
“МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ”  

МАГИСТРЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР 

 

Хөтөлбөрийн нэр: Мэдээллийн аюулгүй байдал 

Хөтөлбөрийн индекс: Е10380102 

Суралцах хэлбэр: Өдөр 

Хугацаа: 2 жил 

Эзэмших боловсролын зэрэг: Магистр 

 

Хөтөлбөрийн зорилго: 

Хууль сахиулах салбарын болон бусад байгууллага, аж ахуйн 
нэгжийн мэргэжилтэн, иргэнийг мэдээллийн аюулгүй байдал 
судлалыг хөгжүүлэх, мэдээллийн аюулгүй байдлын асуудалд 
шинжлэх ухаанч байр сууринаас хандаж, нотолгоонд суурилан 
шийдвэрлэх ур чадварыг эзэмшсэн, цахим орчинд үйлдэгдэх 
халдлагаас улс, нийгмийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, хор 
уршгийг арилгах эрх зүйн орчныг боловсронгүй болгох болон 
техникийн мэдлэгтэй, хөдөлмөрийн зах зээлд өрсөлдөх чадвартай, 
оперативын төвшинд мэргэшсэн боловсон хүчин болгон бэлтгэхэд 
оршино. 
Хөтөлбөрийн зорилт, суралцахуйн үр дүн: 

1. Мэдээллийн аюулгүй байдлын онол, хандлага, аюул занал, 
халдлага, түүний хор уршгийн талаар болон судалгааны арга зүйн 
мэдлэг эзэмших;  

2. Мэдээллийн аюулгүй байдлын онолын мэдлэгт суурилсан суурь 
болон хавсарга судалгаа (статистик дүн шинжилгээ, мэдээллийн 
технологи ашиглах, харьцуулан судлах,) хийж үр дүн гаргах 
(магистрын ажил бичих) ур чадварыг хөгжүүлэх; 

3. Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах төрийн бодлого, салбар 
хооронд, байгууллагын тулгамдсан асуудлуудыг нээн илрүүлж, 
шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлох; 

4. Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах ажилтны мэргэжлийн болон 
хувийн шинж чанаруудыг хөгжүүлснээр хууль сахиулах 
байгууллагууд болон төрийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэний 
мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаанд шинэ арга 
барилыг бий болгох, өөрийн мэдлэгийг бусдад түгээх чадвар бүхий 
аюулгүй байдлын ажилтныг бэлтгэх 

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:  
 Нийт 33/32 багц цаг байх ба хөтөлбөр нь дараах хичээл, 
судалгааны багц цагаас бүрдэнэ. 

- Мэргэжлийн суурь хичээл нийт 10(Ms)/14(Mr) багц, 
Мэргэшүүлэх хичээл 15(Ms)/18(Mr) багц цаг байна. Үүнээс 9 
багц цагийг тухайн хөтөлбөрийг хариуцсан нэгжээс, 6-9 багц 
цагийг бусад тэнхим, профессорын баг, эрдэм шинжилгээний 
хүрээлэнгээс сонгон судална. 

- Профессорын багийн судалгааны болон онолын семинарыг 
зохион байгуулахад 3 хүртэл багц цаг, магистрын судалгааны 
ажил 5 багц цаг байна. 

 

Элсэгчдэд тавигдах шаардлага: 

№ Шалгуур Үзүүлэлт 

1 
Элсэгчийн 

боловсролын зэрэг 

Бакалавр болон түүнээс боловсролын 

зэрэгтэй 

2 
Элсэгчийн 

мэргэжил 

Эрх зүйч эсвэл мэдээлэл, сүлжээний 

инженер, мөн гадаад хэлний дунд болон 

түүнээс дээш төвшний мэдлэгтэй байх 

3 Ажлын туршлага Ажлын туршлага шаардахгүй 

 
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 түвшнийг 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. 

 

 
 


