
Хавсралт: 

2021-2022 оны хичээлийн жилээс БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны 

засгийн газрын тэтгэлэгт хамрагдах их дээд сургууль ба мэргэжил   
No. Сургууль Элсэх мэргэжил 

1 
Өвөр Монголын 

Их Сургууль 

1.Бизнесийн удирдлага 2.Эдийн засаг 3.Банк санхүү 4.Нягтлан бодох 
5.Аялал жуулчлалын менежмент 6.Хууль эрх зүй 7.Зам тээвэр 8.Зам 
гүүрийн инженер 9.Механик инженер 10.Тээврийн хэрэгслийн инженер 
11.Логистикийн менежмент 12.Олон улсын хятад хэл 13.Хятад хэл, утга 
зохиол 14.Сэтгүүл зүй 15.Сүлжээ ба шинэ медиа 16.Нийтийн аж ахуйн 
менежмент 17.Захиргааны менежмент 18.Нийгмийн ухаан 19.Нийгмийн 
ажиллагаа 20.Харилцаа холбооны инженер 21.Электрон мэдээллийн 
шинжлэх ухаан ба технологи 22.Компьютерийн шинжлэх ухаан ба 
технологи 23.Электрон бизнес 24.Байгаль орчны шинжлэх ухаан 
25.Экологи 26.Биотехнологи 27.Биологийн шинжлэх ухаан 28.Хэрэглээний 
хими 29.Материалын хими 30.Электрон шинжлэх ухаан ба технологи 

2 

Өвөр Монголын 

Багшийн Их   

Сургууль 

1.Хими 2.Орчин ахуйн шинжлэх ухаан 3.Агаарын үйлчилгээний урлаг 
хийгээд хамааралт 4.Тооны ухаан ба хэрэглээний тооны ухаан 5.Физикийн 
ухаан 6.Сонин мэдээний ухаан 7.Радио телевизийн удирдаач 8.Газар зүйн 
шинжлэх ухаан 9.Хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг 10.Аж ахуйн ухаан 11.Хятад 
хэл утга зохиол 12.Олон улсын хятад хэл  13.Түүхийн ухаан 14.Археологи 
судлалын сургууль 

3 

Өвөр Монголын  

Шинжлэх Ухаан 

Технологийн Их 

Сургуул 

1.Үйлдвэрлэлийн механик зураг төсөл  ба автоматжуулалт 2.Цахилгааны 
инженер ба автоматжуулалт 3.Програм хангамжын инженер   
4.Компьютерийн шинжлэх ухаан, технологийн 5.Архитектур 6.Барилгын 
инженер мэргэжил 7.Уул уурхайн инженер 8.Олон улсын эдийн засаг, 
худалдааны мэргэжил 9.Үйлдвэрлэл худалдааны менежмент 10.Металл 
материалын инженерийн мэргэжил  

4 

Өвөр Монголын 

Аж Үйлдвэрийн 

Их  

Сургуул 

1.Төмөрлөг материал боловсруулах инженер 2.Химийн инженер, 
технологийн мэргэжил 3.Электрон мэдээллийн шинжлэх ухаан ба 
технологи    4.Бизнесийн  удирдлагын мэргэжил  5.Олборлолтын инженер 
6.Компьютерийн шинжлэх ухаан техникийн мэргэжил 7.Барилгын инженер 
мэргэжил 8.Зам тээвэр, тээвэрлэлтийн мэргэжил 9.Цахилгаан 
автоматжуулалтын инженер 10.Үйлдвэрлэлийн дизайн ба автоматжуулалт 
11.Усан хангамж, ус зайлуулах инженер 12.Хүрээлэн буй орчны зураг төсөл 
(дотор дизайн чиглэл 

5 

Өвөр Монголын 

Үндэстний Их 

Сургууль 

1.Монгол уламжлалт ангаах ухаан    2.Монгол эм зүй 3.Клиник анагаах 
ухаан 

6 

Өвөр Монголын  

Хөдөө Аж Ахуйн  

Их Сургууль 

1.Хүнсний шинжлэх ухаан ба инженер 2.Тариалан, ой аж ахуйн эдийн 
засгийн менежмент 3.Банк санхүү 4.Электрон бизнес 5.Нягтлан бодох 
бүртгэл 6.Амьтан мал эмнэлгийн ухаан 7.Амьтан мал судлал 8.Ус судлал ба 
усны нөөцийн инженер 9.Механик инженерчлэл ба автоматжуулалт 10.Өвс 
ногоожуулалтын шинжлэх ухаан 11.Агрономи 12.Цэцэрлэгжүүлэлт 
13.Цэцэрлэг зүлэгжүүлэлт 14.Хөдөө аж ахуйн механикжуулалт ба 
автоматжуулалт 15.Зам гүүрийн инженер 16.Хэмжилтийн инженер 
17.Архитектур 18.Тээврийн хэрэгслийн инженер 19.Зам гүүр болон гол 
гарцын инженер 20.Усан хангамж ба ус зайлуулах шинжлэх ухаан инженер 

7 

Өвөр Монголын 

Анагаах Ухааны 

Их Сургууль 

1.Монгол анагаах ухаан  2.Сувилахуй （монгол анагаах ухааны чиглэлээр）
3.Клиник анагаах ухаан 

8 

Өвөр Монголын 

Санхүү Эдийн 

Засгийн Их 

Сургууль 

1.Санхүү 2.Банк санхүү 3.Эдийн засаг 4.Хүний нөөцийн менежмент 5.Олон 
улсын эдийн засаг, худалдаа 6.Зах зээлийн маркетинг 7.Нягтлан бодох 
8.Аялал жуулчлалын менежмент 9.Эдийн засаг статистик 10.Компьютерийн 
шинжлэх ухаан ба технологи 11.Хууль эрх зүй 12.Захиргааны менежмент 
13.Газрын нөөцийн менежмент 


