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Эрдэм шинжилгээний арга зүйн семинар 

ТДС-аас докторын дараах сургалтад хамрагдсан, шинээр докторын зэрэг 

хамгаалсан багш нарын бүрэлдэхүүнтэй МУИС-ийн магистрант, докторантуудад 

зориулан эрдэм шинжилгээний арга зүйн семинарыг 2014 оны 10-р сарын 08-ны 

өдрөөс эхлэн 2015 оны 05-р сарын 13-ны өдрийг хүртэл зохион байгуулж байна.  

Уг семинарт таван салбар сургуулийн оюутнууд өргөнөөр хамрагдан 

судалгааны ажил хийх зөвлөгөө зөвлөмж, арга ухаан, туршлага судалдаг үр дүнтэй 

хэлэлцүүлэг болдог. 2015.05.13-ыг хүртэл МУИС-д магистр, докторын зэрэг олгох 

хөтөлбөрт суралцаж буй суралцагсад оролцоно уу. 

2014-2015 оны хичээлийн жилд илтгэл тавих багш нарын хуваарь 

Намрын 
улирал 

Багшийн 
нэр 

Сургууль, тэнхим Сэдэв 

10 сарын 08 Б. Отгонтөгс ТДС 
Магистр, докторын хөтөлбөрт 
тавигдаж байгаа шаардлагуудыг 
танилцуулах, асуултанд хариулах 

10 сарын 15 Н.Ууганбаатар ШУС /Математик/ Шинжлэх ухааны судалгаа 
10 сарын 22 Д. Нарантуяа ШУС /Математик/ Чанарын судалгааны аргууд 
10 сарын 29 Б.Аззаяа ШУС /Түрэг судлал / Судалгааны ажлын үнэ цэнэ 

11 сарын 05 Ж.Бат-Ирээдүй 
ШУС /Монгол 
судлал/ 

Судалгааны ажилд эх хэлний 
хэрэглээ 

11 сарын 12 С.Цогзолмаа ШУС /Математик/ 
Тоон судалгаа түүний ач 
холбогдол 

11 сарын 19 Ө.Баярсайхан ШУС /Биологи/ 
Шинжлэх ухааны өгүүллийг хэрхэн 
нийтлүүлэх, боловсруулах тухай 

11 сарын 26 Д.Түмэнбаяр ШУС /Математик/ Туршилтын судалгаа 

12 сарын 03 С.Нарантуяа ШУС /Социологи/ 
Асуудлыг шинжлэх ухаан 
хоорондын судлагдахуунаар олж 
харахуй 

12 сарын 10 П.Владимир 
ШУС /Европ 
судлал/ 

Менталижет ба ертөнцийг үзэхүй 

12 сарын 17 М.Даариймаа 
ШУС /Их британи 
америк судлал/ 

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл 
бичихэд анхаарах зүйл 

Хаврын 
улирал 

Багшийн 
нэр 

Сургууль, тэнхим Сэдэв 

2 сарын 11 У.Айбек ШУС /Биологи/ 
Судалгааны ажлыг зөв төлөвлөх 
нь 

2 сарын 25 Ш.Мэндбаяр 
Гадаад харилцаа, 
хамтын ажиллагааны 
хэлтэс 

Магистрант, докторант 
оюутнуудын солилцооны 
хөтөлбөрийн тухай 

3 сарын 04 Б. Отгонтөгс ТДС 
Магистр, докторын төгсөлтийн 
ажилд тавих шаардлагууд 

3 сарын 11 Н.Жавхлантөгс ШУС /Хими/ 
Туршилт, судалгааны ажилд 
онолын тооцооллыг хэрэглэх нь 

3 сарын 18 Б.Хишигдэлгэр ШУС /Ази судлал/ 
Боловсрол судлалын судалгаанд 
математик статистикийн арга 
хэрэглэх нь 

3 сарын 25 А.Энхболор 
ХШУИС /хэрэглээний 
математик/ 

Дипломын ажлыг Latex ашиглан 
бичих нь 
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4 сарын 01 Т.Дөлтуяа 
ХШУИС /хэрэглээний 
математик/ 

Дипломын ажлыг Latex ашиглан 
илтгэх нь 

4 сарын 08 Б.Оюунсанаа Хүрээлэн буй орчин 
Дэлхийн байгалийн түймрийн 
экологи, менежмент 

4 сарын 15 В.Данаасүрэн БС /Санхүү/ Диссертачи бичих арга зүй 

4 сарын 22 Д.Энх-Отгон БС /Менежмент/ 
Судалгааны эх сурвалжыг дурьдах, 
ишлэл татах нь 

4 сарын 29 Г.Баярмаа ШУС /Биологи/ Судалгааны ажлын ёс зүй 

5 сарын 06 С.Батцэцэг 
ОУХС /Нийтийн 
удирдлага/ 

Судалгааны онолыг практикт 
ашиглах нь 

5 сарын 13 Б. Отгонтөгс ТДС 
Плажиаризмд өртөхгүй байх арга 
зам 

 

Семинарын үйл явц 

                 ТДС-ийн захирал Б.Отгонтөгс          ШУС, БУС, Биологийн тэнхим, У.Айбек 
    “Магистр, докторын төгсөлтийн ажилд   “Судалгааны ажлыг зөв төлөвлөх нь” илтгэл 
               тавих шаардлагууд”          
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Хичээлийн байр, оюутны байрны байршил 

 

  

МУИС-ийн ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ СУРГУУЛЬ 

 СУРГАЛТЫН НЭГДСЭН АЛБА 
МУИС-ийн хичээлийн I байр, 

Их Сургуулийн гудамж - 1, Бага тойруу, 

Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар 

http://num.edu.mn 

http://graduate.num.edu.mn/ 

our@num.edu.mn, 
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