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээ, 
дадлагын ажлын багц цаг тооцоход баримтлах түр журам) 

№                                            Үйл ажиллагаа                                                       Багц цаг

1 Туршилт судалгаа хийсэн, судалгааны үр дүнг сургуулийн хэмжээний ЭШХ-д хэлэлцүүлсэн 
бол 

1 багц цаг

2 Улсын хэмжээнй ЭШХ-д хэлэлцүүлсэн бол 1.5 багц цаг 

3 Олон улсын ЭШХ-д  хэлэлцүүлсэн бол 2 багц цаг 

4 Эрдмийн зөвлөлөөр хүлээн зөвшөөрөгдсөн хянан магадлагаа хийгддэг дотоодын сэтгүүлд 
өгүүлэл хэвлүүлсэн бол 

3 багц цаг 

5 Олон улсын редакцын зөвлөл бүхий гадаад хэл дээр хэвлэгддэг сэтгүүлд өгүүлэл хэвлүүлсэн 
бол 

4 багц цаг 

6 Гадаадад монограф хэвлүүлсэн бол 10 багц цаг 

7 Дотоодод монограф хэвлүүлсэн бол 8 багц цаг 

8 Томсон –Ройтерсийн индексгүй боловч мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүлд өгүүлэл 
хэвлүүлсэн бол 

8 багц цаг 

9 Томсон –Ройтерсийн индекстэй сэтгүүлд өгүүлэл хэвлүүлсэн бол 10 багц цаг 

10 Туслах судлаачаар ажилласан бол 2 багц цаг 

Ном гарын авлага, сурах бичиг багц цагт тооцохгүй 



4.1. УДИРДАГЧ БАГШ, СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН СЭДЭВ 
СОНГОХ, БАТЛУУЛАХ 

(МУИС-ийн Сургалтын журмын 4.4-д)

- Магистрант, докторант нь элссэн эхний улиралд багтаан 
мэргэжлийн тэнхим, хөтөлбөрийн удирдагч, суралцагчийн саналд 
тулгуурлан удирдагч багшийг томилж, АТС-ийн захирлаар 
баталгаажуулна. 

Удирдагч багш нь: 
- Магистрант, докторантын судалгааны ажлын сэдэв, төлөвлөгөөг 

чиглүүлэн тогтоож, биелэлтийг хянах, судалгааны ажлын үйл явцыг 
удирдан чиглүүлэх үүрэгтэй. 

- Магистрын ажил, диссертаци бичихэд зөвлөж, судалгааны ажлын 
шинжлэх ухааны үнэн зөв байдал, хууль эрхийн хүрээнд хийгдсэн 
эсэхийг хянаж, удирдагчийн хувиар хариуцлага хүлээнэ. 



4.2. СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЧИГЛЭЛ СОНГОХ
(СУДАЛГААНЫ ЛАБОРАТОРИ, ПРОФЕССОРЫН БАГ)

❖ Судалгааны лаборатори: 40
➢ Нийт талбайн хэмжээ: 3224м2

❖ Профессорын баг: 20
https://www.num.edu.mn/content.htm?mid=3480 

Судалгааны магистрант, докторант нь 
суралцах хугацаанд сонирхсон чиглэлийн 
дагуу АТС-ийн харъяа судалгааны нэгжид 
хамрагдаж судалгааны ажлыг 
гүйцэтгэнэ.

Ахисан түвшний суралцагчдийг 
судалгааны ажилд татан оролцуулах

Судалгааны ажил хийх анхан шатны 
орчин, нөхцөлийг бүрдүүлэх,

Эрдэм шинжилгээний багц цагийн 
биелэлт, чанар, үр дүнд хяналт тавина.

https://www.num.edu.mn/content.htm?mid=3480


5. МАГИСТРЫН АЖИЛ, ДИССЕРТАЦИЙН УРЬДЧИЛСАН 
ХАМГААЛАЛТ, ЖИНХЭНЭ ХАМГААЛАЛТ 

(МУИС-ийн Сургалтын журмын 4.12.2-д) 

- Магистрын ажлыг удирдагч багшийн удирдлага дор бие даан гүйцэтгэж, 
урьдчилсан хамгаалалтыг тэнхимийн эрдэм шинжилгээний семинарт, 
жинхэнэ хамгаалалтыг магистрын ажил хамгаалуулах зөвлөлд хийнэ. 

- Мэргэжлийн магистрын дадлагын ажлыг удирдамжийн дагуу удирдагч 
багшийн удирдлага дор гүйцэтгэж, тайланг тэнхимээс томилсон комисст 
хамгаална. 

- Диссертацийг удирдагч багшийн удирдлага дор докторант нь бие даан 
гүйцэтгэж, урьдчилсан хамгаалалтыг бүрэлдэхүүн сургуулийн эрдэм 
шинжилгээний өргөтгөсөн семинарт, жинхэнэ хамгаалалтыг Докторын 
зэрэг хамгаалуулах зөвлөлд хийнэ.



6. МАГИСТРЫН АЖИЛ, ДИССЕРТАЦИЙН АЖЛЫН БҮТЭЦ, 
БИЧЛЭГИЙН ШААРДЛАГА, ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХ

Магистрын судалгааны ажил, 
диссертаци нь дараах бүтэцтэй байна: 
1. Гадна хавтас
2. Нүүр хуудас
3. Зохиогчийн эрхийн хуудас 
4. Талархал
5. Товчилсон үгийн жагсаалт
6. Хүснэгтийн жагсаалт                     
7. Зураг/график дүрслэлийн жагсаалт        
8. Судалгааны ажлын хураангуй
9. Гарчиг

10. Удиртгал/Оршил     
11. Үндсэн бүлэг, дэд бүлэг, хэсгүүд
12. Дүгнэлт, санал зөвлөмж
13. Ном зүй
14. Хавсралт
15. Зохиогчийн эрхийн нотолгоо

Магистр, докторын судалгааны ажлын 
үр дүнг хүлээлгэн өгөх журам 

баримтлан бичих

Бүтээлийн хуулбарлалтаас сэргийлэх!!!
https://pds.num.edu.mn  

Судалгааны 
ажлыг хүлээлгэн 

өгөх

Жинхэнэ 
хамгаалалтын өмнө 
шалгуулсан бичиг 

авах

Бүтээлийн хуулбарлалт 
хийгдсэн дүгнэлттэй 
тохиолдолд удирдагч 

багшийн хамт 
хариуцлага хүлээх

Жинхэнэ 
хамгаалалтад 

оруулахаас татгалзах

http://pds.num.edu.mn


7. МАГИСТРАНТ, ДОКТОРАНТЫГ ДЭМЖИХ ТЭТГЭЛЭГТ 
ХӨТӨЛБӨРҮҮД 

(МУИС-д суралцагчдад тэтгэлэг олгох нийтлэг журам. 
2019.12.31 Захирлын А/571 тоот тушаал) 

1. МУИС-ИЙН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ 

2. ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ

3. ДОКТОРЫН СУРГАЛТАНД СУРАЛЦАЖ БУЙ МУИС-ИЙН БАГШИД ОЛГОХ 
ТЭТГЭЛЭГ

4. ГАДААД, ДОТООДЫН БАЙГУУЛЛАГА, САНГИЙН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ

5. ТӨГСӨГЧИД ХУВЬ ХҮМҮҮСИЙН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ



8. АССИСТАНТШИП 
МУИС-ийн магистрант, докторантыг туслахаар ажиллуулах журам 

(2019.08.20 Захирлын А/342 тоот тушаал)

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
• МУИС-ийн магистр, докторын үндсэн хөтөлбөрт суралцдаг байх
• Туслахаар ажиллах ажлын даалгаврыг гүйцэтгэхэд шаардагдах мэдлэг, ур 

чадвартай байх
• Туслахаар ажиллуулах нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн байх
• Магистрант, докторант туслахад тавигдах нэмэлт шаардлагыг түүнийг 

удирдан ажиллуулах тэнхим, сургууль, нэгжээс тусгайлан тавьж болно.

СУДАЛГААНЫ ТУСЛАХ

ЭШ-ний төсөлт ажил, 
түүнтэй адилтгах 
судалгааны ажил

СУРГАЛТЫН ТУСЛАХ

Хичээл сургалтын бэлтгэл 
ажил, багшлах ажил

ЗАХИРГААНЫ ТУСЛАХ

Захиргаа, үйлчилгээний 
ажил



9. ЗӨВЛӨГӨӨ, МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ 
- АТС-ийн цахим хуудас www.gradschool.num.edu.mn 
- Магистрант, докторантуудад сургалтын үйл ажиллагаа, төгсөлттэй 

холбоотой мэдээлэл, зарлал, дүрэм журмыг танилцуулах зорилгоор АТС-
ийн  албан ёсны цахим хуудсыг хичээлийн жилийн турш хөтөлж, 
шаардлагатай мэдээллүүдийг байршуулж ажилладаг. 

- МУИС цахим хуудас www.num.edu.mn болон бусад цахим хуудсууд 
Мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор бусад цахим хуудсанд 
зарлал, мэдээллийг давхар байршуулдаг. 

     
-  Цахим шуудангаар холбогдох

- grad_edu@num.edu.mn /Сургалтын хөтөлбөр, суралцагчийн хувийн 
төлөвлөгөө, ЭША багц цаг гэх мэт /

- grad_reseach@num.edu.mn /Судалгааны нэгж, бүтээлийн хуулбарлалт, 
магистр, докторын ажилд тавигдах шаардлага гэх мэт/

- Утсаар зөвлөгөө авах: 
77307730-4501, 4502

http://www.graduate.num.edu.mn/
http://www.num.edu.mn
mailto:grad_edu@num.edu.mn
mailto:grad_reseach@num.edu.mn


10. МАГИСТРАНТ, ДОКТОРАНТЫН СУРГАЛТ, 
СУДАЛГААНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛСАН 

ДҮРЭМ, ЖУРМУУД  
• МУИС-ийн Сургалтын журам (2015.06.30. Захирлын А/203 тоот тушаал)
• МУИС-ийн магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээ, дадлагын ажлын багц 

цаг тооцоход баримтлах түр журам  (2016.05.04 Захирлын А/112 тоот тушаал)
• МУИС-ийн магистрант, докторантыг туслахаар ажиллуулах журам
(2019.08.20 Захирлын А/342 тоот тушаал)

• МУИС-д пост –доктор ажиллуулах журам (2019.08.19 Захирлын А/341 тоот тушаал
• Магистр докторын судалгааны ажлын үр дүнг хүлээлгэн өгөх журам (2020.02.07 

Захирлын А/56 тоот тушаал)
• Магистрант, докторын сургалт эрхлэх нийтлэг  журам  (БШУ-ны сайдын 2014.09.12 

Захирлын А/370 тоот тушаал)
• Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн дүрэм (БШУ-ны сайдын  2010.11.04  

Сайдын 492 тоот тушаал)
• МУИС-д суралцагчдад тэтгэлэг олгох нийтлэг журам (2019.12.31 Захирлын А/571 

тоот тушаал)



АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА


