
БАС-ИЙН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ 
2022-2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН НАМРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 
№ Ажлын нэр Хугацаа Тэмдэглэл 

1 
Хичээлийн жилийн төлөвлөгөө гаргах /Стратеги, 
судалгааны төвүүд, гадаад харилцаа, ЭЗ хурал, Түр 
сургалтын санал гэх мэт/ 

2022.08-09 
сар 

 

2 
Сургуулийн веб сайт /www.scea.edu.mn/ дээрх эрдэм 
шинжилгээтэй холбоотой мэдээллийг бүрэн шинэчлэх 
/англи, монгол хувилбараар/ 

2022-8-9 сар 
Сүлжээний инженертэй хамтран 
ажиллах 

3 
БАС-ийн багш нарын бүтээлийн жагсаалтын формат 
гаргаж веб хуудастай холбох 

2022-9-10 сар 
Заавар бэлтгэх, багш нарт түгээх 
ажил хийгдэнэ. 

4 
“Хотжилт ба инновац” сэтгүүлийн редакцын зөвлөлийг 
байгуулж эхний дугаарын өгүүллүүдийг хүлээн авч 
эхлэх 

2022-10-12 
сар 

Салбаруудтай хамтран ажиллах 

5 
“Докторант багш нарын семинар” үйл ажиллагааг 
хуваарь гарган сард 1 удаа тогтмол зохион байгуулах 

2022-9-2023-5 
сар 

Зөвлөх комисс, бусад 
докторантуудыг оролцуулан 
арга зүйн болон докторын 
ажлыг сайжруулах зорилготой 

6 
Эрдэм шинжилгээний төслийн санал бичих, төсөл 
хэрэгжүүлэх арга зүй сэдэвт сургалт 

2022.10-12 
сар 

1-2 удаагийн сургалт 

7 

БАС-ийн англи танилцуулга, брошюр эрхлэн гаргах 

2022-9-10 сар  
1. Судалгааны лабораторийн онлайн брошюр 

бэлтгэх 
2. Судалгааны лабораторийн онлайн брошюр 

бэлтгэх 

8 Шинээр элссэн докторантаас мэргэжлийн шалгалт авах 
2022.09.19-21 

сар 
Салбаруудтай хамтрах 

9 Дээд боловсролын тайлан мэдээ гаргах 2022.09.23-30  

10 Нээлттэй семинар зохион байгуулах 
2022.09-12 

сар 
Хамгаалсан доктор багш нартай 
хамтран 

11 БАС-ийн алдрын танхим байгуулах 
2022.10-
2023.02 

Чанарын менежертэй хамтрах 

12 

Магистр, доктор оюутны сургалт, судалгааны ажлын 
түвшин тогтоох сарын аян 

2022.11-12 
сар 

Салбаруудтай хамтрах 

1. 2 дахь жилдээ суралцаж буй докторантын сэдэв 
аргыг ЭЗ-ээр хэлэлцүүлэх 

  

2. ЭШ-ний сэтгүүлийн жагсаалт гаргаж батлуулах   
3. Магистр, докторын диссертаци бичих заавар 

боловсруулж ЭЗ-өөр батлуулан мөрдүүлэх 
  

4. Докторантын мэргэжлийн нэгдсэн шалгалт 
зохион байгуулах 

  

13 
Оюутны болон профессор багш нарын эрдэм 
шинжилгээний хурлыг зарлах /шинэлэг байдлаар зохион 
байгуулах 

2022.11-12 
сар 

Оюутны зөвлөлтэй хамтрах 

14 
БАС дээр хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрийн явцын 
тайланг ЭЗ хурлаар хэлэлцүүлэх 

2022.11-12 
сар 

 

15 Шинжлэх ухааны ажилтны өдөрт оролцох 2022.11 сар  

16 
ШУТИС-ийн ЭШ бүтээлийн эмхэтгэлд өгүүлэл хүлээн 
авах, хянах 

2022.09-12 
сар 

Улиралд 2 дугаар 

17 Эрдмийн зөвлөлийн хурал зохион байгуулах 
2022.08-12 

сар 
 

18 
Намрын улирлын Эрдэм шинжилгээ инновацын ажлын 
цагийн тооцоо хийх 

2022.12 сар  

19 Холбогдох газар, албадын тайлан мэдээ гаргах 2022.08-12  

20 
Сургалт судалгааны төвүүд болон нэгдсэн лабораторийн 
нээлттэй хаалганы өдөрлөг 

Хавар 
Судалгааны төвүүдтэй, 
лабораторийн эрхлэгч нартай 
хамтрах 


