Тувагын их сургуулийн сайтад тавтай морил!
Таныг манай сургууль урьж байна!
Их сургуулийн ректор - Ольга Матпаевна Хомушку, философийн доктор,
профессор
1. Кызылын багшийн дээд сургууль—КПИ
37.03.01 Сэтгэл судлал
Шалгалт: Биологи, математик**, орос хэл
39.03.02. Нийгмийн ажилтан
Шалгалт: Түүх, нийгмийн судалгаа, орос хэл
44.03.03 Тусгай боловсрол (хөгҗлийн бэрхшээлтэй)
Шалгалт: Биологи, математик**, орос хэл
44.03.01 Багш боловсрол
Чиглэл: технолог;
Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн сурган
Бага ангийн сурган
Шалгалт: нийгмийн судалгаа, математик**, орос хэл
44.03.02 Сэтгэл зүй-бага ангийн сурган
Шалгалт: Биологи, нийгмийн судалгаа, орос хэл
44.03.05 Багш нарын сургалтын
Чиглэл:технологи, цаашид боловсрол
Шалгалт: Нийгмийн судалгаа, математик**, орос хэл
2. Байгалийн ухаан—Газар зүйн факультет – ЕГФ
04.03.01 Хими
Чиглэл: Эрүүл мэндийн, эмийн химийн
Шалгалт: Хими, биолог, орос хэл
05.03.06 Экологи ба Байгаль
Шалгалт: Газар зүй, биологи, орос хэл
06.03.01 Биолог

Шалгалт: Биологи, хими, орос хэл
06.03.01 Биолог
Чиглэл: ан-мэдлэг
Шалгалт: Биологи, хими, орос хэлний
43.03.02 Аялал жуулчлал
Шалгалт: Түүх, нийгмийн судалгаа, орос хэл
44.03.05 Педагогическое образование
Чиглэл: Биологи, Хими, амьдрал аюулгүй байдал, биеийн тамирын;
газар зүй, амьдралын аюулгүй байдал
Шалгалт: нийгмийн судалгаа, биолог, орос хэл
3. Хэлний факультет – ФФ
45.03.01 Хэл бичиг
Шалгалт: уран зохиол, нийгмийн судалгаа, орос хэл
44.03.05 Багш боловсрол
Чиглэл: гадаад хэл ба гадаад хэл (англи хэл ба франц хэл)
Шалгалт: нийгмийн судалгаа, гадаад хэл, орос хэл
Чиглэл: орос хэл, уран зохиол
Шалгалт: нийгэм, математик**, орос хэл
Чиглэл: төрөлх хэл, уран зохиол, гадаад хэл (Англи хэл)
Шалгалт: нийгмийн судалгаа, уугуул хэл, уран зохиолын *, орос хэл

4. Физик-математикийн факультет – ФМФ
01.03.01 Математик
Шалгалт: Математик**, физик, орос хэл
02.03.02 Суурь мэдээлэл зүй ба мэдээллийн технологи
Шалгалт: Математик**, Мэдээлэл зүй, орос хэл

44.03.01 Багш боловсрол
Чиглэл: физик
Шалгалт: нийгмийн судалгаа, математик**, орос хэл
44.03.05 Багш боловсрол
Чиглэл: математик ба мэдээлэл зүй;
Мэдээлэл зүй ба математик
Шалгалт: нийгмийн судалгаа, математик**, орос хэл
5. Түүхийн факультет – ИФ
38.03.03 Залуучууд нь ажлын зохион байгуулалт
Шалгалт: Түүх, нийгмийн судалгаа, орос хэл
41.03.01 Гадаад бүс нутгийн судлал
Шалгалт: Түүх, нийгмийн судалгаа, орос хэл
46.03.02 Албан бичиг хөтлөлт, архив судлал
Чиглэл: цахим бичиг баримт удирдлага, зохион байгуулалт
Шалгалт: түүх, нийгмийн судалгаа, орос хэл
44.03.05 Багш боловсрол
Чиглэл: түүх, нийгэм
Шалгалт: нийгмийн судалгаа, түүх, орос хэл
46.03.01 Түүх
Шалгалт: түүх, нийгмийн судалгаа, орос хэл
51.03.02 Ардын урлагийн соёл
Шалгалт: уран зохиол, нийгэм судлал, орос хэл

6. Биеийн тамирын факультет – ФФКиС
44.03.01 Багш боловсрол
Чиглэл: биеийн тамирын
Шалгалт: нийгмийн судалгаа, биолог, орос хэл

49.03.01 Биеийн тамирын
Шалгалт: Биологи, мэргэжлийн шинжилгээ биеийн тамир*, орос хэл

7. Эдийн засгийн факультет - ЭФ
38.03.01 Эдийн засаг
Чиглэл: нягтлан бодох бүртгэл, дүн шинжилгээ, аудит; финанс ба кредит
38.03.02 удирдлага
38.03.04 Төрийн болон орон нутгийн удирдлагын
38.03.05 Бизнесийн мэдээлэл зүй
Шалгалт: Математик**, нийгмийн судалгаа, орос хэл

8. Сельскохозяйственный факультет – СХФ
35.03.01 Ой судлал
35.03.04 Агроном
Чиглэл: үрийн
35.03.07 Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний технолог ба үйлдвэрлэл
36.03.02 мал аж ахуй
36.05.01 мал эмнэлгийн шинжлэх ухаан
Шалгалт: Биологи, математик, орос хэл
36.03.01 Мал эмнэлэг-эрүүл ахуйн шинжилгээ экспертиз
Шалгалт: Математик**, физик, орос хэл

9. Инженер техникийн факультет – ИТФ
08.03.01 Барилгын.
Чиглэл: аж үйлдвэрийн болон иргэний барилга;
Хот суурин газрын барилга, менежмент
Шалгалт: Математик**, физик, орос хэл

13.03.02 Электроэнергетик ба электротехник
Мэргэжлийн чиглэл: цахилгаан хангамж
Шалгалт: Математик**, физик, орос хэл
23.03.02 Газрын тээвэр, технологийн цогцолбор
Шалгалт: Математик**, физик, орос хэл
23.03.03 Зам тээвэр ашиглалт - машин технологийн бүрдэл
Мэргэжлийн чиглэл: автомашин, автомашины эд анги
Шалгалт: Математик**, физик, орос хэл
21.05.04 Уул уурхай (специалитет)
Шалгалт: Математик**, физик, орос хэл
23.05.01 Газрын тээвэр-технологийн арга хэрэгсэл
(специалитет)
Мэргэжлийн чиглэл: барилга, зам тээврийн хэрэгсэл, өргөх тоног төхөөрөмж
Шалгалт: Математик**, физик, орос хэл

10.Хууль эрх зүйн факультет - ЮФ
40.03.01 Хууль зүй
Шалгалт: нийгмийн судалгаа, түүх, орос хэл
38.05.04 гаалийн
Шалгалт: нийгмийн судалгаа, газар зүй, орос хэл
* Мэргэжлийн нэмэлт элсэлтийн шалгалт чиг баримжаа олгох;
** математик -Хувийн мэдээллийг узэх түвшин
Элсэлтийн-ий тухай мэдээлэл мэдээллийн вэб сайт www.tuvsu.ru дээр байдаг
("Оролцогчид" хэсэг)
Гадаад дахь нутаг нэгтнүүдийн элсэлтийн үед бүрдүүлэх бичиг баримтууд:
1. Иргэний үнэмлэхийн эх хувь, хуулбар (орос хэлээр орчуулж нотариатаар
батлуулсан байна)

2. Боловсрол эзэмшснийг нотлох бичиг баримтын эх хувь, хавсралт
(судалсан хичээлүүд, тэдгээрийн судалсан цаг болон дүнгийн җагсаалт)
эсвэл гадаадад боловсрол эзэмшсэн бол түүнийг нотлох бичиг баримтын
эх хувь (нотариатаар баталгаажуулсан хувь байна)
3. Гадаадад эзэмшсэн боловсролын бүх шатны бичиг баримтыг хавсралттай
нь хамт орос хэлээр орчуулң баталгааҗуулсан байна
4. 3*4 хэмҗээтэй 6 хувь зураг
5. ОХУ-д боловсрол эзэмшихэд зөвшөөрсөн эрүүл мэндийн бичиг (орос
хэлээр орчуулҗ нотариатаар баталгааҗуулсан байна)
6. Гадаадад амьдарч буй нутаг нэгтнүүд үндэс унсаагаа тува гэдгийн
баталгааҗуулах бичиг баримт болон тодорхойлолт. Энэ нь ОХУ-ын 1999
оны 05 сарын 24-ний №99-ФЗ «ОХУ-ын гадаадад дахь нутаг нэгтнүүдийн
тухай» хуулийн заалтад хамаарна.
ОХУ-ын тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдахад дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ:

1. Монгол дахь хамтын ажиллагааны нийгэмлэгт дарах бичиг баримтыг
2. Гэрэл зураг бүхий өргөдлийг бөдлөх (анкет)
3. Боловсрол эзэмшсэнийг нотлох бичиг баримтын эх хувь, хавсралт
(судалсан хичээлүүд, тэдгээрийн судалсан цаг болон дүнгийн җагсаалт);
ЕБС-ийн сурагчид сургуулийн тодорхойлолт болон сүүлийн хагас җилийн
дүнгийн җагсаалт
4. ОХУ-д боловсрол эзэмшихэд зөвшөөрсөн эрүүл мэндийн бичиг (орос
хэлээр орчуулҗ нотариатаар баталгааҗуулсан байна)
5. ДОХ-ын шинҗилгээний бичиг
6. Гадаад паспортын хуулбар (визээ авсны дараа ОХУ-ын хил нэвтрэхэд 18
сараас багагүй хүчинтэй хугацаатай байна)
7. Төрсний гэрчилгээний хуулбар (иргэний үнэмлэх аваагүй тохиолдолд)
8. Олимпиадад түрүүлснийг нотлох бичиг баримтууд (бүсийн, улсын, олон
улсын хэмҗээний)
9. Урлагийн авъяастайг нотлох бичиг баримт, үнэмлэхийн хуулбар.
Тайлбар: Өргөдөл буюу анкетийг бөглөх үед элсэн суралцах их сургууль
«Образовательные организации» гэсэн заалтад хамгийн эхэнд Тувинский
государственный университет гэж заавал тэмдэглэнэ.
Монгол дахь Хамтын ажиллагааны нийгэмлэгт бичиг баримтыг хүргүүлэх
хуваарь. г.Улан-Батор, 12-й микрорайон, ул. Токио, 39
e-mail: tgu@tuvsu.ru, intertsu@gmail.com
адрес: Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 36
тел.: 8(39422)2-19-69

