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･Culture 
･Geography 
･History

･Law･Politics 
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Other academic programs / Remarks

Англи

・Бодлого, менежментийн факультет…●
(Бодлого төлөвлөлт、Нийгмийн 
инноваци、Олон улсын стратеги, Эдийн 
засаг, Менежмент, Байгууллага, Тогтвортой 
засаглал)
・Байгаль орчин, мэдээллийн 
факультет…●
（Дэвшилтэт мэдээлэл, Дэвшилтэт талбайн 
дизайн, Дэвшилтэт биологийн ШУ, Байгаль 
орчны дизайн, Хүрээлэн буй орчин судлал)

Япон

・Бодлого, менежментийн факультет…●
(Бодлого төлөвлөлт、Нийгмийн 
инноваци、Олон улсын стратеги, Эдийн 
засаг, Менежмент, Байгууллага, Тогтвортой 
засаглал)
・Байгаль орчин, мэдээллийн 
факультет…●
（Дэвшилтэт мэдээлэл, Дэвшилтэт талбайн 
дизайн, Дэвшилтэт биологийн ШУ, Байгаль 
орчны дизайн, Хүрээлэн буй орчин судлал)

Англи

・Бодлого・Хэвлэл мэдээллийн 
факультет●
Мэргэжлийн 8 чиглэл
（Дэлхийн засаглал ба бүс нутгийн 
стратеги, Аюулгүй байдал ба харилцаа 
холбоо, Бодлого боловсруулалт ба 
нийгмийн инноваци, Танин мэдэхүй ба 
семантик зохион байгуулалт, Кибер 
мэдээлэл зүй, Дэвшилтэт биологийн 
шинжлэх ухаан）

Япон

・Бодлого・Хэвлэл мэдээллийн 
факультет●
Мэргэжлийн 8 чиглэл
（Дэлхийн засаглал ба бүс нутгийн 
стратеги, Аюулгүй байдал ба харилцаа 
холбоо, Бодлого боловсруулалт ба 
нийгмийн инноваци, Танин мэдэхүй ба 
семантик зохион байгуулалт, Кибер 
мэдээлэл зүй, Дэвшилтэт биологийн 

Англи Магистртай ижил

Япон Магистртай ижил

Японд суралцах тухай мэдээллийн  яармаг 2021
Оролцогч их сургуулиудын гадаад оюутан элсүүлэх мэргэжлийн чиглэлүүд
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