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Мэргэжил: Сэргээгдэх Эрчим Хүч 
Мэргэжилийн индекс: Р520700 
Боловсролын зэрэг: Доктор (РН.О)

Суралцах хугацаа, жилээр: өдөр 3/ эчнээ 4 
Багц цаг : 60

Элсэгчийн боловсрол: Магистр (М.8с)
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А. Мэргэжлийн хичээл 12
1. Квант механик (ЗиапШт тесЬап1сз РНҮ8801 I- IV 3

2. Термодинамик, Статистик физик '1Ьегтос1упат1с5 апс! 81а11511са1 
рЬу51СЗ

РНҮ8802 I- IV 3

3. Физикчдэд зориулсан математик 
аргууд-2

Ма1Иста11са1 теШоёз Гог 
РНу51С1$1К-2 РНҮ8803 I- IV 3

4. Сэргээгдэх эрчим хүчний орчин 
үеийн технологийн судалгаа, 
туршилт, шинжилгээ

Моёет (есЬпо1оцу, ехрег1теп($ 
апс! апа1у$1$ Гог гепе\\аЫе епегсу РНҮ8804 I- IV 3

Б. Мэргэших хичээл (заавал) 9
1. Сэргээгдэх эрчим хүчний 

дулааны физикийн процесс
ТЬегта1 рЬуз1С5 ргосезз о!' 
гепе\үаЫе епег§у 1есЬпо1о§у ЯЕЫЕ802 Ш-У1 3

2. Сэргээгдэх эрчим хүчний 
системийн онолын тооцооны 
аргууд, загварчлал, эдийн 
засгийн шинжилгээ

ТЬеогеиса! 511пи1аиоп те1Нос1з, 
тоёеПп§ апс! есопотюз оГ 
гепе\үаЫе епег§у зуз1етз

ЯЕЫЕ803 III-VI 3

3. Сэргээгдэх эрчим хүчний хүчний 
электроникийн системийн 
удирдлага, хяналт, 
автоматжуулалт

Мапа§етеп1, соп1;го1 апс! 
аиЮтаНоп оГ 1Ье Кепе\\аЫе 
епег§у ро\\ег е1ес1гопю 
зуз1етз

КЕШ804 III-VI 3

В. Мэргэших хичээлүүд (сонгох) 9

Г. Эрдэм шинжилгээний ажил 18

Д. Диссертаци бичих 12

Бүгд 60

Боловсруулсан:
/  / / ( !  -1Ш<иЦ........  Док. Н.Төвжаргал

Хэрэглээний физикийн тэнхмийн эрхлэгч

< Док . Г.Ариунболд 
рдэмтэн нарийн бичгийн дарга
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1. КЕМЕ805 Орчин үеийн нарны дулааны 
эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн 
динамик хамаарлын судалгаа

Оупагтс йерепёеп 
ои1ри1 о1' 8о1аг гЬегт 
зуз1етз

СП5— сп ро\\-ег 
а1 Е1ес1пс ро\үег 3

2. КЕ1ЧЕ806 Орчин үеийн нарны 
фотоцахилгаан үүсгүүрийн 
технологийн асуудал

КезеагсЬ ргоЫетз оГ 1Ье Мос1егп 
рЬо1оуока1с 1есНпо1оцу 3

3. ЯЕ1ЧЕ807 Салхины турбулент урсгал ба 
салхины цахилгаан үүсгүүрийн 
горимын судалгаа

Мпс1 ШгЬи1епГ йих апс! ге§1те оГ 
\Ү1пс! ро\\ег §епегаИоп зоигсез 3

4. КЕКЕ808 Усны цахилгаан станцын хүйтний 
улирал дахь горимын судалгаа

КезеагсЬ оГ Нус1го-е1ес1г1с ро\үег 
§1а110п 0рега110п ге§1т е  с1ипп§ \Ү!п1ег 
репос!

3

5. КЕКЕ809 Биомасс болон Газрын гүний 
дулааны эрчим хүчний шинэ 
технологийн судалгаа

КезеагсЬ оп тодегп пе\ү В1отаз5 
апс! Сео1Ьегта1 ро\\'ег §епегапоп 
1есЬпо1о81е5

3

6. КЕ1МЕ810 Эрчим хүч хуримтлуулах, 
дамжуулах орчин үеийн аргууд

Мос1ет те1Ьос1з оГ епег§у 51ога§е 
апс! епегду НашГег те{Ьос1з 3

7. КЕТЧГЕ8П Сэргээгдэх эрчим хүчний 
цогцолборын экологи, нөөцийн 
шинжилгээ судалгааны асуудлууд

Есо1о§у ргоЫетз апс! ге^оигсе о!" 
гепешаЫе епег§у сотр1ех 3

8. КЕ1ч[Е812 Энергийн менежмент, инноваци Епег§у тапа§етеп1, 1пп0уа(10п 3
9. КЕ1ЧЕ813 Сэргээгдэх эрчим хүчний дулаан 

хангамжийн системийн загварчлал
81ти1а110п оГ гепешаЫе епег§у 
1Ьегта1 сотр1ех 3

10. КЕ^Е814 Энергийн шинэ эх үүсвэрүүдийн 
орчин үеийн асуудал

М оёет ргоЫет5 о!~ пе\ү епег§у 
5оигсе5

3

11. КЕЫЕ815 Сэргээгдэх эрчим хүчийг 
хөгжүүлэх шинэ материалын 
технологийн судалгаа

81ис1у оГ пе\ү таГег1а1з Гог гепешаЫе 
епег§у с1еүе1ортеп1 3

Жич:
1. Мэргэжлийн болон мэргэшуүлэх хичээлүүд нь 3 багц цагийн багтаамжтай байх бөгөөд лекц, семинар, 

лаборатори гэсэн бүтэцтэй байна.
2. Нэг хичээлийг 2-аас 3 багш хамтран зааж болно.
3. 5 болон түүнээс дээш тооны оюутнууд сонгосон тохиолдолд хичээлийг эхлүүлнэ.
4. Тухайн суралцагчийн ажил мэргэжлийн онцлог ба шаардлагаас хамааруулан дээрх жагсаалтад тусгагдаагүй 

хичээлийг тэнхмийн шийдвэрээр сонгон үзэхийг зөвшөөрнө.
5. Дээрх хичээлүүдийн багц цагийн тухай суралцагчийн мэргэшлийн онцлогоос хамааруулан тэнхмийн 

зөвшөөрөлтэйгээр өөрчилж болно.

Боловсруулсан:......................................  Док. Н.Төвжаргал
Хэрэглээний физикийн тэнхмийн эрхлэгч


