
“ГЭМТ ЯВДАЛ СУДЛАЛ-ЭРХ ЗҮЙ”  

МАГИСТРЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР 

 

Хөтөлбөрийн нэр: Гэмт явдал судлал-эрх зүй 

Хөтөлбөрийн индекс: Е10320101 

Суралцах хэлбэр: Өдөр 

Хугацаа: 2 жил 

Эзэмших боловсролын зэрэг: Магистр 

 

Хөтөлбөрийн зорилго: 

Хууль сахиулах салбарын алба хаагчид гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх, гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ онолын 
мэдлэгээ өргөжүүлэх, арга зүй, арга тактикаа сайжруулах, техник 
технологийн дэвшилттэй талыг ашиглах, гадаад орны туршлагыг 
нэвтрүүлэхэд шаардагдах судалгаа шинжилгээ хийж албаны төрөл 
мэргэжлээрээ мэргэших, боловсролын болон эрдмийн зэргээ ахиулах 
хэрэгцээ шаардлагыг хангах.  
 
Сургалтын хөтөлбөрийн зорилго: 
 Гэмт явдал судлалыг хөгжүүлэх,  хууль сахиулах байгууллагын 
интеграцчилалыг бүх талаар дэмжих, стратегийн төвшинд хөгжсөн 
хүний нөөцийг бүрдүүлэх, техник, технологийн дэвшлийг тасралтгүй 
нэвтрүүлэх замаар үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, хууль сахиулах 
үйл хэрэгт хувь нэмрээ оруулах асуудалд шинжлэх ухаанч байр 
сууринаас хандаж, нотолгоонд суурилан шийдвэрлэх ур чадварыг 
эзэмшсэн  судлаач мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.  
 

Хөтөлбөрийн зорилт, суралцахуйн үр дүн: 

1. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх үйл ажиллагааны онол, эрх зүйн 
зохицуулалт, түүний уламжлал, олон улсын чиг хандлагын талаар 
мэдлэг, мэдээлэл олж авах; 

2. Онолын мэдлэгт тулгуурлан судалгаа хийх арга зүй эзэмших, суурь 
судалгаа хийх; 

3. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиг үүргийнхээ хүрээнд тулгамдсан 
асуудлуудыг нээн илрүүлэх, эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй 
болгох арга замыг тодорхойлох; 

4. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр гадаад улсын туршлагыг судлах 
нэвтрүүлэх замаар тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх;  

 
Хичээлийн жил, улирал, сургалтын хугацаа: 
Магистрын сургалтын хугацаа 2 жил, сургалтын хичээлийн жил 15-аас 
доошгүй долоо хоног бүхий 2 улирлаас тогтоно. суралцагчийн 1 
улирлын ачаалал 9-12 багц цаг. 
 

 
 
 
Сургалтын төлөвлөгөө:  
 30 багц цагаас доошгүй дараах хичээл, судалгааны багц цагаас 
бүрдэнэ. 

- Мэргэжлийн суурь хичээл нийт 10 багц байна. Үүнээс 4 багц 
цагийг судалгааны арга зүйн хичээл, 6 багц цаг нь тухайн 
хөтөлбөрийн онолын үндсэн хичээлүүд байна. 

- Мэргэшүүлэх хичээл 12 багц цагаас доошгүй байна. Үүнээс 9 
багц цагийг тухайн хөтөлбөрийг хариуцсан тэнхим, 
профессорын баг, бусад нэгжээс, 3 багц цагийг бусад тэнхим, 
сургууль, эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгээс сонгон судална. 

- Магистрын ажил бичсэн тохиолдолд профессорын багийн 
судалгааны болон онолын семинарыг удирдагч багшийн 
удирдлаган дор хариуцан зохион байгуулахад 3 багц цаг 
байна. 

- Магистрын ажил бичсэн тохиолдолд магистрын ажлыг 5 багц 
цагаар тооцно. 

- Магистрын ажил бичихгүй тохиолдолд мэргэжлийн суурь болон 
мэргэшүүлэх хичээлээс 10 багц цаг сонгон судална. 

 
Хөтөлбөрт хамрагдсанаар суралцагч дараах мэдлэг, ур 

чадварыг эзэмшинэ. 
1. Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, дадал, төлөвшил 

- Шинийг эрэлхийлэх, асуудал шийдвэрлэх чадвар. (Асуудлыг 
тодорхойлж, баримт нотолгоонд үндэслэн дүн шинжилгээ хийж, 
зүй тогтлыг илрүүлэх, тандан судлах, хөгжлийн хандлагыг 
тодорхойлох, шинэ санаа гаргах, зураглах, боломжит 
хувилбарыг сонгож илэрхийлэн харуулах) и. Шинжлэн судлах, 
шийдэл гаргах (Таамаглал дэвшүүлэн харьцуулсан судалгаа, 
анализ хийх, загварчилж баримт бичиг боловсруулах) 

- Системтэй төлөвлөх (Мэргэжлийн сэтгэлгээгээр хандах, 
хоорондоо хамааралтай зүйлсийг бүхлээр нь олж харах, 
харилцан хамаарлыг нь ойлгох, ач холбогдлоор нь ангилан 
чухал санаан дээр төвлөрч шалгах, харьцуулан сонгох) 

2. Хувь хүний ур чадвар ба дадал (Шинийг санаачлах эрмэлзэлтэй, 
уламжлалыг дээдлэн уян хатан бүтээлч сэтгэлгээтэй байх, хувь хүний 
мэдлэг, ур чадвар, төлөвшлийг үнэлж ухамсарладаг, бие даан 
суралцах, цагийн болон нөөцийн менежментийг зөв хэрэгжүүлдэг 
байх) 
3. Мэргэжлийн ур чадвар, төлөвшил (Мэргэжлийн болон судлаачийн 
ёс зүйтэй, хариуцлагатай, чадвартай, эдийн засгийн тооцоотой байх, 
тасралтгүй судалгаа хийж, идэвхтэй судлаач байж шинэ мэдлэг, 
мэдээллийг бий болгон шинжлэх ухаанд хувь нэмрээ байнга оруулах) 
4. Харилцааны ур чадвар (Багаар ажиллах чадвар ба харилцаа) 



- Багаар ажиллах (Баг бүрдүүлэх, багийг удирдах, төслийн 
менежментийг хэрэгжүүлэх, манлайлах ур чадвартай байх) м.  

- Харилцааны чадвар (Харилцааны стратеги, бүтцийг ойлгодог, 
бичгийн, электрон, мультимедиа, график дүрслэлээр болон 
яриа, бичгээр тайлагнах, хүнтэй харилцах үндсэн ур чадвартай 
байх)  

- Гадаад хэлээр харилцах (Англи болон бусад гадаад хэлээр 
мэргэжлийн мэдээлэл ашиглах, илтгэх, бичих чадвартай байх) 

 

Элсэгчдэд тавигдах шаардлага: 

№ Шалгуур Үзүүлэлт 

1 
Элсэгчийн 

боловсролын зэрэг 

Элсэгч нь тухайн мэргэжлээр бакалаврын 
боловсрол, түүнтэй дүйцүүлэх боловсрол 
эзэмшсэн байна. Сургалтад элсэхээр хүсэлт 
гаргасан иргэн өмнө эзэмшсэнээс өөр 
чиглэлээр магистрын зэргийн хөтөлбөрт 
хамрагдах бол сургалтын агуулгын залгамж 
чанарыг хангахад шаардагдах мэргэжлийн 
заавал үзсэн байх суурь хичээлийн багц цагийг 
(8-10 багц цаг) 1-2 улиралд багтаан нөхөх, 
нэмэлт бэлтгэл сургалтад хамрагдах бөгөөд 
энэ нь магистрын үндсэн сургалтын багц цаг, 
хугацаанд тооцогдохгүй. 

2 
Элсэгчийн 
мэргэжил 

Захиалагч байгууллагын үндсэн чиглэлээр 
мэргэжил эзэмшсэн байна. 

3 Гадаад хэл 
Гадаад хэлний дунд “B1” төвшний мэдлэгтэй 
байх 

4 
Төрийн тусгай 

албанд ажилласан 
хугацаа 

Бакалаврын зэргийн боловсрол эзэмшсэнээс 
хойш  тухайн байгууллагад 3-аас доошгүй жил 
ажилласан байна. 

 
Элсэхийг хүсэгчийн бүрдүүлэх материал:  
Дараах материал бүрдүүлж, товлосон хугацаанд элсэлтийн комисст 
ирүүлнэ. Үүнд: 

- Өргөдөл;    
- Биеийн байцаалт (төрийн албан хаагчийн 1-р  маягтаар); 
- Иргэний үнэмлэх (баталгаажуулсан хуулбар); 
- Бакалаврын диплом, хавсралт (баталгаажуулсан хуулбар); 

голч 3.0 (80)-аас   дээш 
- Суралцагчийн ажлыг зохицуулан, сургалтын хугацаанд 

ажлаас нь түр чөлөөлөхийг зөвшөөрсөн харьяа  
байгууллагын албан бичиг;   

- 3х4 хэмжээтэй гэрэл зураг 2%, цахимаар 1% ;  
- Элсэлтийн хураамж төлсөн баримт ;   
- Судалгааны ажлын агуулга, чиглэл, зорилгын талаар 

бичсэн танилцуулга (6-8 хуудас). 
 
Элсэлтийн шалгалт: 

Элсэгчдээс шалгалтыг мэргэжил, гадаад хэлний чиглэлээр 
зохион байгуулна. 

- Мэргэжлийн шалгалт нийт шалгалтын үнэлгээний 60 хувь, 
гадаад хэл 40 хувийг   эзлэх ба босго оноо нь тус бүрийн 50 
хувьтай тэнцэнэ 

- Мэргэжлийн шалгалтыг сорил, судалгааны ажлын чиглэлээр 
бичсэн рефератад үнэлгээ өгөх хэлбэрээр авч, 0-100 оноогоор 
дүгнэнэ. Элсэгчийн судалгааны ажлын агуулга, чиглэл, 
зорилгын талаар бичсэн танилцуулгад өгөх үнэлгээ нь 
мэргэжлийн шалгалтын 30 хувьтай тэнцэнэ. 

- Элсэгчдээс гадаад хэлний шалгалтыг цаашид суралцах 
чиглэлээс хамаарч англи болон бусад хэлээр бичгээр авч, 
дүгнэж төвшнийг тогтооно. 

- Шалгалтад хамгийн өндөр оноо авсан шалгуулагчдаас эхлэн 
буурах дарааллаар (суралцах чиглэл тус бүрээр) жагсаалт 
үйлдэн батлагдсан хяналтын тоонд нийцүүлж байр эзлүүлнэ. 
Шалгалтын нийт оноо тэнцсэн тохиолдолд мэргэжлийн 
шалгалтын оноо, бакалавр, магистрын дипломын голч дүнг 
үндэслэж шийдвэрлэнэ.  

- Элсэлтийн шалгалтын комиссын дүгнэлт-санал, сургалтын 
төлбөр төлсөн байдлыг үндэслэн, магистрын хөтөлбөрт 
суралцуулах тухай Их сургуулийн Захирлын тушаал гарснаар 
тухайн хөтөлбөрт элссэнд тооцно. 

 
 

 


