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«Хими үзэлт хоёр бодлогтой: нэг нь – байгалийн 
шинжлэх ухаан боловсронгуй болгох, нөгөө нь 

амьдралын буян олшруулах»
М.В. Ломоносов, 1748 он.

БЭЛТГЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛ БА 
ЧИГЛЭЛ:
Хими

Олгох мэргэшил:
Бакалавр Хими

Олгох мэргэшил:
Магистр Геологи

Олгох мэргэшил:
бакалавр Геологи

Олгох мэргэшил: 
магистр Экологи, байгаль ашиглал

Олгох мэргэшил: 
бакалавр Экологи, байгаль ашиглал

Олгох мэргэшил:
магистр



Манай төгсөгчид Сибирийн, Алс Дорны бүхий тивд  
идэвхтэй ажилладаг. Тэд нар бас Орос холбооны 
Академийн Шинжлэх ухааны Сибирийн салбарын 
дээд сургуульнуудт амжилттай ажилладаг юм; 
химийн лабораторид, эм зүйн, уурхай олборлох 
үйлдвэрүүдт, Дотоод хэргийн Яаманд, Сүрхий 
байдлын Яаманд, минерал  эрэх, малтан гаргадаг 
акционерийн, хувийн компанид;  Буриад улсын 
байгууллагад (Боловсролын ба шинжлэх ухааны 
яаманд, байгалийн нөөцийн яаманд, Орос Холбооны 
Сүрхий байдлын Яаманд, Газрын хэвлийн ба газрын 
хэвлэл ашиглалын хороололд г.м.) Төгсөгчдийн 
дунд их сургуулийн, дээд сургуулийн, колледжийн, 
дунд сургуулийн багш нар уулзадаг.

ГУРВАН ТИНХИМТЭЙ:

• Ерөнхий ба шинжлэн задлах химийн тинхим
• Эс шим хувилахуй ухааны ба шим хувилахуй 

ухааны тинхим
• Геологийн тинхим

Тинхимд  профессорууд, доцентууд, ахмад багш 
нар, ассистентүүд эрдмийн ажлаа идэвхтэй 
явуулангуут багшилдаг.

Манай факультет дээр дээд боловсролын 
ба академийн шинжлэх ухааны цомтгох нь 
анхаарагддаг. Буриад шинжлэх ухааны төвийн 
эрдэмтэд-ажилтан багшилдаг. Иймээс оюутад эхэн 
курсаас эхлээд шинжилгээний явцад орж, химийн, 
геологийн, экологийн хүрээнд орж, янз бүрийн 
эрдэм шинжилгээний ажил боловсруулдаг.

Болоны явц
• Европын нэгдсэн дээд боловсролын зай бий 

болгох бодолтой Европын улсуудын боловсролын 
бүрэлдэхүүний нөхөрлөл ба нийцэл.

• олон хэмжээний боловсролын бүрэлдэхүүн
Бакалавриат – дээд боловсролын нэгдэхь шат
• окончив бакалавриат, выпускник получает общую 

бакалавриат төгсөөд ерөнхий тулгуур мэргэжлийн 
бэлтгэл авдаг

• бакалаврын диплом дээд боловсролын үнэлэгддэг 
диплом болно, түүний дараа магистратурт орж мэдлэгээ 
гүнзгийрүүлэх арга боломж бий. 

• ажилд ороход өргөн арга боломжнууд.
• «Сонгосон хичээл» гэж курсын оролт мэргэжилтэй 

хичээл үзэх арга боломж.
Магистратур – дээд боловсролын хоёрдохь шат
• Тусгай хүрээний ажиллагааны гүнзгийрүүлсэн бэлтгэл, 

түүний сууринд  өндөр мэргэшилтэй мэргэжилтнийг – 
эрдэмтнийг, боловсруулагчийг, задлан шинжлэгчийг 
зохион байгуулах.

• оюутад бэлтгэлийн чиглэл зах зээлийн нөхцлөөр, 
өөрийн бодлогоор сонгож авах аргатай.


