
ГАДААДЫН МОНГОЛ СУДЛААЧДЫН Ц. ДАМДИНСҮРЭН,   

Ш. ЛУВСАНВАНДАН, Б. РИНЧЕН НАРЫН НЭРЭМЖИТ 2021-2022 ОНЫ 

ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР ЗАРЛАЖ БАЙНА 

Монгол Улсын Их Сургуулиас гадаадын монгол судлаачдын дунд монголын нэрт эрдэмтэн 

Ц. Дамдинсүрэн, Ш. Лувсанвандан, Б. Ринчен нарын нэрэмжит тэтгэлгийн 2021-2022 оны 

хичээлийн жилийн тэтгэлгийг зарлаж байна. 

Тэтгэлгийн зорилго нь монгол судлалын тодорхой чиглэлээр ажиллаж байгаа гадаадын 

залуу судлаачдыг ахисан түвшний сургалтад хамруулж, мэргэшихэд нь дэмжлэг үзүүлэхэд 

оршино.  

Үүнд: 

Академич Ц.Дамдинсүрэнгийн нэрэмжит тэтгэлэг- Монголын утга зохиол, түүхийн 

чиглэлээр, 

Академич Ш.Лувсанванданы нэрэмжит тэтгэлэг- Монгол хэл бичиг, эх бичиг, алтай 

судлалын чиглэлээр, 

Академич Б.Ринчений нэрэмжит тэтгэлэг- Монголын утга соёл, угсаатны зүй, хүн 

судлалын чиглэлийг тус тус хамарна. 

Нэрэмжит тэтгэлгийн болзол: 

Монгол судлалын чиглэлээр докторын хөтөлбөрт суралцаж байгаа болон докторын 

дараах судалгааны ажил хийх сонирхолтой 40 хүртэлх насны 3 хүртэл судлаачийг 

сонгон шалгаруулна. 

Суралцагч нь 2021-2022 оны хичээлийн жилд 3 сарын хугацаагаар ирж тодорхой 

хөтөлбөрийн дагуу сургалтад хамрагдах буюу судалгааны ажил хийнэ. Суралцагч 

суралцах хугацаагаа өөрөө сонгож болно. 

 

Тэтгэлэгт шалгаруулах хугацаа: 

Тэтгэлгийн материалыг 2021 оны 7-р сарын 11 хүртэл infomonstudies@gmail.com 

хаягаар хүлээн авна.  

2021 оны 7 сарын 25-ний өдрийн дотор тэтгэлэгт хамрагдах судлаачийг шалгаруулна.  

 

Бүрдүүлэх материал: 

• Боловсрол, ажлын туршлагыг илтгэх товч намтар буюу CV 

• Бүтээл болон оролцсон судалгааны төслийн жагсаалт 

• Аль тэнхимд хэний удирдлагад сурах, судалгаа хийх газар, суралцах зорилго, судлах 

судалгааны хамрах хүрээгээ тодорхойлсон хүсэлт бичиг 

• Монгол Улсын виз олгоход шаардагдах HIV тестийн бичиг (зөвхөн тэтгэлэгт 

шалгарсан судлаач бүрдүүлнэ) 

• Тэтгэлэг мэдүүлэх төлбөр: 80.00 ам доллар (зөвхөн тэтгэлэгт шалгарсан судлаачид 

төлнө) 

 

Тэтгэлэг хүртэх суралцагчийн нөхцөл: 

• Холбогдох мэргэжлийн дагуу мэргэшсэн зөвлөх эрдэмтэн багштай байна. 



• Оюутны байранд үнэ төлбөргүй сууна. Оюутны байранд суугаагүй тохиолдолд 

байраа өөрөө хариуцна.  

• Сарын 800.000 ₮-ийн тэтгэлэг авна. 

Тэтгэлэг хүртэх суралцагчийн үүрэг: 

• Суралцах хугацаандаа харьяалагдах тэнхим эсвэл МСХ-д илтгэл, семинар тавина.  

• Судалгааны ажлын үр дүнгээр эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичиж хэвлүүлэх 

• Сургалт дуусах үед зөвлөхийн удирдлагаар судалгааны ажлын тайлан гаргаж, 

шаардлагатай гэж үзвэл бүрэлдэхүүн сургуулийн эрдмийн зөвлөлд тайлагнана.  

• Сургалтын хугацаанд МУИС-ийн дүрэм, бусад холбогдох журам, зааврыг мөрдөнө. 

 


