ХШУИС-ийн ХБИТ-ийн Биоинженерчлэл (D078803) хөтөлбөрийн хичээлүүдийн уялдаа холбоо (ver.1.2)
Математик 1б
MATH101 (3)

Математик 1в
MATH102 (3)

А. Ерөнхий суурь хичээл

Математик 1а
MATH102 (3)

Физик
PHYS101 (3)

Физикын үндэс
PHYS102 (3)

Инженерийн физик
PHYS180 (3)

Инженерийн математик
MATH180 (3)

Б1. Мэргэжлийн суурь, заавал судлах хичээл
Б2. Мэргэжлийн суурь, сонгон судлах хичээл

Хэрэглээний
математик *
APMA201 (3)

В1. Мэргэжлийн заавал судлах хичээл

Хэрэглээний хими *
ACHE201 (3)

Инженерийн
термодинамик *
ENGI202 (3)

Инженерийн зураг зүй *
ENGI200 (3)

Хэрэглээний биохими
BIOE202 (3)

Хэрэглээний генетик
BIOE201 (3)

Хэрэглээний
микробиологи
BIOE201 (3)

Хими биологийн
судалгааны арга зүй
BIOE308 (3)

Эсийн молекул биологи
BIOE205 (3)

Микробиологи,
ферментацийн
лаборатори
BIOE306 (2)

Биоинженерийн
информатик
BIOE303 (3)

Молекул биологийн
лаборатори
BIOE305 (2)

Эд эсийн инженерчлэл
BIOE312 (3)

Хроматограф, ялгах
технологи
BIOE408 (3)

Математик загварчлал
ба Матлаб
BIOE407 (3)

Рекомбинант технологи
BIOE304 (3)

Биобүтээгдэхүүн
хөгжүүлэлт
BIOE402 (3)

Инженерийн механик *
ENGI201 (3)

В2. Мэргэжлийн сонгон судлах хичээл

Биометр,
Биоинформатик
BIOE203 (3)

Биоинженерчлэлийн
үндэс
BIOE307 (3)

Тайлбар: * тэмдэгтэй хичээлүүдийг Б2
буюу мэргэжлийн суурь-сонгон судлах
хичээлээр сонгохыг тэнхимээс санал
болгож байна. Эдгээр хичээлүүдийг
сонгосноор мэргэжлийн хичээлүүдийг
судлахад илүү хялбар болно.

Чиглэлтэй битүү шугамаар
холбогдсон хичээлүүд нь өмнө
үзсэн байх шаардлагатай
залгамж хичээл буюу хичээлийн
уялдаа холбоо юм.

Шинжлэх ухааны
бичиглэл
BIOE410 (2)

Биоинженерчлэлийн
тусгай лекцүүд
BIOE311 (3)

Шинжлэх ухааны уран
зөгнөл
BIOE316 (3)

Фармакогноз
BIOE404 (3)

Хүний биеийн анатоми,
физиологи
BIOE302 (3)

Биомолекулыг дүрслэх
технологи
BIOE314 (3)

Молекулын
инженерчлэл
BIOE401 (3)

Систем биологийн
үндэс
ICSI457 (3)

Орчны биоинженерчлэл
BIOE313 (3)

Тасархай шугамаар холбосон
хичээлүүдийн аль нэгийг сонгон
судлана.
Биотехнологи ба
биоинженерчлэл
BIOE403 (3)

D

Биомеханик, бионик
BIOE315 (3)

Невробиологи
BIOE406 (3)
Бакалаврын судалгааны
ажил
BIOE400 (6)

Хичээлүүдийн уялдааг багш нарын хичээлийн тодорхойлолтоор боловсруулан

D
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Ерөнхий суурь, мэргэжлийн суурь, заавал судлах
хичээлүүдийг амжилттай судалсан 90-ээс дээш
багц цаг цуглуулсан, 2.3 (75%) Буюу түүнээс дээш
голч оноотой оюутан бакалаврын судалгааны
ажил хийж болно.
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