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НИЙГЭМ БА МАРГКЕТИНГИЙН 
СУДАЛГАА
Мэргэшил - Социологийн Бакалавр
Сургалтын хэлбэр - өдрийн анги (4 жил)
Элсэлтийн шалгалт - Орос хэл,
Нийгмийн ухан; математик

Ирээдүйн албан тушаал дэвших:
төрийн болон нийгмийн удирдлага,
ажилтнуудийн үйлчилгээ, аж ахуйн нэгжийн 
маркетингийн алба, социологийн шинжилгээний 
төв болон зөвлөх компаниуд, хэвлэл 
мэдээллийн байгууллага, зар сурталчилгаа

НИЙГМИЙН ШИНЖЛЭЛ 
НИЙГМИЙН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ 
ОНОЛ  БА ХЭРЭГЛЭЭНИЙ 
НИЙГМИЙН МЭДЛЭГ
Мэргэшил - Социологийн Бакалавр
Сургалтын хэлбэр - өдрийн анги (4 жил)
Элсэлтийн шалгалт - Орос хэл, Нийгмийн 
ухаан, түүх



ТҮҮХ
ТҮҮХ, СОЁЛЫН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ
Мэргэшил - Түүхийн бакалавр
Сургалтын хэлбэр - өдрийн анги (4 жил), эчнээ (5 
жил)
Элсэлтийн шалгалт - Орос хэл, ОХУ-ын түүх, 
Нийгмийн ухаан

Мэргэшил  - Түүхийн магистр
Сургалтын хэлбэр - өдрийн анги (2 жил)
Элсэлтийн шалгалт - Түүх

Ирээдүйн албан тушаал дэвших:
Аялал жуулчлалын салбар; төрийн эрх бүхий 
байгууллага ба орон нутгийн удирдлага, шинжлэх 
ухаан, боловсролын байгууллага, хэвлэл 
мэдээллийн байгууллага, архив болон
музей, төрийн бус байгууллага.

УЛС ТӨРИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН
ХАРЬЦУУЛСАН УЛС ТӨР СУДАЛГАА, 
ҮНДЭСТНИЙ БОДЛОГО
Мэргэшил - Улс төрийн шинжлэх ухааны бакалавр
Сургалтын хэлбэр - өдрийн анги (4 жил), 
Элсэлтийн шалгалт - Орос хэл, Нийгмийн ухаан; 
ОХУ-ын түүх

Мэргэшил - Улс төрийн шинжлэх ухааны магистр 
Сургалтын хэлбэр - Бүтэн цагийн (2 жил)
Элсэлтийн шалгалт - Улс төрийн шинжлэх ухаан

Ирээдүйн албан тушаал дэвших:
улсын болон орон нутгийн засаг захиргаа, 
олон нийттэй харилцах менежментийн үйлчилгээ, 
бүс нутгийн бодлогын байгууллага, шинжлэх ухаан, 
боловсролын байгууллага.

ТЕОЛОГИ
НИЙТИЙН ШАШИН ХАРИЛЦААНЫ 
СУДЛАЛ
Мэргэшил - теологийн бакалавр
Сургалтын хэлбэр - өдрийн анги (4 жил) 
Элсэлтийн шалгалт - Орос хэл, ОХУ-ын түүх, 
Нийгмийн ухаан

Ирээдүйн албан тушаал дэвших:
Уламжлалт шашны байгууллага,
Улсын байгууллагууд, эрдэм шинжилгээ,
боловсролын байгууллага, хэвлэл мэдээллийн 
байгууллага

ТАНЫ ИРЭЭДҮЙ
Түүхийн факультетын төгсөгчид
боловсрол, соёлын салбар, Төрийн захиргаа,
хууль сахиулах байгууллагууд, хэвлэл 
мэдээлэллийн байгулага, бизнес, гадаадын эдийн 
засаг, улс төрийн байгууллагуудад ажиллах 
боломжтой. 
ОХУ-ын Шинжлэх ухааны академийн судалгааны 
төвүүд ба бусад их сургуулиудад  төгcөлтийн 
дараах сургуульд суралцах боломж байна.

ОЮУТНУУД.
Оюутны амьдрал янз бүрийн уламжлалтаар баялаг 
юм. Түүхийн факультетын оюутнууд «Скиф», 
«Дуугүй түүх» г.м. буриадын КВН-ий  тэргүүлэх 
баг байнгуулсан. Манай оюутнууд «Анхны 
цас» оюутнуудын авъяас чадварын шалгалтын 
үзлэг, «Оюутны хавар» оюутны наадам г.м. 
явцад амжилттай оролцдог.  Түүхийн факультет 
өөрийн улс төрийн клуб, оюутнуудын шинжлэх 
ухааны нийгэмтэй. Түүхийн факультет бүх 
шинэ, сонирхолтой зүлсэд нээлттэй. Оюутнууд, 
факультетын багш, ажилтан нар нэгдсэн учраас 
манай салбар өөрийн уламжлалыг хадгалсан 
байдаг. Жил бүр оюутнууд Буриад улсын аймаг, 
ОХУ-ын хот, Монгол улс, БНХАУ-ын хотуудад 
дадлага хийдэг.

ГҮН УХААН
Мэргэшил - Гүн ухааны бакалавр
Сургалтын хэлбэр - өдрийн анги (4 жил), эчнээ (5 
жил)
Элсэлтийн шалгалт - Орос,Нийгмийн ухаан; 
ОХУ-ын түүх

Мэргэшил - Гүн ухааны магистр
Сургалтын хэлбэр - өдрийн анги (2 жил) 
Элсэлтийн шалгалт: Гүн ухаан 

Ирээдүйн албан тушаал дэвших: 
Төрийн захиргааны байгууллага, нийгмийн 
байгууллага, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлийн 
судалгааны үйлчилгээ, эрдэм шинжилгээ, 
боловсролын байгууллага.


