ХУУЛЬ САХИУЛАХЫН ИХ СУРГУУЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРМЫГ БАТАЛСАНТАЙ
ХОЛБОГДУУЛАН ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОСОН ХЭМ ХЭМЖЭЭ ТОГТООСОН АКТЫН
ЖАГСААЛТ
2019 оны 03 дугаар
сарын 25-ны өдөр
д/д
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Шинэчилсэн
тушаалын огноо,
дугаар
2017 оны А/138
ХСИС-ийн үйл
ажиллагааны журмын
нэгдүгээр бүлэгт
багтах журмыг батлах
тухай

Улаанбаатар
хот
Хүчингүй болсон
тушаалын он,
дугаар
2012 оны А/35
2013 оны А/08
2013 оны А/27
2013 оны А/44
2013 оны А/49
2014 оны А/15

2015 оны А/156
2015 оны А/157
2015 оны А/178
2015 оны А/220
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2018 А/133
201.Багшийн
аттестатчилах журам
батлах тухай
2018 оны А/160
214.ХСИС-ийн
магистр, докторын
сургалтын журам
батлах тухай
2018 оны А/176
218.Профессор,
багшийн ажлыг багц
цагаар үнэлэх журам

2017 оны А/140
2014 оны Б/123

Хүчингүй болсон тушаалын утга
Ажил дүгнэх тухай
ХСИС-ийн захирлын зөвлөлийн хурлын
дэг болон хуралд асуудал оруулах
журам
Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний
биелэлт, гүйцэтгэлийн үр дүнг үнэлэх
журам
Олон нийттэй харилцах хэлтсийн дүрэм,
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлтэй
харилцах журам
ХСИС-ийн тамга тэмдэг, баталгааны
тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх,
хэрэглэх, хадгалах журам
ХСИС-ийн албан хэрэг хөтлөх, үр
дүнгийн гэрээ боловруулах, үйл
ажиллагаагаа төлөвлөх, тайлагнах,
үнэлэх журам
ХСИС-ийн хөдөлмөрийн дотоод журам
Мэргэжлийн зэрэг, цалингийн нэмэгдэл
олгох журам
Шагналын журам
Их сургуулийн хэмжээнд мөрдөн
ажиллах үйл ажиллагааны журам
боловсруулах, түүнийг мөрдөх журам
Албаны шалгалт явуулах журам
ХСИС-ийн профессор, багшийг
аттестатчилах, тэнхим, бүрэлдэхүүн
сургуулийн чансаа тогтоох журам

2016 оны А/88
тушаалын 1 дүгээр
хавсралт

ХСИС-ийн магистр, докторын сургалтын
журам

2012 оны А/09

Профессор, багшийн ажлыг багц цагаар
үнэлэх журам
Тайлбар: 2019-09-01-ний өдрийг хүртэл
хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.
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2017 оны А/140
ХСИС-ийн үйл
ажиллагааны журмын
гуравдугаар бүлэгт
багтах журмыг батлах
тухай

2011 оны А/204
2014 оны А/06
2015 оны А/168
2015 оны А/182
2015 оны А/221
2015 оны А/222
2015 оны А/223
2016 оны А/55
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2017 оны А/148
ХСИС-ийн үйл
ажиллагааны журмын
дөрөвдүгээр бүлэгт
багтах журмыг батлах
тухай
2017 оны А/139
ХСИС-ийн үйл
ажиллагааны журмын
тав, зургаадугаар
бүлэгт багтах журмыг
батлах тухай

2017 оны А/61
2012 оны А/09
2012 оны А/51
2015 оны А/42

2015 оны А/89
2015 оны А/184
2016 оны А/12
2016 оны А/58
2016 оны А/64
2016 оны А/89
2016 оны А/160
---о0о---

Номын сангийн дүрэм батлах тухай
Хууль сахиулахуй онол, арга зүйн
сэтгүүл гаргах журам
Хууль сахиулахын их сургуулийн хүндэт
цол олгох журам
Эрдмийн зөвлөлийн ажиллах журам
Профессор, дэд профессор эрдмийн
цол олгох журам
Профессор, багшид бүтээлийн чөлөө
олгох журам
Хэвлэл, редакцийн хэлтсийн ажиллах
журам
Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн
ажиллах журам
Эрдмийн дэд зөвлөлийн ажиллах журам
Ангийн ажлын журам
Бакалаврын ажлын журам
Бакалаврын хөтөлбөрт суралцагчийн
мэдлэг, чадварыг үнэлэх журам
ХСИС-ийн автомашины ашиглалтын
журам
Алба хаагчийн дүрэмт хувцас хэрэглэх
журам
Сахилгын зөвлөлийн ажиллах журам
Хүнсний хангалтын журам, хүнсний
хангамжийн хэмжээ, хүнсний
бүтээгдэхүүн орлуулах хэмжээ тогтоох
Дотуур байрны журам
ХСИС-ийн эмнэлэгийн ажиллах журам
Нийтлэг үйлчилгээний журам

