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Төгсөгчид бас улсын, улсын биш байгууллагад, 
хямралын төвүүдт, анагаах ухааны албан байгуллагад, 
дунд, дээд боловсролын сургуульд сэтгэл зүйн хичээл 
зааж, бас сэтгэл зүйн-хууль ёсны хүрээлэнд хувийн 
ажиллагаа явуулж  чадна. Янз бүрийн салбарт хүн амд, 
мэргэжилтэнд зөвлөлгөө өгч чадна.

«ЭНЭРЭЛ» НИЙГМИЙН БАЙГУУЛАЛ
ϴнөөдөр 2012 оны 2-р сард байгуулагдсан энэ 
байгууллагад 500 сайн дураар элсэгчид бий, түүний 
тоод түүхийн, физик-техникийн, биологи-газар зүйн, 
химийн факультет нарын, эдийн засгийн ба засаг 
захиргааны, хэл бичгийн ба өргөн олны харилцааны, 
тооны ухааны ба информатикийн дээд сургуульнуудын 
оюутад оролцоно.  Хэжэнгийн, Яруунын, Түнхэний 
аймгуудт салбарууд нээгдсэн юм. «Энэрэл» нийгмийн 
байгуулалын сайн дураар элсэгчид янз бүрийн 
тэтгэмжийн марафонд, нийгмийн ба экологийн акцид, 
их сургуулийн, хотын, Буриад найрамдах улсын 
хэмжээнд хэцүү байдалд орсон хүмүүст тусламж өгдөг.
2015 оны 2-р сард дунд сургуулийн нийгмийн 
«Тусламжийн гар» гэсэн салбар байгууллага зохион 
байгуулагдсан юм. Түүний сайн дураар элсэгчидт Улаан 
Үд хотын 200 гаран сурагчид, 35, 18, 49, 33 -р дунд 
сургуульнууд орно.



ТИНХИМҮҮД:
Нас зүйн ба сурган хүмүүжүүлэх сэтгэл судлалын,
Ерөнхий ба нийгмийн сэтгэл судлалын, 
Онолын ба нийгмийн ажлын.

ОРОС-ХЯТАДЫН НИЙГМИЙН 
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ
Түүний гол чиглэл бол – олон улсын шинжилгээний ба 
суралгын хамтран ажиллагаа, хамтын эрдэм шинжилгээ 
зохион байгуулах, нийгмийн байгуулагийн ажиллагааны 
задлаг, Хятад улсын нааштай имидж зохион байгуулах, 
дэлгэрүүлэх. Төвийн үндсэн дээр оюутад дадлага 
гардаг, шинжилгээний ажил явуулдаг, эрдмийн өгүүлэл, 
курсын ажил бичдэг.

ФАКУЛЬТЕТИЙН БЭЛТГЭЛИЙН 
ЧИГЛЭЛ: СЭТГЭЛ ЗҮЙ.  
ЭРГЭЖЛИЙН НИЙГМИЙН АЖИЛ.
Элсэлтийн шалгалт:
Сэтгэл зүй – орос хэл; биологи*; тооны ухаан
Нийгмийн ажил – орос хэл; түүх*; нийгэм мэдлэг
(*НУШ (нэгдсэн улсын шалгалт) тушаах шаардлагатай 
чиглэлийн хичээл).
Мэргэшил – Сэтгэл зүйн бакалавр. Нийгмийн ажлын 
бакалавр.
Сургалтын хэлбэр ба хугацаа: сэтгэл зүй/ нийгмийн 
ажил – өдрөөр – 4 жил;
Эчнээр – 5 жил. сэтгэл зүй – өдрөөр-эчнээр – 4 жил;
Сэтгэл зүй – дээд боловсролын үндсэн дээр эчнээр  – 2, 
5 жил. 
Аливаа чиглэлийн магистратурт элсэн орох нь 
ярилцааны хэлбэртэй. 
Сургалтын хугацаа – 2 – 2,5 жил.

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА 
НАС ХАМГААЛАЛЫН ХҮРЭЭНИЙ  
ШИНЭЧЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН 
ЛАБОРАТОРИ
Бага насны тулгарсан чухал асуудлаар эрдэм шинжилгээ 
явуулдаг. Ээж аавгүй үлдсэн, сурагчдын байранд 
байдаг, өргөж авсан айлд амьдардаг өнчин хүүхдүүдийн 
байдлын мониторинг биелүүлэхэд тусалдаг. Оюутад 
эрхлэгчдийн хөтөлбөр дор арга зүйн заавар, бага 
насны чухал асуудлын талаар сурах бичгүүдийг улсын, 
нутгийн засаг захиргаанд, хүүхдүүдийн байгуулагуудын 
эрхлэгч нарт бичиж боловсруулдаг.

НИЙГМИЙН АЖИЛ
ТӨГСӨГЧДИЙН МЭРГЭЖЛИЙН  
АЖИЛЛАГАА:
• улсын ажлаар хангах алба;
• улсын анагаах ухааны-нийгмийн  шинжлэн 

магадлах алба;  
• холбооны улсын нүүдлийн алба;
• Сүрхий байдлын Яам;
• пенитенциарын бүрэлдэхүүн; 
• үйлдвэрүүд, фирмүүд (улсын, хувийн, нийгмийн, 

бас аж үйлдвэрийн, хөдөө аж ахуйн);
• ёслолын алба;
• хүчний байгууламж;
• эрүүлийг хамгаалах байгууллага;
• соёлын байгууллага;
• боловсролын байгууллага;
• тэтгэвэрийн байгууллага;
• нийгмийн үйлчилгээний байгууллага;
• нийгмийн даатгалын байгууллага;
• нийгмийн хамгаалалын байгууллага.

СЭТГЭЛ ЗҮЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН 
ТӨГСӨГЧИД БОЛ:
• сэтгэл зүйч-зөвлөлгөөч;
• сэтгэл зүйч-шинжээч; 
• харилцах чадвартай, сэтгэл зүйчийн ажиглалтай 

сэтгэл зүйч;
• хууль хамгаалалын ба хүчний байгууллагийн 

ажилтныг ажилд авах сэтгэл зүйч; 
• сэтгэл залруулах, сэтгэл засах янз бүрийн арга 

зүйтэй сэтгэл зүйч; 
• сэтгэл зүйн, сэтгэц-үйл зүйн сэтгэл зүйч-

дасгалжуулагч.


