
БИОЛОГИЙН 
НӨӨЦИЙН 
ХӨТӨЛБӨР

Хаяг:
Монгол улсын их сургууль

Шинжлэх ухааны сургуулийн

Биологийн тэнхим

БИОЛОГИЙН НӨӨЦИЙН 
ХӨТӨЛБӨР

Шуудангийн 46А салбар, 
хайрцаг 537.

Монгол улсын yндэсний бахархал- 
идлэг шонхор ба бэр цэцэг 

Хөтөлбөрийн танилцуулга

(БАКАЛАВР, МАГИСТР)

90112244, 99195864, 99082993.

Хэвлэлийн эх загварыг Mongolica Publishing. 2016.

www.num.edu.mn

ТӨГСӨГЧДИЙН МЭДЛЭГ, 
УР ЧАДВАР

Төгсөгч нь дор дурьдсан мэдлэг, чадвар 
эзэмшсэн байна. Үүнд: 
•	 Экосистем, амьтан, ургамал, бичил 

биетний аймаг, тэдгээрийн амьдрах 
орчны төлөв байдал, олон янз 
байдал, биологийн нөөцийн зүй 
зохистой ашиглал, хамгаалал, нөхөн 
сэргээлтийн үйл ажиллагаатай холбоо 
бүхий өргөн цар хүрээтэй мэдлэг 
эзэмшинэ. 

•	 Монгол орны биологийн нөөц 
ашиглах, хамгаалах менежмент, 
биологийн нөөцийн эдийн засгийн 
үнэлгээний үндсэн зарчим, аргыг 
эзэмшинэ. 

•	 Орчин үеийн мэдээллийн техник, 
технологи, хэрэгслийг ашиглан 
мэргэжлийн шийдэл, бүтээгдхүүн 
гаргахад шаардагдах мэргэжлийн 
бүх төрөл, хэлбэрийн арга зүй, аргад 
суралцаж, улмаар өөрийн хариуцсан 
ажил, чиг үүргийн зорилгод ашиглах 
дадал, ур чадварыг эзэмшинэ.  

•	 Биологийн нөөц, түүнийг зүй зохистой 
ашиглах болон хамгаалах менежмент, 
эдийн засгийн үнэлгээ, үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний олон салбар, чиглэлийн 
үйл ажиллагаанд нийцүүлэн зохистой 
менежмент боловсруулж, хэрэгжүүлэх 
чиглэлээр тухайн байгууллагад 
“биологийн нөөц судлаач, менежер”-
ээр ажиллах мэдлэг, чадвар эзэмших 
болно. 

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА:
•	Амьтан,	ургамал,	бичил	биетэн,	
мөөгийн нөөц, хамгаалал, зохистой 
ашиглах чиглэлийн төрийн  
байгууллага (их, дээд сургууль, 
коллеж, ШУА-ийн салбар хүрээлэн 
ба бусад).  
•	БОАЖЯам,	Тусгай	хамгаалалттай	
газар нутгийн удирдлагын газар 
(мэргэжилтний нэгэн шалгуур нь энэ 
чиглэлээр мэргэшсэн байх шаардлага 
тавьдаг).
•	Орон	нутгийн	Байгаль	орчны	газар	
болон түүний харъяа байгууллага;
•	Улсын	мэргэжлийн	хяналтын	
ерөнхий газар болон түүний 
харьяа аймаг, нийслэл, дүүргийн 
мэргэжлийн хяналтын албад.

ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГА: 
Байгаль хамгаалах, нөөцийн 
чиглэлээр ажиллаж буй олон улсын 
төрийн бус байгууллага (ZSL, WCS, 

WWF, GIZ, UNDP, TNC болон бусад). 

ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА:
-Байгаль орчны үнэлгээ, аудит, 
зөвлөгөө, агнуурын нөөцийн 
чиглэлийн компани, төрийн бус 
байгууллага, нийгэмд үйлчилдэг 
бусад байгууллагууд.
-Уул уурхай ба байгаль орчны нөхөн 
сэргээлтийн чиглэлийн компаний 
байгаль орчны алба.

ТӨГСӨГЧДИЙН АЖИЛ ЭРХЛЭЛТТАНИЛЦУУЛГА

“Биологийн нөөц судлал” 
мэргэжлийн бакалавр болон 
Байгалийн нөөцийн менежментийн 
магистрын хөтөлбөр нь бакалавр, 
магистр оюутанд биологийн 
болон байгалийн нөөцийн талаарх 
шинжлэх ухааны мэдлэг олгох, 
нөөцийг судлах, танин мэдэх 
арга зүйг эзэмших, нөөцийг 
байгальд ээлтэйгээр уламжлалыг 
харгалзан тогтвортой, үр ашигтай 
ашиглах, хамгаалах менежментийг 
хэрэгжүүлэх мэдлэг, чадвар дадал 
эзэмшүүлэхэд чиглэнэ.
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БИОЛОГИЙН НӨӨЦИЙН ХӨТӨЛБӨР
СУРГАЛТ, ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛ ОЮУТНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Тус хөтөлбөрийн бакалавр, 
магистрын төвшинд суралцаж буй 
оюутан бүр өөрсдийн санал, бодол, 
хүсэлтээ удирдах байгууллагад тавих, 
шийдвэр гаргуулах гүүр бол оюутны 
клуб бөгөөд бид дараахь чиглэлээр 
үйл ажиллагаа явуулахаар төлөвлөж 
байна. Үүнд:

•	 Олон улсын болон үндэсний 
хэмжээний байгаль хамгаалах, 
судлах хурал, уулзалт, семинар 
болон бусад үйл ажиллагаанд  
оролцох, туслах.

•	 Хаягдал цаас, хог хаягдлын 
менежментийн чиглэлээр төсөл 
бичих, санхүүжилт олох.

•	  Оюутны клубын санхүү болон 
шийдвэр гаргах төвшинд бие 
даасан байх боломжийг хангах 
дүрмийг боловсруулах.

•	 Нийгмийн сайн дурын үйл 
ажиллагаанд нэгдэх.

•	 Сургууль, үндэсний хэмжээнд 
болох үйл ажиллагаанд 
оролцоход дэмжлэг хүсэх, авах 
болон бусад.

Магистрын хөтөлбөрийн давуу тал:

•	Дэлхийн	болон	Монгол	орны	байгаль	
орчин, экосистем, амьтан, ургамал, 
бичил биетний аймаг, тэдгээрийн 
амьдрах орчин, байгалийн нөөцийг 
судлах,
•	Тэдгээрийн	зүй	зохистой	ашиглал,	
хамгаалал, нөхөн сэргээлтийг тооцох;
•	Эдийн	засгийн	үнэлгээ,	үйлдвэрлэл,	
үйлчилгээний олон салбар, чиглэлийн 
үйл ажиллагаанд нийцүүлэн зохистой 
менежмент боловсруулах чадвар 
эзэмших,
•Олон	улсын	судалгаа,	хөтөлбөрт	
хамрагдах боломж өндөртэй,
•	Ажил	эрхэлдэг,	цаг	чөлөө	багатай,	
хээрийн судалгааны ажлыг урт 
хугацаанд гүйцэтгэх боломжоор 
хязгаарлагдмал суралцагчдад 
зориулсан хөтөлбөр зэрэг болно.  

судалгаа-сургалтын чиглэл
-Монгол орны дээд, доод ургамал, 
загас, хоёр нутагтан, мөлхөгч, шувуу, 
хөхтөн, сээр нуруугүй амьтдын ангилал 
зүй, биологи, экологи, хамгаалал
-Бэлчээрийн экологи, хамгаалал
-Ус, хөрс, агаарын чанар, нөөцийн 
нэгдсэн менежмент
-Зэрлэг амьтан сэргээн нутагшуулах, 
хамгаалах менежмент
-Биологийн олон янз байдлын 
үндэсний мониторинг
-Сэргээгдэх эрчим хүч /нар, салхин 
парк/
-Зэрлэг амьтдын эмчилгээ
-Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 
байгаль хамгаалагчдын сургалт, 
биологийн олон янз байдлын судалгаа.

ОлОн улсын зуны сургалт ба 
Оюутан сОлилцОО:
-ХБНГУ-ын Зенкенбергийн байгалийн 
түүхийн музейтэй хамтарсан “Монгол 
орны биологийн олон янз байдал” 
зуны сургалт.
-Лондоны амьтан судлалын нийгэмлэг 
ба Степ форвард хөтөлбөрийн хамтран 
зохион байгуулдаг Олон улсын зуны 
сургалт.
-МУИС ба Ирвэс хамгаалах сантай 
хамтарсан  Тос Тосонбумбын нурууны 
судалгааны төвд “Биологийн олон янз 
байдал” сэдэвт зуны сургалт. 
-Рамсарын конвенцийн бүсийн төв, 
МУИС-ийн хамтарсан ус намгархаг 
газрын олон улсын сургалт-судалгаа. 

БУСАД ХӨТӨЛБӨР

Биологийн тэнхим дараахь 
хөтөлбөрөөр оюутан сургаж байна. 
Үүнд: 

•	 Биологи	(ургамал, амьтан, 
микробиологи, генетик-
молекул биологи, биофизик)

•	 экологи	
•	 Биохими
•	 Биотехнологи
•	 Биологийн	багш

ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЦЭЭ, 
ШААРДЛАГА

Шинжлэх ухааны хөгжил ба 
зах зээлийн хэрэгцээ
Дэлхий	нийтийн	чиг	хандлага	нь	
байгалийн нөөцийг тэр дотроо 
биологийн нөөцийг хамгаалах, 
зөв зохистой ашиглахад чиглэж 
байна. Иймээс байгалийн болон 
биологийн нөөцийг зөв зохистой 
ашиглах, хамгаалах менежментийг 
боловсруулан хэрэгжүүлэхэд бидний 
бэлтгэсэн боловсон хүчин чухал 
байх юм. Зах зээлийн шаардлага, 
байгаль хамгаалах бодлого, чиглэл 
нь орон нутаг, тусгай хамгаалалттай 
газар нутаг, уул уурхай, сав 
нутаг, иргэдэд тулгуурласан 
зохистой ашиглалт чиглэлтэй 
хөгжих хандлагатай болж байгаа 
бөгөөд нийгэм, эдийн засгийн энэ 
шаардлага улам ч өсөж байна. 

БИОЛОГИЙН НӨӨЦ 
СУДЛАЛЫН ХӨТӨЛБӨР


