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ЧИ – 2015 ОНЫ ЭЛСЭН ОРОГЧ.
Чиний дуртай хичээлүүд – нарийн ухаантай 
холбоотой. Чиний дуртай ажил – хөтөлбөрлөл. 
Тооны ухааны тэгшитгэл самар мэт цөмдөг, 
физикийн бодлого чамай айлгадаггүй, чи 
мэдээллийн технологитэй их танил. Тэгвэл 
физик-техникийн факультет чамд зөвхөн 
шинэ мэдлэг дуртгана биш, харин байсан 
дадлагаа бүр хөгжөөхийг, нанотехнологийн, 
сүлжээний технологийн, мэдээллийн аюулгүй 
байдал хангах, физикийн хэцүү бүрэлдэхүүний 
хүрээний мэргэжилтэн болохыг чинь дуртгана. 
Дээрээс нь чи уран бүтээлийн, спортын хүн бол 
өөрийгөө биелүүлэхэд чинь хялбар шүү.

ФИЗИКЧ
- дэлхийн аажим хувьслын бүтцийн тулгуур 
үндэс ба зүй тогтоол үздэг хүн юм. Физикчийн 
сонирхолын хүрээ хязгааргүй, энэ байгалийн 
шинжилгээний чиглэлийн онолын эсвэл 
туршлагийн шинжилгээ явуулах ганц 
мэргэжилтэн юм.
Ерөнхийдөө физикч бүхий байгалийн 
шинжилгээний чиглэлийн онол туршлагийн 
шинжилгээ явуулж чадна. XIX зууны жилийн 
дунд  физикч нэр – эрдэмтэн гэж томьёо бий 
болсон юм.



ФИЗИК
Мэргэшил: бакалавр
Чиглэл: Бодисын агшаасан байдлын физик
Сургалтын хугацаа, хэлбэр: 4 жил/өдрөөр сурах
Элсэлтийн шалгалт: орос хэл, физик, тооны 
ухаан.

Мэргэшил: магистр
Чиглэл: Бодисын агшаасан байдлын физик
Сургалтын хугацаа, хэлбэр: 2 жил/өдрөөр сурах
Элсэлтийн шалгалт: физик
Ирээдүйн ажлын байр: электроникийн, хараа 
зүйн, плазмын төмөрлөг боловсруулалын, 
нанотехнологийн ба космофизикийн хүрээний 
өндөр технологи хэрэглэдэг үйлдвэрүүд, 
боловсролын байгууллагууд.

ОХУД мэдээллийн технологи бол -  шинээр 
эрчимтэй хөгжиж байсан хүрээ, жил бүр 
ийм мэргэжилтдийн шаардлага өсөж байна. 
Сая явуулсан шинжилгээ одоо, ирээдүй цагт 
телекоммуникацийн хүрээний мэргэжилтэд чухал 
шаардлагатай болж байна гэж харуулна. Бид 
нар өөрсдөө өдөр бүр анхааралгүй мэдээлэл авч, 
явуулж байдаг. Утсаар ярихад, факс явуулахад, 
интернет залгахад, зурагт үзэхэд эсвэл радио 
сонсоход, телекоммуникаци тусалдаг шүү. 
Телекоммуникаци бол – хязгааргүй янз бүрийн 
мэдээ авах арга боломжийн ба хэрэгслийн 
хүрээ юм. Ерийн шуудангийн холбооноос эхлээд 
компьютерийн сүлжээ хүртэл. 
Энэ хүрээ нийгмийн шаардлага хангахын тул 
байсан бүрэлдэхүүнийг зөвхөн үйлчлэж чадах 
биш, харин шинэчлэж чадах өндөр мэдлэгтэй 
мэргэжилтэд хэрэгтэй.

МЭДЭЭЛЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН БА 
ТЕХНОЛОГИ
Мэргэшил: бакалавр
Чиглэл: Телекоммуникаци ба холбоо
Сургалтын хугацаа, хэлбэр: 4 жил/өдрөөр сурах
Элсэлтийн шалгалт: орос хэл, тооны ухаан, 
информатик, ИКТ.

Ирээдүйн ажлын байр: Мэдээллийн 
бүрэлдэхүүний  ашиглалтай холбоотой эдийн 
засгийн, шинжлэх ухааны ба техникийн бүхий 
хүрээнүүд; мэдээлэл хөгжлийн  нийгмийн нөхцөлд 
боловсрол, анагаах ухаан, биотехнологи, холбоо, 
телекоммуникаци, медиаиндустри, аянчлал, 
экологи, хөдөө аж ахуй ба үйлдвэр г.м. 

ЦАХИЛГААН МАШИН БАРИЛГА
Мэргэшил: бакалавр
Чиглэл: Дотоод шаталтын хөдөлгүүр
Сургалтын хугацаа, хэлбэр: 4 жил/өдрөөр сурах
Элсэлтийн шалгалт: орос хэл, физик, тооны 
ухаан.

Мэргэшил: магистр
Чиглэл: Дотоод шаталтын хөдөлгүүр
Сургалтын хугацаа, хэлбэр: 2 жил/өдрөөр сурах
Элсэлтийн шалгалт: физик
Ирээдүйн ажлын байр: Дотоод шаталтын 
хөдөлгүүрийн төсөл, ашиглалтай холбоотой 
цахилгаан машин барилгын, төмөрлөг 
боловсруулалгын  бүхий салбарууд, бас машин,  
угсраа машин г.м. Түүнээс гадна та хөдөлгүүр 
хийдэг, машин ба нисэх онгоц бүтээдэг үйлдвэрт 
ажиллах арга боломжтой.


