
  Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2020 оны 100 дугаар тушаалын 4 дү  гээр хавсралт

Намрын 
улирал

Хаврын 
улирал

ШУТИС-д магистр, докторын сургалт 
явуулах, зэрэг хамгаалуулахад 
баримтлах журмын төсөл 
боловсруулах ажлын хэсэгт ажиллаж 
хэлэлцүүлэх, батлуулах

Шинэчлэн батлагдсан журмын 
тоо

1 1 Намар Хавар ЭШИГ, ЭНБ дарга, ЭШИХА

Магистрант, докторантын сургалт 
судалгааны ажлын явцын түвшнийг 
тогтоох сарын ажлыг зохион байгуулах 

Сургалт судалгааны ажлын 
явцад хамрагдах магистр, 
доктор оюутны хувь

Магистр-76 
Доктор-72.9

Магистр-80 
Доктор-75

Намар
ЭНБД, ЭШИХА, Салбарын 
эрхлэгч, Комиссын 
бүрэлдэхүүн

Төгсөх магистр оюутны хэлэлцүүлэг 
зохион байгуулах      

Төгсөх магистр оюутныг 
хамруулсан хувь 

86 88 Намар Хавар
ЭНБД, ЭШИХА, Салбарын 
эрхлэгч, Төгсөлтийн нарийн 
бичгийн дарга нар

Судалгааны ажлын семинар судалж 
буй магистр оюутнуудын өгүүллийг 
чанаржуулах, илтгэл хэлэлцүүлэх

Судалгааны ажлын өгүүлэл, 
илтгэл бичсэн төгсөх магистр 
оюутны  хувь

95 95 Намар Хавар

ЭНБД, ЭШИХА, Салбарын 
эрхлэгч, Төгсөлтийн нарийн 
бичгийн дарга нар, 
Судалгааны ажлын 
удирдагч нар

Профессорын семинарт мэргэжлийн 
магистр оюутнуудыг хамруулж, 
судалгааны ажлыг тогтмол 
хэлэлцүүлэх

Судалгааны ажлаа 
хэлэлцүүлсэн магистр оюутны 
хувь

85 88 Намар Хавар

ЭНБД, ЭШИХА, Салбарын 
эрхлэгч, Төгсөлтийн нарийн 
бичгийн дарга нар, 
Судалгааны ажлын 
удирдагч нар

Бакалавр, магистр, доктор оюутны 
ЭШХ-ыг зохион байгуулж, судалгааны 
ажлыг хэвлэн нийтэлж сурталчлах

Эрдэм шинжилгээний хуралд 
оролцох илтгэлийн тоо

Бакалавр 
оюутан-10, 

Магистрант-10, 
Докторант-4 

илтгэл

Бакалвар 
оюутан-12, 

Магистрант-12 
докторант-6 

илтгэл

Намар Хавар
ЭНБД, ЭШИХА, комиссын 
бүрэлдэхүүн

Сургалтын 2 дахь жилдээ суралцаж 
буй доктор оюутны сэдэв аргачлалыг 
Эрдмийн зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлэх /Доктор оюутны сэдэв 
сонголтыг оновчтой болгох, батлагдсан 
аргачлалын дагуу судалгааны ажлыг 
эхлүүлэх/

Сэдэв аргачлал батлуулсан 
доктор оюутны тоо

11 6 Намар

ЭЗ-ийн дарга, ЭЗ-ийн 
нарийн бичгийн дарга, ЭЗ-
ийн гишүүд, Судалгааны 
ажлын удирдагч нар, 
ЭШИХА

Докторант багш нарын семинар үйл 
ажиллагааг сард нэг удаа зохион 
байгуулах

Зохион байгуулсан семинарын 
тоо

0 5 Намар Хавар
ЭНБ дарга, докторант 
багш, зөвлөх комисс, 
ЭШИХА

Нээлттэй семинар зохион байгуулах
Зохион байгуулсан семинарын 
тоо

0 7 Намар Хавар
ЭНБ дарга, доктор 
хамгаалсан багш нар, 
ЭШИХА

Хэрэгжүүлэх стратеги

Сургалтын үйл 
ажиллагаанд 

инновац 
нэвтрүүлнэ.

БАРИЛГА АРХИТЕКТУРЫН СУРГУУЛИЙН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ 2022-2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

Шалгуур үзүүлэлт
Суурь түвшин 

/2021-2022/
Зорилтот 
түвшин

Хугацаа 

Тэргүүлэх чиглэл –1: Суралцахуйн шинэчлэл ба карьер хөгжил
Зорилго: Хүнлэг, энэрэнгүй, бүтээлч сэтгэлгээтэй шинэ үеийн инженер, манлайлагчдыг бэлтгэнэ.

№ Зорилтууд Хариуцах ажилтанҮйл ажиллагаа, арга хэмжээ

1. Сургалтын 
хөтөлбөрийг мэргэжлийн 
ур чадварын эрэлт 
хэрэгцээ, ирээдүйн чиг 
хандлагад уялдуулан 
хөтөлбөрийг шинэчилж 
хэрэгжүүлдэг, уян хатан 
тогтолцоог хөгжүүлнэ.

1.5

1.3

Багш, судлаачийг 
өөрийгөө 

тасралтгүй 
хөгжүүлэхэд 

дэмжих 
тогтолцоог 
бүрдүүлнэ.

1. Сургалтын шинэ 
дэвшилтэт арга, 
технологи, мэргэжлийн ур 
чадварыг дээшлүүлэх 
хөтөлбөр санал болгоно.



Намрын 
улирал

Хаврын 
улирал

2. Багш судлаачидтай 
судалгааны ажлын үр 
дүнгийн гэрээ байгуулна.

ШУТИС-ийн Судалгааг дэмжих 
зардлаас санхүүжүүлэх ОУ-ын чансаа 
өндөртэй сэтгүүлд бүтээл хэвлүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлэх ажилд багш нарыг 
хамруулах

Хамрагдсан багш нарын тоо 0 1 Намар Хавар ЭШИГ, ЭНБ дарга, ЭШИХА

Профессор багш нарын Эрдэм 
шинжилгээ, инновацын ажлын 
төлөвлөгөөг хичээлийн жилээр гаргаж 
улирал бүрийн төгсгөлд тооцоо хийх  

Төсөл, гэрээт ажил гүйцэтгэсэн 
профессор багш нарын тоо                        

36 40 Намар Хавар Профессор багш нар

ШУТИС-ийн Профессор багш нарын 
ажлын гүйцэтгэлийг кредитээр тооцож, 
үнэлэх журмыг өөрчлөх ажлын хэсэгт 
ажиллаж, батлуулах

Шинэчлэн батлагдсан журмын 
тоо

1 1 Намар
ЭНБД, Салбарын эрхлэгч, 
профессор багш нар, 
ЭШИХА

ШУТИС-ийн Профессор багш нарын 
ажлын гүйцэтгэлийг кредитээр тооцож, 
үнэлэх журмыг баримтлан Эрдэм 
шинжилгээний ажлын тооцоог хийх

Судалгаа ба хөгжил, 
туршилтын ажил гүйцэтгэсэн 
багш нарын тоо

99 100 Намар Хавар ЭШИГ, ЭНБ дарга, ЭШИХА

ШУТИС-ийн "Best paper-2021" 
уралдаанд өгүүлэл нь шалгарсан багш 
нарт урамшуулал олгох

Шалгарсан өгүүллийн тоо 0 3 Намар Хавар ЭШИГ, ЭНБ дарга, ЭШИХА

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны 
Барилгын дэвшилтэт материал, 
бүтээцийн судалгааны төв, Зураг төсөл 
судалгааны төв, Зураг төсөл, 
оношилгооны Реконстракшн төв, 
Геотехникийн судалгааны төв, Усны 
судалгааны төв, Авто замын сургалт 
судалгааны төв, Барилгын эрчим хүч 
хэмнэлтийн сургалт судалгааны төв, 
Барилга, замын технологи, эдийн 
засаг, төсвийн нормчлолын судалгааны 
төв, Autodesk-ийн эрх бүхий сургалтын 
төв, Усны барилга байгууламжийн 
судалгаа хөгжлийн төвүүд үндсэн үйл 
ажиллагааны чиглэл дагуу аж ахуйн 
нэгж байгууллагуудтай хамтран 
ажиллах, бизнесийн байгууллагын 
захиалга санхүүжилтээр гэрээт ажил, 
төсөл хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэсэн төсөл 
гэрээт ажлыг гүйцэтгэх, ЭЗ хурлаар 
хэлэлцүүлэх

Төсөл,гэрээт ажлын тоо
Төсөл-7, гэрээт 

ажил-60
Төсөл-8, гэрээт 

ажил-62
Намар Хавар

Судалгааны төвийн 
захирлууд, Профессор 
багш нар

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны 
төвүүдийн үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг батлуулж, үр дүнгийн 
гэрээ байгуулан ЭЗ-ийн хурлаар 
тайланг хэлэлцүүлэх

Тайлангийн үнэлгээний хувь 67 70 Намар Хавар
Судалгааны төвийн 
захирлууд

Хариуцах ажилтан

Тэргүүлэх чиглэл – 2: Судалгааны төгөлдөршил
Зорилго:  Монгол улс, олон улсын хэмжээнд тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэхүйц судалгааг хөгжүүлнэ.

Зорилтууд Хэрэгжүүлэх стратеги Шалгуур үзүүлэлтҮйл ажиллагаа, арга хэмжээ

2.2

Дэлхийн шилдэг 
их сургуулийн 

жишигт нийцүүлэн 
судалгааны 

тохиромжтой 
орчин бүрдүүлнэ.

1. Үндэсний болон олон 
улсын түвшинд магадлан 
итгэмжлэгдсэн салбар 
дундын судалгааны төв, 
хүрээлэн, 
лабораториудыг 
хөгжүүлж, ашиглалт, 
хамтын ажиллагааг 
дээшлүүлнэ.

2.1

Олон улсад 
хүлээн 

зөвшөөрөгдсөн 
эрдэмтдийн 

төвлөрлийг бий 
болгох, залуу 

эрдэмтэн, 
судлаачдыг 
хөгжүүлнэ.

3. Багш, судлаачдын 
ажлын үнэлгээ, 
урамшууллын системийг 
сайжруулах

№
Суурь түвшин 

/2021-2022/
Зорилтот 
түвшин

Хугацаа 



Намрын 
улирал

Хаврын 
улирал

Их сургууль, хүрээлэнгийн уялдаа 
холбоо, хамтын ажиллагаа 
хөгжүүлэхэд чиглүүлж "ШУТИС-ийн 
харьяа ЭШ-ний хүрээлэн, сургалт 
судалгааны төвийн журам"-д 
өөрчлөлтөд санал хүргүүлэх

Шинэчлэн батлагдсан журмын 
тоо

1 1 Намар Хавар ЭШИГ, ЭНБ дарга, ЭШИХА

MJEED төслийн санхүүжилттэй 
"Дулааны цахилгаан станцын үнсийг 
барилгын материалын үйлдвэрлэлд 
хэрэглэх ногоон ирээдүй” төсөл, 
“Монгол орны хүрээлэн буй орчин, 
газар хөдлөлтийн инженерчлэлийн 
судалгаа хөгжүүлэлт” төслийн хүрээнд 
арга зүйг эзэмших хүрээнд судлаачдыг 
зэргийн бус сургалтад хамруулах

Зэргийн бус сургалтад 
хамрагдсан судлаачдын тоо

0 2 Намар Хавар
ЭШИГ, Төслийн нэгж, 
төслийн удирдагч, ЭНБ 
дарга

"ШУТИС-ийн судалгааны 
лабораторийн үйл ажиллагааг 
зохицуулах журам"-д санал хүргүүлэх

Шинэчлэн батлагдсан журмын 
тоо

1 1 Хавар ЭШИГ, ЭНБ дарга, ЭШИХА

Сургалт судалгааны төвүүд болон 
нэгдсэн лабораторийн нээлттэй 
хаалганы өдөрлөг зохион байгуулах

Зохион байгуулсан арга 
хэмжээ

0 2 Намар Хавар
ЭНБ дарга, төвүүдийн 
захирал, лабораторийн 
эрхлэгч нар, ЭШИХА

Судалгааны төвүүдийн гүйцэтгэсэн 
төсөл, гэрээт ажлуудын шимтгэлийг 
ШУТИС-ийн Судалгааг дэмжих санд 
төвлөрүүлэх

Төсөл, гэрээт ажлын 
төвлөрүүлсэн шимтгэл 
/сая.төг/

27 сая 28 сая Намар Хавар
Төсөл, гэрээт ажлын 
удирдагчид

Инженер техникийн ажилтан, 
оюутнуудад зориулсан түр сургалт 
зохион байгуулах

Зохион байгуулсан сургалтын 
тоо

0 5 Намар Хавар
ЭНБ дарга, сургалт зохион 
байгуулах комисс, ЭШИХА

4. Судалгаанд зарцуулах 
санхүүжилтийг тогтмол 
нэмэгдүүлж, багш 
судлаачдад судалгааны 
санхүүжилт /грант/ 
олгоно.

ШУТИС-ийн Судалгааг дэмжих сангаас 
зарласан төслүүдэд профессор багш 
нарыг хамруулах

Хэрэгжүүлэх төслийн тоо 0 1 Намар Хавар
ЭНБ дарга, профессор 
багш, ЭШИХА

ШУТИС-ийн Эрдэм шинжилгээний 
мэдээллийн нэгдсэн системийг 
хөгжүүлэхэд оролцох, Багшийн веб дэх 
эрдэм шинжилгээ, инновацын ажилд 
/Б/ хамаарах системийн гүйцэтгэлд 
хяналт тавих

Системээс багшийн эрдэм 
шинжилгээ, инновацын ажлын 
тайланг гаргах боломжийн 
хувь

0 85 Намар Хавар ЭШИГ, ЭНБ дарга, ЭШИХА

Сургуулийн веб сайт 
/www.scea.edu.mn/ дээрх эрдэм 
шинжилгээтэй холбоотой мэдээллийг 
бүрэн шинэчлэх

Судлаачдын сэтгэл ханамжийн 
үнэлгээний хувь

0 75 Намар
ЭНБ дарга, ЭШИХА, 
Сүлжээний инженер

Сургуулийн англи танилцуулга 
брошюрыг шинэчлэн гаргах

Судлаачдын сэтгэл ханамжийн 
үнэлгээний хувь

0 75 Намар Хавар
ЭНБ дарга, ЭШИХА, 
Сүлжээний инженер

Зорилтот 
түвшин

1. Судалгааны тэргүүлэх 
чиглэлүүдийг аж 
үйлдвэрийн 4-р 
хувьсгалын хэрэгцээнд 
нийцүүлэн тодорхойлж, 
нэгдмэл платформ 
хөгжүүлж, холбогдох 
судалгааг дэмжинэ.

Улс орны 
хөгжлийн 

тулгамдсан 
асуудлаар салбар 
дундын шийдлийг 

бий болгож, 
нэвтрүүлнэ.

2.3

1. Үндэсний болон олон 
улсын түвшинд магадлан 
итгэмжлэгдсэн салбар 
дундын судалгааны төв, 
хүрээлэн, 
лабораториудыг 
хөгжүүлж, ашиглалт, 
хамтын ажиллагааг 
дээшлүүлнэ.

2.2

Дэлхийн шилдэг 
их сургуулийн 

жишигт нийцүүлэн 
судалгааны 

тохиромжтой 
орчин бүрдүүлнэ.

2. Судалгааны 
санхүүжилтийн эх 
үүсвэрийг Төрөөс 
баримтлах бодлогод 
тусгасны дагуу төрийн 
мөн хувийн хэвшлийн 
оролцоотойгоор 
бүрдүүлнэ.

Хугацаа 

Хугацаа 

Хариуцах ажилтан№ Зорилтууд Хэрэгжүүлэх стратеги Үйл ажиллагаа, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт
Суурь түвшин 

/2021-2022/



Намрын 
улирал

Хаврын 
улирал

Профессор багш нарын бүтээлийн 
жагсаалтын загварыг шинэчлэн 
боловсруулж, веб хуудастай холбох. 
Үүнтэй холбоотой сургалт зохион 
байгуулах

Судлаачдын сэтгэл ханамжийн 
үнэлгээний хувь

0 75 Намар Хавар
ЭНБ дарга, ЭШИХА, 
Сүлжээний инженер

GERES олон улсын байгууллагатай 
хамтарсан Барилгын эрчим хүчний 
хэмнэлтийн төсөл, НҮБХС-ийн CHIPS 
төсөл, Инженер технологийн дээд 
боловсролын төслийн санхүүжилттэй 
“Дулааны цахилгаан станцын үнсийг 
барилгын материалын үйлдвэрлэлд 
хэрэглэх ногоон ирээдүй” төсөл, 
“Монгол орны хүрээлэн буй орчин, 
газар хөдлөлтийн инженерчлэлийн 
судалгаа хөгжүүлэлт” төсөл, БШУЯ-ны 
ШУТ сангийн санхүүжилттэй "Хүйтний 
улиралд цутгасан төмөр бетон 
бүтээцийн нүх сүв үүсэлтийн судалгаа" 
Erasmus санхүүжилттэй Advanced 
Curriculum on Energy Efficient Buildings 
in Extreme Continental and Sunny 
Climate /CEBEC/, Уур амьсгалын 
өөрчлөлтөд дасан зохицох усны 
менежмент-Climate Change Adapted 
Water Management CC water, КОЙКА-
ын санхүүжилттэй “Higher education 
capacity building project to strengthen the 
field of Urban Development in Mongolia 
(S-Quad Project)” төслүүдийг тус тус 
хэрэгжүүлэх

Олон улсын болон улсын 
төсвийн санхүүжилтээр 
хэрэгжиж буй төсөл, 
хөтөлбөрийн тоо

7 8 Намар Хавар
Профессор багш нар, 
төслийн удирдагч нар

Эрдэм шинжилгээний төслийн санал 
бичих, төсөл хэрэгжүүлэх арга зүйн 
сургалт зохион байгуулах

Зохион байгуулсан сургалтын 
тоо

0 1 Намар Хавар ЭНБ дарга, ЭШИХА

Профессор багш, судлаачдын 
судалгааны ажлын үр дүнг "Барилга 
байгууламжийн геотехникийн 
асуудлууд" эрдэм шинжилгээ, онол 
практикийн хурал, "Бетон судлал" ОУ-
ын хурал, "Тогтвортой хөгжил хүрээлэн 
буй орчны инженерчлэл-2023" ЭШ 
хурал, "Усны инженерчлэл-60" ЭШ 
хурал, Сөүлийн Үндэсний Их 
Сургуультай хамтарсан семинар, 
"Барилгын бүтээцийн тулгамдсан 
асуудлууд" ЭШ хурал, ШУТИС-ийн 
Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн 
эмхэтгэл зэрэг дотоодын ЭШ, 
мэргэжлийн сэтгүүлд хэвлүүлж, 
хэлэлцүүлэх

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, 
илтгэлийн тоо

144 өгүүлэл, 44 
илтгэл

150 өгүүлэл, 45 
илтгэл

Намар Хавар

ЭНБ дарга, редакцын 
зөвлөл, ЭШИХА, 
профессор багш, комиссын 
бүрэлдэхүүн

Профессор багш нарын "Эрдмийн 
чуулган-2023" эрдэм шинжилгээний 
хурал зохион байгуулж, судалгааны 
ажлыг хэвлэн нийтэлж сурталчлах

Эрдэм шинжилгээний хуралд 
оролцох илтгэлийн тоо

0 5 Хавар
ЭНБ дарга, ЭШИХА, 
Комиссын бүрэлдэхүүн

1. Судалгааны тэргүүлэх 
чиглэлүүдийг аж 
үйлдвэрийн 4-р 
хувьсгалын хэрэгцээнд 
нийцүүлэн тодорхойлж, 
нэгдмэл платформ 
хөгжүүлж, холбогдох 
судалгааг дэмжинэ.

Улс орны 
хөгжлийн 

тулгамдсан 
асуудлаар салбар 
дундын шийдлийг 

бий болгож, 
нэвтрүүлнэ.

2.3

3. Судалгааны ажлын үр 
дүн, гүйцэтгэлийн 
үнэлгээ, урамшууллын 
системийг нэвтрүүлж, 
судалгааны чанарыг 
сайжруулна.

№ Зорилтууд Хэрэгжүүлэх стратеги Үйл ажиллагаа, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт
Суурь түвшин 

/2021-2022/
Зорилтот 
түвшин

Хариуцах ажилтан

Хугацаа 



Намрын 
улирал

Хаврын 
улирал

Сургуулийн профессор багш нарын 
оюуны өмчид шинжилгээ хийх

Оюуны өмчийн статистикийн 
тоо

0 1 Намар Хавар ТДГ, ЭНБ дарга, ЭШИХА

ШУТИС-ийн ТД газартай хамтран 
Барааны тэмдэгтийг эргэлтэд оруулах 
тухай сургалт зохион байгуулж, 
профессор багш нарыг хамруулах

Зохион байгуулсан сургалтын 
тоо

1 1 Намар Хавар
ЭНБД, ЭШИХА, Профессор 
багш нар

Докторын диссертацийн ажлыг 
бүтээлийн хуулбарлалтын 
программаар шалгаж, үр дүнг тогтмол 
хянаж ажиллах

Хянасан диссертацын тоо 0 5 Намар Хавар ЭШИГ, ЭНБ дарга, ЭШИХА

ШУТИС-ийн Профессор багш нарын 
эрдэм шинжилгээний бүтээлийн 
эмхэтгэлд хэвлүүлэх өгүүллийн 
хуулбарлалтын программ нэвтрүүлэх

Хянасан өгүүллийн тоо 0 20 Намар Хавар ЭШИГ, ЭНБ дарга, ЭШИХА

Профессор багш, судлаачид төсөл, 
судалгааны ажлын үр дүнгээр ОУ-ын 
мэдээллийн санд бүртгэлтэй 
мэргэжлийн сэтгүүл, ОУ-ын 
мэргэжлийн түвшинд хянагддаг 
сэтгүүл, ОУ-ын хурлын эмхэтгэл, 
Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй 
гадаадын сэтгүүлд өгүүлэл хэвлүүлэх

Эрдэм шинжилгээний 
өгүүллийн тоо

20 21 Намар Хавар Профессор багш нар

Олон улсын мэргэжлийн түвшинд 
хянагддаг сэтгүүлд хэвлүүлсэн нийт 
эрдэм шинжилгээний бүтээлээс 
эшлэгдсэн эшлэлийн тоо мэдээллийг 
гаргах   

Эшлэлийн тоо 47 50 Намар Хавар Профессор багш нар

Профессор багш нарын сурах бичиг, 
гарын авлагыг Эрдмийн зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлэх

Хэвлэгдсэн сурах бичиг, гарын 
авлагын тоо

7 8 Намар Хавар Профессор багш нар

4. Олон улсад бүртгэлтэй 
сэтгүүлүүдийн 
хэвлэлтийн чанарыг 
дээшлүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлнэ.

"Хотжилт ба инновац" сэтгүүлийн 
редакцын зөвлөлийг байгуулж эхний 
дугаарыг эрхлэн гаргах

Эрхлэн гаргасан дугаарын тоо 0 1 Намар Хавар
ЭНБ дарга, редакцын 
зөвлөл, ЭШИХА

Намрын 
улирал

Хаврын 
улирал

Сурах бичиг, гарын авлага, зураг 
төсөл, бүтээл, судалгааны ажлын үр 
дүнгээр зохиогчийн эрх, ашигтай загвар 
гэрчилгээ авч оюуны өмчийн 
баталгаажуулалт хийх

Судалгааны ажлын үр дүнгээр 
баталгаажуулалт хийгдсэн 
оюуны өмчийн тоо

26 27 Намар Хавар Профессор багш нар

Профессор, багш, судлаачдад 
энтрепренер боловсрол олгож, бизнес 
сэтгэлгээг хөгжүүлэх зорилгоор сургалт 
зохион байгуулах

Зохион байгуулсан сургалтын 
тоо

4 1 Намар Хавар

Оюутнуудын дунд "Сургалтын орчин 
сайжруулах" старт-ап уралдаан зохион 
байгуулах

Уралдаанд оролцсон багийн 
тоо

0 5 Намар Хавар

3.1

Суурь түвшин 
/2021-2022/

Зорилтот 
түвшин

Хугацаа 

ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ – 4: НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА

1. ШУТИС-ийн хэмжээнд 
инновацын мэдлэг, 
ойлголтыг түгээх замаар 
оюуны өмчийг задлах, 
ашиглах, технологи 
дамжуулах арга зүй, соёл 
хандлагыг төлөвшүүлнэ.

Үйл ажиллагаа, арга хэмжээ

Инновацын соёл, 
энтрепренер 

сэтгэлгээг 
төлөвшүүлж, 

шилдэг 
инноваторуудыг 

төвлөрүүлнэ.

1. Оюуны өмчийн 
хамгаалалтын 
механизмыг цахим 
болгоно.

ЭНБД, Салбарын эрхлэгч, 
ЭШИХА, зохион байгуулах 
комиссын бүрэлдэхүүн

ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ – 3: ИННОВАЦ, ТЕХНОЛОГИ АРИЛЖААЛАЛТ
Зорилго:  Технологи- үнэ цэнийг бүтээгч инновацын кластер болон хөгжинө.

№ Хариуцах ажилтан

2. Бүтээлийн 
хуулбарлалт шалгадаг 
программыг үйл 
ажиллагаанд нэвтрүүлж 
ашиглана.

3. Эрдэм шинжилгээний 
бүтээл олон улсад 
хэвлүүлэх үйл явцыг 
идэвхжүүлж, эшлэлийн 
нэгдсэн мэдээллийн сан 
үүсгэж ШУТИС-ийн 
Цахим номын сангийн 
бүрдэл болгон хөгжүүлнэ.

№

2.4

Зорилтууд Хэрэгжүүлэх стратеги Шалгуур үзүүлэлт

Их сургуулийн 
оюуны өмчийн 
хадгалалт, 
хамгаалалтын 
механизмыг 
боловсронгуй 
болгож, судалгаа, 
бүтээлийн нэгдсэн 
мэдээллийн сан 
үүсгэнэ.

Зорилтууд Хэрэгжүүлэх стратеги Үйл ажиллагаа, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт
Суурь түвшин 

/2021-2022/
Зорилтот 
түвшин

Хариуцах ажилтан



Намрын 
улирал

Хаврын 
улирал

Олон улсын "Барилга байгууламжийн 
геотехникийн асуудлууд" онол практик 
ЭШ 16 дахь удаагийн хурал, "Бетон 
судлал" ЭШ хурал, Улсын хэмжээний 
"Тогтвортой хөгжил-хүрээлэн буй 
орчны инженерчлэл-2023" ЭШ хурал, 
Сөүлийн Үндэсний Их Сургуультай 
хамтарсан 14 дэх удаагийн семинар, 
"Усны инженерчлэл-60" ЭШ хурал, 
"Барилгын бүтээцийн тулгамдсан 
асуудлууд" ЭШ хурал болон бусад ЭШ 
хурал, семинарыг зохион байгуулна.

Зохион байгуулсан ЭШ-ний 
хурал, семинарын тоо

7 7 Намар Хавар

ЭНБД, Салбарын эрхлэгч, 
ЭШИХА, Хурал зохион 
байгуулах комиссын 
бүрэлдэхүүн

Улсын хэмжээний "Төмөр бетоны аян",  
Ган гүүр уралдаан, тэмцээнийг зохион 
байгуулна.

Зохион байгуулсан уралдаан, 
тэмцээний тоо

2 2 Намар Хавар
Салбарын эрхлэгч, зохион 
байгуулах комиссын 
бүрэлдэхүүн

3. Тогтвортой хөгжил, 
байгаль орчинд ээлтэй 
ногоон хөтөлбөрүүдийг 
хэрэгжүүлнэ.

GERES олон улсын байгууллагатай 
хамтарсан Барилгын эрчим хүчний 
хэмнэлтийн төсөл, НҮБХС-ийн CHIPS 
төсөл, Инженер технологийн дээд 
боловсролын төслийн санхүүжилттэй 
“Дулааны цахилгаан станцын үнсийг 
барилгын материалын үйлдвэрлэлд 
хэрэглэх ногоон ирээдүй” төсөл, 
“Монгол орны хүрээлэн буй орчин, 
газар хөдлөлтийн инженерчлэлийн 
судалгаа хөгжүүлэлт” төсөл, БШУЯ-ны 
ШУТ сангийн санхүүжилттэй "Хүйтний 
улиралд цутгасан төмөр бетон 
бүтээцийн нүх сүв үүсэлтийн судалгаа" 
Erasmus санхүүжилттэй Advanced 
Curriculum on Energy Efficient Buildings 
in Extreme Continental and Sunny 
Climate /CEBEC/, Уур амьсгалын 
өөрчлөлтөд дасан зохицох усны 
менежмент-Climate Change Adapted 
Water Management CC water, КОЙКА-
ын санхүүжилттэй “Higher education 
capacity building project to strengthen the 
field of Urban Development in Mongolia 
(S-Quad Project)” төслүүдийг тус тус 
хэрэгжүүлэх

Нийгэм рүү чиглэсэн, 
тогтвортой хөгжил, байгаль 
орчинд ээлтэй төсөл 
хөтөлбөрийн тоо

7 8 Намар Хавар Төслийн удирдагч нар

Суурь түвшин 
/2021-2022/

Зорилтот 
түвшин

Хугацаа 

Хариуцах ажилтан№ Зорилтууд

4.1

Үйл ажиллагаа, арга хэмжээ

1. ШУТИС-ийн нийгмийн 
хариуцлагын бодлогыг 
хэрэгжүүлж, иргэний 
боловсролыг дэмжих, 
шинжлэх ухаан, 
технологийн ололтыг 
нийтэд түгээх үйл 
ажиллагаа явуулна.

Зорилго: Нийгмийн хариуцлагаа ухамсарласан манлайлагч их сургууль болно.

Тэргүүлэх чиглэл – 5: засаглал, менежментийн шинэчлэл

Иргэний 
боловсрол, 

шинжлэх ухааны 
соён гэгээрэлд 

хувь нэмэр 
оруулна.

Шалгуур үзүүлэлтХэрэгжүүлэх стратеги



Намрын 
улирал

Хаврын 
улирал

5.2

Санхүүжилтийн 
олон талт эх 

үүсвэрийг бий 
болгоно.

3. Төгсөгч, хувь хүн, 
хувийн хэвшил, олон 
улсын, төрийн бус 
байгууллагын 
санхүүжилтийн эх 
үүсвэрийг нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр хамтран 
ажиллана.

Бакалавр, магистр, доктор оюутны 
эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион 
байгуулахад хувийн хэвшилтэй 
хамтран ажиллах

Ивээн тэтгэсэн санхүүжилтийн 
хэмжээ /сая.төг/

0  2.5 сая Намар Хавар
ЭНБ дарга, зохион 
байгуулах комисс, ЭШИХА

5.8

ШУТИС-ийн олон 
улсын өрсөлдөх 

чадвар, нэр 
хүндийг өсгөнө.

6. Багш судлаачдыг олон 
улсын хурал, семинар, 
форум, зөвлөгөөн, 
симпозиумд оролцох 
байдлыг дэмжинэ.

Гадаад болон дотоод зохион 
байгуулагдах ОУ-ын ЭШХ-д 
судалгааны ажлын үр дүнг хэлэлцүүлэх

Олон улс болон улсын 
хэмжээний хуралд 
хэлэлцүүлсэн илтгэлийн тоо

44 45 Намар Хавар Профессор багш нар

Намрын 
улирал

Хаврын 
улирал

Эрдмийн зөвлөлийн чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх, зохион байгуулахтай 
холбоотой үйл ажиллагаа

Намар Хавар ЭНБ дарга, ЭШИХА

Төлөвлөгөөг баталсан:    Захирал Төлөвлөгөө боловсруулсан:    Нэгжийн дарга

....................... ......................... /Б.Нарантуяа/ ........................   .........................  /Б.Аюурзана/

(албан тушаал)   (гарын үсэг) (албан тушаал)   (гарын үсэг)

(огноо) (огноо)

Тэмдэг  ............................... ...............................

Хянасан:  Чанарын менежер

........................   .........................  /Э.Оюунзаяа/

Шалгуур үзүүлэлт
Суурь түвшин 

/2021-2022/
Зорилтот 
түвшин

Хугацаа 
Хариуцах ажилтан№ Зорилтууд Хэрэгжүүлэх стратеги Үйл ажиллагаа, арга хэмжээ

Зорилго: Хариуцлагатай, хурдацтай өөрчлөлтөд нийцэх өндөр бүтээмжийн төлөө ухаалаг менежментийг явуулна.

НИЙТ ТӨСӨВ

Бусад үйл ажиллагаа

Шалгуур үзүүлэлт
Суурь түвшин 

/2021-2022/
Зорилтот 
түвшин

Хугацаа 

Хариуцах ажилтан№ Зорилтууд Хэрэгжүүлэх стратеги Үйл ажиллагаа, арга хэмжээ


