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БУРИАД 
УЛСЫН 
ИХ СУРГУУЛИЙН 

БУИС-Д ХУУЛЬЗҮЙН МЭРГЭЖЛЭЭР 
СУРАЛЦАХ УЧИР
БУИС-ийн Хууль зүйн факультет нь PhD, шинжлэх 
ухааны доктор зэрэгтэй, өндөр мэргэжилтэй олон 
багштай бөгөөд багш нар нь шүүх, прокурорын 
газар, өмгөөлөгчийн газар, мөрдөн байцаах 
байгууллагуудад удаан ажилласан туршлагатай 
байдаг. Хамтын ажиллагааны хувьд тус 
факультет зөвхөн ОХУ-ын их дээд суургуулиар 
хязгаарлагдахгүй, БНХАУ, Монгол Улс, Герман 
Улсын Их дээд сургуулиудтай холбоотой бөгөөд 
буриадын оюутнууд эдгээр их дээд сургуулиудад 
дадлага сургалт хийх бүрэн боломжтой.

Хууль зүйн факультет нь БН Буриад Улсын нутаг 
дэвсгэрт ОХУ-аас хуульзүйн салбарын лицензи 
олгосон ганцхан боловсролын байгууллага 
болох бөгөөд аспирантур, магистрын лицензит 
сургалттай. 
Уг факультет нь ОХУ-ын Хуульзүйчидийн 
холбооны олон нийтийн магадлан итгэмжлэлийг 
олсон тухай гэрчилгээ авсан

БУИС-ийн Хууль зүйн факультетийн төгсөгчид 
зөвхөн БН Буриад Улсдаа биш, дэлхий даяар 
амжилттай ажилладаг.

БУИС-ийн Хууль зүйн факультет мэргэжлийн 
хууль зүйн боловсролын салбарт тэргүүлэх байр 
суурийг эзэлсээр байна.



БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТ
Сургалтын хэлбэр: өдрийн сургалт — 4 жил, 
эчнээ сургалт — 4,5 жил, дээд боловсролын 
дипломтой бол 3,5 жил
Сургалтын чиглэл: Хуульзүй
Мэргэжил: Хуульзүй-олон улсын эрхзүй
Мэргэшил: Хуульзүйн бакалавр 
Элсэлтийн шалгалт: ОХУ-ын Улсын Нэгдмэл 
Шалгалт (ЕГЭ) (орос хэл, түүх, нийгмийн ухаан)

Чиглэл: Олон улсын харилцаа 
Мэргэшил: Олон улсын харицааны бакалавр
Мэргэжил: Гадаадын төрийн бодлого болон олон 
улсын аюулгүй байдал
Элсэлтийн шалгалт: ОХУ-ын Улсын Нэгдмэл 
Шалгалт (ЕГЭ) (орос хэл, түүх, нийгмийн ухаан)

Мэргэжил: Олон улсын харилцаа болон дипломат ёс
Элсэлтийн шалгалт: ОХУ-ын Улсын Нэгдмэл 
Шалгалт (ЕГЭ) (орос хэл, түүх, гадаад хэл)

МАГИСТРЫН СУРГАЛТ
Чиглэл: Хуульзүй
Мэргэшил: Хуульзүйн магистр
Чиглэл: Олон улсын харилцаа
Мэргэжил: Олон улсын харилцааны магистр
Сургалтын хэлбэр: өдрөөр сурах (2 жил) 
Элсэлтийн шалгалт (билет сонгож ярилцах): орчин 
үеийн олон улсын харилцаа

Чиглэл: Эрүүгийн эрхзүй, криминологи болон 
эрүүгийн гүйцэтгэх эрхзүй
Сургалтын хэлбэр: өдрөөр / эчнээ сурах (2 / 2,5 жил)
Элсэлтийн шалгалт (билет сонгож ярилцах): 
Эрүүгийн эрхзүй, криминологи болон эрүүгийн 
гүйцэтгэх эрхзүй

Чиглэл: Эрүүгийн үйл ажиллагаа, криминалистик 
болон шуурхай мөрдөх үйл ажиллагааны онол
Сургалтын хэлбэр: өдрөөр / эчнээ сурах (2 / 2,5 
жил)
Элсэлтийн шалгалт (билет сонгож ярилцах): 
Эрүүгийн үйл ажиллагаа, криминалистик болон 
шуурхай мөрдөх үйл ажиллагааны онол

АСПИРАНТУР
Төр, эрхзүйн онол түүх; эрхзүйн сургаалын түүх
Үндсэн хуулийн эрх зүй; Үндсэн хуулийн шүүхийн 
үйл ажиллагаа, орон нутгийн (хотын) захиргааны 
эрхзүй. 
Иргэний эрхзүй; хувийн хэвшлийн эрхзүй; гэр 
бүлийн эрхзүй; олон улсын өмчийн эрх зүй.
Эрүүгийн үйл ажиллагаа, криминалистик; шуурхай 
мөрдөх үйл ажиллагаа.

ТӨГСӨГЧДИЙН ЭРХЛЭХ АЖИЛ
Прокурорын газар, Мөрдөн байцаах хороо, цагдаа 
зэрэг эрхийг хамгаалах байгууллага; 
Шүүх, хууль зүйн байгууллага, өмгөөлөгчийн газар, 
нотариат; 
Төрийн засгийн болон орон нутгийн захиргааны 
байгууллага; 
Эрхзүйн үйлчилгээний салбар г.м.

МАГИСТРЫН СУРГАЛТ
Чиглэл: Төр, эрхзүйн онол түүх, эрхзүйн сургаалын 
түүх
Сургалтын хэлбэр: өдрөөр / эчнээ сурах (2 / 2,5 
жил)
Элсэлтийн шалгалт (билет сонгож ярилцах): Төр, 
эрхзүйн онол түүх

Чиглэл: Нийтийн эрхзүй
Сургалтын хэлбэр: өдрөөр / эчнээ сурах (2 / 2,5 
жил)
Элсэлтийн шалгалт (билет сонгож ярилцах): 
Үндсэн хуулийн эрхзүй, орон нутгийн (хотын) 
захиргааны эрхзүй

Чиглэл: Иргэний эрхзүй, хөдөлмөрийн эрхзүй, гэр 
бүлийн эрхзүй
Сургалтын хэлбэр: өдрийн сургалт (2 жил)
Элсэлтийн шалгалт: билет сонгож ярилцах


