
 

 

Мэргэжлийн код ба нэр, чиглэлийн хичээл 

Хавсралт 2 

  
Мэргэжлийн код 

 

Суралцах чиглэл (мэргэжил) Зонхилох хичээл 

Дээд боловсрол– бакалавр (4 жилийн сургалттай) 

02.00.00 Компьютер, мэдээллийн технологи Математик, информатик 

03.00.00 Физик, астрономии Математик, физик 

04.00.00 Хими Хими, биологи 

05.00.00 Дэлхий судлалын ухаан  Математик, физик 

06.00.00 Биологиийн   шинжлэх ухаан Биологи, химии 

07.00.00 Архитектур /уран барилга/ Математик, шугам зураг  

(эсвэл МХК) 

08.00.00 Барилгын техник, технологи  Математик, информатик 

09.00.00 Информатик, тооцоолон бодох 

техник 

Математик, информатик 

12.00.00 Фотоник, багаж үйлдвэрлэл, оптик 

ба биотехникийн системууд болон  

технологи  

Математик, информатик 

13.00.00 Цахилгаан, дулааны эрчим хүч Математик, физик 

15.00.00 Машины үйлдвэрлэл   Математик, физик 

16.00.00 Физико-техникийн шинжлэх ухаан, 

технологи 

Математик, физик 

18.00.00 Химийн технологи Хими, биологи 

19.00.00 Үйлдвэрлэлийн экологи ба 

биотехнологи  

Хими, биологи 

20.00.00 Техно бүрхүүлийн аюулгүй байдал  Математик, химии 

21.00.00 Хавсралт геологи, уул уурхай, газрын 

тос хийн үйлдвэр, геодези  

Математик, физик 

22.00.00 Материалын технологи Математик, физик 

23.00.00 Хуурай газрын тээврийн техник, 

технологи                                   

Математик, физик 

27.00.00 Техническийн систем дахь удирдлага Математик, физик 

28.00.00 Нанотехнологи, наноматериалууд Математик, физик 

29.00.00 Хөнгөн үйлдвэрийн технологи  Математик, химии 

37.00.00 Сэтгэл зүйн шинжлэх ухаан Нийгэм судлал, гадаад хэл  

38.00.00 Эдийн засаг, удирдлага Математик, информатик 

39.00.00  Социологи, нийгмийн ажиллагаа  Нийгэм судлал, гадаад хэл 

40.00.00 Хууль зүй Нийгэм судлал, гадаад хэл  

41.00.00 Улс төрийн шинжлэх ухаан, бүс 

нутаг судлал  

Нийгэм судлал, гадаад хэл  

42.00.00 Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, 

мэдээлэл номын сангийн ажиллага  

Нийгэм судлал, гадаад хэл  

43.00.00 Үйлчилгээ, аялал жуулчлал  Нийгэм судлал, гадаад хэл  

44.00.00 Боловсрол, сурган хүмүүжүүлэх ухаан  Нийгэм судлал, гадаад хэл  

45.00.00 Хэл, утга зохиол судлал  Нийгэм судлал, гадаад хэл (орос)    

46.00.00 Түүх, археологи Нийгэм судлал, гадаад хэл  

49.00.00 Биеийн тамир, спорт Биологи, Биеийн тамир  

 

Дээд боловсрол-нарийн мэргэжил  (5/6 жилийн сургалттай)  

08.00.00 Барилгын техник, технологи  Математик, информатик 



 

 

14.00.00 Цөмийн эрчим хүч, дулааны физик Математик, физик 

21.00.00 Хавсралт геологи, уул уурхай, газрын тос 

хийн үйлдвэр, геодези 

Математик, физик 

31.00.00 Клиник анагаах ухаан (31.05.01Эмчилгээ, 

31.05.02 Педиатри, 31.05.03 Шүүдний 

эмчилгээ) 

Биологи, химии 

32.00.00 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан, урьдчлан 

сэргийлэх анагаах ухаан  

Биологи, химии 

33.00.00 Эм зүй Биологи, химии 

36.00.00 Мал эмнэлэг, зоотехникийн ухаан Биологи, химии 

37.00.00 Сэтгэл зүйн шинжлэх ухаан  Нийгэм судлал, гадаад хэл  

38.00.00 Эдийн засаг,  удирдлага Математик, информатик 

40.00.00 Хууль зүй Нийгэм судлал, гадаад хэл  

41.00.00 Улс төрийн шинжлэх ухаан, бүс нутаг 

судлал  

Нийгэм судлал, гадаад хэл  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


