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I. ОРШИЛ  
 
Дээд боловсролын шинэчлэл төслийн тайлан (ТА7333-МОН,2010) нь дээд 
боловсролын салбар дах хэд хэдэн сул талуудыг онцолсон байдаг. Энэ салбар 
сүүлийн 20 жилийн турш  хурдтай өөрчлөгдөж байгаа ч хэд хэдэн хязгааралтууд 
байсаар байна. Тухайлбал, сургалтын чанар муу, хөдөлмөрийн зах зээл болон 
салбарын эрэлт хэрэгцээтэй уялдаа холбоогүй, засаглал, удирдлагын сул дорой 
байдал, хангалтгүй санхүүжилт, эрэгтэй болон ядуу гэр бүлийн хүүхдүүдийн төлөөлөл 
маш доогуур байгаа үр дүнгээс харахад тэгш, хүртээмжтэй байдал алдагдсан зэргийг 
дурдаж болох юм.  

Энэхүү тайланд, сургалтын үйл ажиллагаа, чанарын баталгаажуулалтын 
менежментийн  боломжуудын одоогийн нөхцөл байдлын судалгаа төрийн өмчит их 
сургуулиуд дээр түлхүү хийгдсэн. Судалгааны дүнд их сургуулиудын багшлах 
бүрэлдэхүүний чанар муу, санхүүжилтийн түвшин маш доогуур үзүүлэлттэй байгаа нь 
гол асуудлууд байлаа.  

Хэдийгээр их сургуулиуд гадаадын их сургуулиудтай холбоотой байдаг ч голлох 
байгууллагууд болох Зүүн өмнөд Азийн Үндэстнүүдийн холбооны Их сургуулиудын 
сүлжээ зэрэг байгууллагуудтай албан ёсны харилцаа байдаггүй. Учир нь энэ холбоо, 
сүлжээнд ороход шаардагдах Чанарын баталгаажуулалтын зааварчилгааг 
боловсруулахад нэлээдгүй цаг хугацаа, энергийг зарцуулах шаардлага гардаг. 

Энэ тайлан их сургуулийн чанарын асуудлыг хариуцах хамтарсан хороо байгуулахад 
(Их, дээд сургуулиудын Консорциум) өмнө хийгдсэн судалгааны ажлаа суурь болгон 
ашиглахыг санал болгож байна. Монголын бүх төрийн өмчит их сургуулиудыг БМИҮЗ-
өөс эрх олгож баталсан нэгдсэн чанарын баталгаажуулалтын тогтолцоонд  оруулна. 
Төрийн өмчит их сургуулиудад зориулсан ЗГ-ийн зохицуулалтаас үл хамаарах нэгдсэн, 
нэг чанарын баталгаажуулалтын тогтолцоотой байх, энэ тогтолцоо нь их сургуулиудын 
Академик аудитаар тогтмол хянагдаж байх нь маш чухал. Үүнд хүрэх зөвлөмжүүдийг 
тайланд тусгасан байгаа.  

Энэхүү чанарын баталгаажуулалтын тогтолцооны хүрээнд оюутны ачаалал, сургалтын 
түвшинг тодорхойлох, хянахад зориулсан олон улсын ойлгомжтой системийг ашиглан 
мэргэжлийн боловсролын үндэсний загварыг тогтоон мөрдөх шаардлагатай. Энэ 
системийн хэрэглээ нь  мөн техник мэргэжлийн боловсролын сургалт, дунд сургуулийн 
ахлах ангиудын сургалтад ч ашиглаж болно. Энэ нь Монголын дээд боловсролыг олон 
улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдөхөд чиглүүлэх алхам болохийн зэрэгцээ, хувийн их 
дээд сургуулиуд ч үйл ажиллагаандаа ашиглах шаардлага гарна. Ийм үндэсний 
загварын хүрээнд зөвлөмжүүд гарсан болно. 

Нэмж хэлэхэд их сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийг батлах, магадлан итгэмжлэх  
нэгдсэн, нэг механизм болон хамтарсан академик аудиттай байснаар их сургууль бүрт 
олон төрлийн үйл ажиллагааг хэрхэн удирдахыг тайлбарласан дотоодын чанарын 
удирдлагын тогтолцоотой байхыг шаардана. Их сургуулиудад зориулсан энэхүү 
процессийг хэрхэн хэрэгжүүлэх зөвлөмжүүдийг гаргасан болно.. 
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Ихэнх их сургуулиуд нь онлайн-сургалтын талаар тодорхой үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлсэн бөгөөд энэхүү сургалт нь дэлхий даяар хөгжсөн орчин үеийн сургалтын 
гол арга юм. Хэдийгээр одоо олон улсын их, дээд сургуулиудад стандарт болоод 
байгаа тэр түвшинд хүрэхэд хол байна. Харилцаа, холбооны технологийн хэрэглээнд 
хурдацтай өөрчлөлтүүд гарч  залуучууд хамгийн эхний, идэвхитэй хэрэглэгчид болж 
байна. Энэ утгаараа тодорхой хөрөнгө оруулалт шаардлагатай байгаа бөгөөд шинэ 
технологийг ашиглан багшлах арга болон сургалтын чанарыг сайжруулах, багш нарыг 
хөгжүүлэхтэй холбоотой зөвлөмжүүдийг энэхүү тайланд тусгасан:  

Зөвлөмж 1  
 
БСШУЯ болон БМИҮЗ хамтдаа бусад орнуудын шилдэг туршлагуудыг судлах, их 
сургуулиудтайгаа зөвшилцөх замаар  Монголын мэргэжлийн боловсролын үндэсний 
загвар хүрээг тогтоож энэ тухайгаа санамж бичиг үйлдэх,  

 
Зөвлөмж 2   

БСШУЯ-ны Дээд боловсролын газрын даргын эсвэл БМИҮЗ-ийн томилсон захирал, 
төрийн өмчит их сургууль бүрээс томилгоо бүхий гишүүдээс бүрдсэн Эрдэмшил, курс, 
сургалтын хөтөлбөр хариуцсан хороо байгуулах, Хорооны үүрэг нь их сургуулиудын 
хөтөлбөрийг батлах, магадлан итгэмжлэх хүсэлт тавих, зохицуулалт хийх үүрэг 
хүлээнэ. Их сургуулиуд шинэ сургалтын хөтөлбөр, хэрэглэж буй сургалтын хөтөлбөрт 
орсон өөрчлөлтүүдийг магадлан итгэмжлүүлэх хүсэлт тавихаар энэхүү хороонд хандах 
бөгөөд бүх хүсэлт үнэлэх, хянах явцын дагуу маш нарийн шалгагдана. Хороо шинэ 
хөтөлбөрийн тухайд анхны оюутнуудыг төгсөх үед шалган баталгаажуулах ажил хийнэ, 
мөн Чанарын баталгаажуулалтын тогтолцооны чиглэлээр БМИҮЗ болон БСШУЯ-нд 
зөвлөх, Сургалтын хөтөлбөр хариуцсан Монголын Их, дээд сургуулиудын хороо 
байгуулахад  гадны зөвлөхийн туслалцаа авахад санхүүжилтийн эх үүсвэрээс ашиглах.  

 
Зөвлөмж 3   

БМИҮЗ-тэй зөвлөлдөх замаар их сургууль бүр өөрийн дотоодын чанарын 
баталгаажуулалтын тогтолцоог боловсруулахад гадны зөвлөхийн туслалцаа авахад 
санхүүжилтийн эх үүсвэрийг ашиглах. 

Зөвлөмж 4 
 
Академик Аудитын нэгж нь Монголын төрийн өмчит их, дээд сургуульд хөндлөнгийн 
аудит хийх зорилгоор байгуулагдана. Энэ нэгж нь их сургуулиудаас хараат бус, 
чанарын асуудлыг тодорхойлох олон чиглэлийн хүрээнд 3 юмуу 4 жил тутамд аудит 
хийж байна. Үүнийг дагаад одоогийн БМИҮЗ-ийн төрийн өмчит их, дээд сургуулиудын 
үндэсний магадлан итгэмжлэлд зориулан тавигддаг шаардлагууд өөрчлөгдөнө, 

Зөвлөмж 5   

Багш нарыг сургах төвлөрсөн, их сургуулиудад үйлчлэх нэгж байгуулахад 
санхүүжилтийн эх үүсвэрийг ашиглах. Энэ нэгж нь сурган хүмүүжүүлэх арга зүй, анги 
удирдах арга барил, оюутны үнэлгээ, цахим сургалтыг хэрхэн ашиглах зэргээр сургалт 
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явуулдаг төвлөрсөн бөгөөд тухайн сургуульд шинээр орж буй бүх багш нарт дор хаяж 3 
долоо хоногийн сургалт явуулдаг байх мөн багшлах арга барил болон оюутныг үнэлэх 
зарчмуудыг олон нийтэд мэдээлэх зорилгоор веб сайтад байрлуулахад шаардлагатай 
DVD болон бусад материалыг бэлдэхэд санхүүжилтийн эх үүсвэрийг ашиглах. 

Зөвлөмж 6   

Багш нарыг сургах нэгж нь багш нарыг болон оюутныг үнэлэх стандартчилагдсан 
үнэлгээний загварыг боловсруулах, тэрхүү үнэлгээний загвар стандартыг тогтмол 
танилцуулж байх, 

Зөвлөмж 7   

Сургууль төгсөгчдийн ажлын байрны талаарх мэдээллийн механизмыг бий болгож 
хэрэгжүүлэх,. 

Зөвлөмж 8  

Их дээд сургууль бүрт  цахим сургалтын төвийг байгуулахад санхүүжилтийн эх 
үүсвэрийг зарцуулах шаардлагатай. Энд олон нийтэд нээлттэй сургалтын төвүүдийг 
байгуулах, өндөр хүчин чадалтай интернетийн орчинд хиймэл дагуулын технологийг 
нэвтрүүлэх, онлайн-сургалтад тохиромжтой стандарт платформыг ашиглахдаа 
техникийн болон боловсон хүчний сургалтад гадаадын мэргэжилтнүүдийн туслалцааг 
авах,. 

Зөвлөмж 9  

Онлайн-сургалтын төвүүд нь гадаад хэлний лабораторитай байх, ингэснээр багш, 
оюутнууд аль аль нь гадаад хэлний мэдлэгээ дээшлүүлж бусад оронд суралцах 
боломж нэмэгдэнэ.  
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II. ЧАНАРЫГ ТОДОРХОЙЛОХ НЬ  
 

ISO 9000 Стандартчилалын олон улсын байгууллага чанарыг хэрэгцээ буюу 
шаардлагатай  нийцэх түвшин гэж тодорхойлжээ.   . (“Бид юу хэлж байгаагаа хийх”). 
 
Жозеф М Журан (чанарын асуудлаар маш олон ном бичсэн зохиолч) чанарыг 
“хэрэглээний зохицол” гэж тодорхойлсон.  
 
Америкийн чанарын холбоо 2 утга гаргаж ирсэн, нэгдүгээр утга нь ISO-гийн дээр 
дурдсан тодорхойлолттой ойролцоо, хоёрдугаар утга нь “ямар нэг согог гэмтэлгүй 
бүтээгдэхүүн эсвэл үйлчилгээ юм” гэжээ.  
 
Англи хэлний судлаач, профессор Лее Харвей, “дээд боловсролын чанар гэдэг бол 
оюутнууд өөрсдийн боловсролын туршлагаараа бэхжих, сайжрах түвшний хэмжээс 
юм” гэжээ. (“Чанар хүмүүсийн амьдралыг өөрчилдөг”)  
 
ЮНЕСКО-гийн Дээд боловсролын тухай дүрмийн 1-р зүйлд “ дээд боловсролын чанар 
гэдэг нь олон хэмжээст агуулга бөгөөд энэ нь дээд боловсролын бүх л үйл ажиллагаа, 
утгуудыг агуулна, тухайлбал: багшлах арга зүй, сургалтын хөтөлбөрүүд, судалгааны 
ажлууд, тэтгэлэгт хөтөлбөр, боловсон хүчний хангамж, оюутнууд, барилга байгууламж, 
сургалтын хэрэгслүүд, тоног төхөөрөмжүүд, олон нийтэд зориулсан үйлчилгээнүүд, 
хичээлийн орчин зэрэг. Энэ нь мөн дээд боловсрол өөрийн олон улсын хэмжүүрээр 
үнэлэгдсэн байхыг шаарддаг. Олон улсын хэмжүүр гэдэгт мэдлэгийн солилцоо, олон 
талт сүлжээ, багш, оюутнуудын хөдөлгөөн, олон улсын судалгааны төслүүд, үндэсний 
соёлын үнэ цэнэ, нөхцлийг анхааралдаа авах зэргийг хамруулж болно.   
 
Аль ч тодорхойлолт хэрэглэгдсэн, их сургуулиуд судалгааны ажил, технологийн 
нэвтрүүлэлтээрээ тэргүүлдэг, олон улсын чанарын шаардлагыг хангах зорилго тавьж 
ажилладаг, өндөр эрэлттэй төгсөгчдийг төрүүлдэг гэдгээ батлах боломжтой байх 
шаардлагатай.  
 
Дээрх шаардлагуудад нийцсэн их сургуулиудыг амжилттай хүргэдэг хэд хэдэн хүчин 
зүйлүүд байдаг: 

• Багш нар болон оюутнуудын авъяас, чадварт дээд зэргээр анхаардаг байх;  
• Сургалтын таатай орчныг бүрдүүлэх болон дэвшилтэт судалгааны ажлуудыг 
нэвтрүүлэх хангалттай нөөц бололцоотой байх;  
• Нөөц бололцоог ашиглах уян хатан байдал, инноваци, стратегийн алсын 
харааг дэмжих хүчтэй засаглалтай байх, 
• Чанарын баталгаажуулалтын олон улсын маш тодорхой, хатуу хяналтын 
системтэй байх. 
 

Монголын их сургуулийн тогтолцоо сүүлийн 20 жилийн хугацаанд хурдацтай өргөжсөн. 
Гэвч чанарыг батлах чадавхи, хэмжигдэхүүний нэр томъёонд олон зөрүүтэй байдлууд 
байсаар байна. 2010 оны турш,  2011 оны эхээр зарим их сургуулиудыг нэгтгэх, 
заримыг нь Техник, мэргэжлийн боловсролын сургалтын салбар луу шилжүүлэх явцын 
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дүнд их сургуулийн тоо 42-оос 16 болж буурсан. Энэхүү тайланг бичиж байхад Төрийн 
өмчийн 8 их сургууль байсан ба төслийн явцад цаашид ч зохион байгуулалтын хувьд 
тоо цөөлөх өөрчлөлт хийгдсээр байв. Энэхүү их сургуулиудын тоог багасгах явц нь 
магадгүй нөөц бололцооны хуваарилалт, чанарын хүртээмжид зориулсан илүү хялбар 
тогтолцоотой болох боломжтой ч олон улсын стандартад хүрэх нь өөрөө цаг их 
шаарддаг зүйл юм.  
 
Тиймээс, Монголын дээд боловсролын салбар цогц зорилтуудыг тодорхойлох 
хэрэгтэй. Тэдгээр нь их сургуулиудын хүрэхийг хүсч буй болон түүнд хүрэх төлөвлөгөөг 
өөрсдөө боловсруулж чадах тийм цогц зорилгууд байна.  
 
 

III. ЧАНАРТАЙ ИХ СУРГУУЛИУДЫН ЗАРИМ ШИНЖҮҮД  
 
Олон улсын түвшний их сургуульд байх зарим шинжүүд:  

Алсын хараа, эрхэм зорилгын утга  ойлгомжтой, тод илэрхийлэгдсэн байх: Их сургууль 
нь эрхэм зорилготой байх, эрхэм зорилгоо түүнийг яаж хэмжих, түүнд яаж хүрэхийг 
тодорхойлох стратегийн бусад тунхаглалууд эсвэл гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүдэд 
үндэслэн тодорхойлсон байх хэрэгтэй. 

Хүчтэй засаглал ба удирдлага: Их сургуулийн байгууллагын захиргаа нь засгийн 
газрын, орон нутгийн олон нийтийн байгууллагууд, гол оролцогч талуудын  сонирхлын 
үндсэн чиглүүлэгч байна. Захиргаа нь багш, ажилтнууд, оюутнуудтай мөн 
профессорууд, холбогдох салбаруудтай харилцах шаардлагатай байдаг. Захиргаа нь 
байгууллагийн санхүүгийн болон сургалтын гүйцэтгэлийн тайланг тогтмол хүлээж авч, 
эрсдэлийг тодорхойлох,  гүйцэтгэлийн иүү өндөр стандартуудыг  эрж хайх стратеги 
боловсруулна.  

Ололт, амжилтын байж болох хамгийн дээд стандартуудыг дэмжих сургалтын бодлого, 
журам, процедур ба сургалтын чанарын удирдлагын тогтолцоо: Сургалтын бодлого нь 
сургалтын хөтөлбөр, бүтэц, зохион байгуулалтын өргөн хүрээг хамарна: 

i. Боловсролын зэрэг бүрийн стандарт тодорхойлолтууд; 
ii. Боловсролын зэрэг олгох шатлалыг харуулсан механизм; 
iii. Боловсролын зэрэг олгохыг батлах үйл явцад мөрдөх журам;  
iv. Боловсролын зэрэг тус бүрийн минимум хэмжээг тодорхойлох журам. Энэхүү 

минимум хэмжээ нь кредитийн тооноос шалтгаалан дундаж оюутны суралцах 
хугацаанд хамаарна; 

v. Боловсролын зэргийн тодорхойлолт, бүтэц, зохион байгуулалт, тэдгээрийн 
бүрэлдэхүүн курсууд; 

vi. Боловсролын зэрэг олгоход тавигдах шаардлагууд; 
vii. Курс батлуулах, явуулах; 
viii. Курс болон Боловсролын зэрэгийн хяналт, үнэлгээ; 
ix. Оюутны үнэлгээ; 
x. Зуучлах механизм Moderation procedures;  
xi. Багш нарыг жил бүр үнэлэх систем; 
xii. Боловсролын харилцаа холбоо, хамтран ажилладаг байгууллагууд; 



6	  
TТ 7571-MOН: Мэдлэгт суурилсан дээд боловсролын шинэчлэл 

Чанарын баталгаажуулалтын тайлан 
	  

xiii. Чанарын удирдлага  ; 
xiv. Оюутны эрх, үүрэг; 
xv. Мэргэжлийн дадлага хийх журам  
xvi. Үүсч болох санал, гомдлууд орно. 

 Энд хамааралтай зарим асуудлууд болон асуултуудыг Хавсралт 3-т жагсаав.. 

 
Бүс нутгийн хамгийн шилдэг стандарттай харьцуулсан жишиг тогтоох судалгаанд 
чиглүүлэх нэр хүндтэй байгууллагуудтай тогтоосон олон улсын түншлэл: Олон улсын 
түншлэл нь их сургууль өөрийн үйл ажиллагааг өндөр стандарттай үйл ажиллагаа руу 
чиглэж байгаа эсэхээ мэдэхэд чухал ач холбогдолтой юм. Ихэвчлэн тэдгээр түншлэл 
эрдмийн зөвлөлийн эсвэл тэнхмийн түвшинд багш нар, судлаачид түнш их 
сургуулиудтай өөрсдийн мэдлэг, туршлагаа солилцох хэлбэрээр явагддаг. Бүс нутгийн 
түншлэл нь тодорхой мэргэжлийн чиглэлээр холбогддог, жишээлбэл, инженерийн, 
бизнесийн эсвэл олон чиглэлийн шинжлэх ухаан гэх мэт. Хамт ажиллагсдын 
хоорондын мэдээллийн элекроник солилцоо, тогтмол уулзалт нь илүү өндөр 
стандартад хүрэхэд учир дутагдалтай. Үнэлгээний хяналт, төгсөх оюутнуудад хэрэглэх 
үнэлгээний хэрэгслийг ч мөн хуваалцаж байх шаардлагатай.. 
 
Ажил олгогч, багш нар, оюутнуудаас судалгаа авах замаар багшлах, суралцах арга 
барилын чанарт системчилсэн хяналт тавих: Энэ нь их сургуулиуд тэд илүү өндөр 
стандартад хүрч байгаа үгүйгээ олж мэдэх өөр нэг арга юм. Оюутнууд өөрсдийн 
төгссөн курс бүрийн төгсгөлд тэдэнд заасан багшийн багшлах арга барилын чанар, 
сургалтын хэрэгслүүд, тоног төхөөрөмж, бусад хэрэглэгдсэн нөөцийн хангалттай 
байдал, тухайн курс тэдний хүлээлттэй нийцсэн эсэх зэрэгт саналаа өгөх боломж юм. 
Үүнтэй адил, ажил олгогчид тухайн их сургууль хөдөлмөр эрхлэхэд зориулан 
төгсөгчдийг сайтар бэлтгэсэн эсэх (үүнд сургалтын хөтөлбөр, технологийн 
өөрчлөлтүүд хийгдэх хэрэгтэй)-ийг олж мэдэх судалгаанд тогтмол оролцоно. 
 
Бүх түвшинд оюутанд туслах хариуцлагын өндөр түвшнүүд: Эдгээр нь суралцах арга 
барилын туслалцаа, мэдээлэл, харилцааны технолгийн туслалцаа, чадвартай ажил 
олгогчидтой холбоход туслах нэгж,  оюутнуудыг ажил хайхад туслах мэргэжлийн 
группүүд зэргийг багтаана. Номын сан, компьютерийн лаборатори, оюутны эрүүл мэнд, 
зөвлөлгөө өгөх нэгжүүд нь үүний нэг хэсэг бөгөөд энэ нь дэмжлэг сайтай оюутны 
холбоо байж болох юм. 
 
Туршлагатай, чадвартай багш нарын мэргэжлийг байнга хөгжүүлэх, тэднийг тогтоон 
барих, ажилд авах чигч байдал: Бусад орнуудтай харьцуулахад багш нарын цалин 
маш бага байгаа үед энэ бол богино хугацаанд тийм ч амархан хүрэх зүйл биш юм. 
Дэлхийн ихэнх их сургуулиуд стандартуудыг өсгөх, олон улсад хүлээн 
зөвшөөрөгдөхийн тулд  бусад орноос багш нар авч ажиллуулах шаардлагатай болдог. 
Үүнийг хэрэгжүүлэхэд бага цалин байнга саад болж байдаг бөгөөд Монголын их 
сургуулиудын хувьд ч энэ нь ижил юм. 
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Сонирхлын бүлгүүдтэй холбогдсон, тогтмол хянагддаг судалгааны стратеги, 
төлөвлөгөө: Сонирхлын бүлгүүдэд орон нутгийн үйлдвэр, үндэсний ЗГ, их сургуулиуд 
оюутнаар хангадаг мэргэжлийн байгууллагууд орно. ЗГ их сургуулиудад зориулан маш 
бага санхүүжилт өгдөг, тиймээс сонирхлын бүлгүүд нь судалгаа, шинжилгээний ажлын 
санхүүжилтийн хамгийн тохиромжтой эх үүсвэр мэт харагдах нь мэдээж юм. 
 
Шинэ технологи гэх мэт сайн материаллаг дэд бүтцээр хангах тууштай байдал: 
Өнөөдрийн ихэнх их сургуулиуд, ялангуяа хамгийн сайн сургуулиуд өөрсдийн багшлах, 
суралцахуйн төлөвлөгөөнд мэдээлэл, харилцааны технологийн хэрэглээг өргөнөөр 
ашигладаг. Онлайн платформын хэрэглээ, тухайлбал WebCT, Blackboard, нэлээд 
сүүлийн үеийн Moodle (энэ нь интернэтээс үнэгүй татаж авах боломжтой) түгээмэл 
болсон, гэвч үүнийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах ажилтнуудыг сургах, техник 
хангамжаар хангахад эхнээсээ эцсийг хүртэл байгууллагын тууштай байдлыг 
шаардана. Санхүүгийн асуудал, хэдийгээр чухал ч гэсэн, оюутнууд энэ шинэ 
технологитой урам зоригтойгоор холбогдож, интернет дэх мэдээллийн арвин эх 
үүсвэрт нэвтэрснээр тухайн байгууллага маш олон зохиол бүтээлийн цаасан 
хуулбарыг худалдаж авах, материалууд зээлээр авах хэрэгцээгээ багасгасан. 
 
Сүүлийн үед шинэ технологиуд дэлхийн нүүр царайг өөрчилж эхэллээ. Facebook, 
Twitter нь Зүүн Азийн орнуудад улс төрийн хувьсгал эхлүүлэх хэрэгсэл болсон байна. 
Мөн энэ технологуудтай холбогдсон, ингэснээрээ  өсөж хөгжиж буй хүмүүс нь 
залуучууд юм. Одоо ухаалаг гар утас, ай-пад зэргээр дамжуулаад мэдээлэл, академик 
сургалтын хөтөлбөрийг ч хүлээж авах боломжтой болсон. Мэдээлэл, харилцааны 
технологийн өөрчлөлтүүдтэй хөл нийлүүлэхийг хүссэн их сургуулиуд энэ аргуудыг 
ашиглан багш нарыг оюутнуудтай нь холбож байна. Ангийн болон тулж ярилцан 
сургалтын хөтөлбөр, мэдээллийг хүргэдэг уламжлалт сурган хүмүүжүүлэх аргууд 
хурдацтайгаар мөхөж байна. 

 
Нэмж хэлэхэд, их сургуулиуд өөрсдийн менежмент, тайлангийн хэрэгцээ, сургалтын 
хөтөлбөрүүдийг дэмжихийн тулд аль болох бүхнийг хамарсан хэд хэдэн менежмент, 
мэдээллийн тогтолцоог хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Үүнд оюутанд чиглэсэн захиргааны 
ажлуудад(элсэлт, сургалтын прогресс, төгсөлтүүд, сургалтын төлбөр), хүний нөөц, 
санхүү, зай ашиглалт, цагийн хуваарь, бүртгэл, архив, номын санд зориулсан 
тогтолцоонууд орно. 
 
Чанарын тасралтгүй сайжруулалтад чиглэгдсэн сургалтын чанарын удирдлагын 
тогтолцоо: Их сургуулиудийн нэр хүнд, чадавхи нь бүс нутгийн шилдэг туршлагыг авч 
хэрэгжүүлэхэд  тэдний чанарын баталгаажуулалтын процессоор маш нарийн 
үнэлэгдэнэ. БМИҮЗ дээд боловсролын салбарын чанарын баталгаажуулалтын зарим 
шаардлагыг хэрэгжүүлнэ. Гэвч их сургуулиуд хэрэв тэд бүс нутгийн нэр хүндтэй их 
сургуулиудын адил өөрсдийн нэр хүндийг бий болгоё гэвэл тэдэнд олон улсын чиг 
хандлага хэрэгтэй болно. Тиймээс, цаашлаад их сургуулиуд сургалтын материалууд, 
сургалтын хөтөлбөрийг хөгжүүлэхэд олон улсын ижил түвшний байгууллагатай холбоо 
тогтоох, курсын түвшинд олон улсын түвшний хяналтыг бий болгох чанарын 
баталгаажуулалтын тогтолцоотой байхыг санал болгож байна.   
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IV. ЗҮҮН ӨМНӨД АЗИЙН ҮНДЭСТНҮҮДИЙН  ХОЛБООНЫ ИХ 
СУРГУУЛИУДЫН ХОЛБООНЫ ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ТОГТОЛЦООНД 
ЗОРИУЛСАН ЧАНАРЫН СТАНДАРТУУД БА ЧАНАРЫН 
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ   

 
Зүүн өмнөд Азийн үндэстнүүдийн  холбооны их сургуулиудын холбоо, Зүүн өмнөд 
Азийн холбоо нь Зүүн өмнөд Азийн үндэстний гишүүн 10 улсын 21 их сургуулиас 
бүрддэг. Тэдгээрийг жагсаавал: 

Улс орон  
 

Их сургуулиуд  

Brunei Darussalam 
 

Universiti Brunei Darussalam 

Cambodia Royal University of Phnom Penh 
Indonesia 
 

Gadjah Mada University 
Universitas Indonesia 
Institut Technologi Bandung 

Lao PDR National University of Laos 
Malaysia 
 

Universiti Sains Malaysia 
Universiti Malaya 
Universiti Universiti Kebangsaan Malaysia 

Myanmar 
 

University of Yangon 
Yangon Institute of Economics 

The Philippines 
 

De La Salle University 
University of the Philippines 
Ateneo de Manila University  

Singapore 
 

National University of Singapore 
Nanyang Technological University 

Thailand 
 

Burapha University 
Chulalongkorn University 
Mahidol University 

Viet Nam 
 

Viet Nam National University, Hanoi 
Viet Nam University, Ho Chi Minh City 

 

Эдгээр бүх их сургуулиуд нь эцсийн дүндээ бусад гишүүн их сургуулиудаар харилцан 
хүлээн зөвшөөрүүлэхэд чиглүүлж чадах дээд боловсролын чанарын 
баталгаажуулалтын  механизм, стандартуудыг боловсруулж хөгжүүлэхээр 2000 оны 11 
сард Зүүн өмнөд Азийн холбооны Чанарын баталгаажуулалтын Бангкокийн 
хэлэлцээрээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн. Их сургууль бүрт энэ зорилгыг удирдах, тогтмол 
зохион байгууллагддаг семинаруудад оролцож байх Чанарын удирдах ажилтныг 
томилох шаардлагатайг энэ хэлэлцээрт оруулж өгсөн. Эдгээр семинарууд Куала 
Лумпурт (энд чанарын баталгаажуулалтын журам, шалгуурууд үүсч хөгжсөн) дараа нь 
өөр улс орнуудад дараалан зохион байгуулагдсан. Зүүн өмнөд Азийн үндэстнүүдийн  
холбооны их сургуулиудын сүлжээний их сургуулиудад зориулан боловсруулсан 
системүүдийг Монголд зориулан загвар болгон хэрэглэхэд болохоор санагдаж байна. 
Энэ нь магадгүй Зүүн өмнөд Азийн үндэстнүүдийн  холбоо Монголоос МУИС-г сонгон 
хамтран ажиллах эсвэл бүрэн гишүүнчлэл олгохыг зөвшөөрөх ажлын эхлэл ч байж 
болох юм. 
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Зүүн өмнөд Азийн үндэстнүүдийн холбооны Чанарын баталгаажуулалтын журмууд, 
шалгуур үзүүлэлтүүдийг бүрэн эхээр нь жагсаавал::  

i. Их сургууль бүрт байх чанарын тогтолцооны аудит. Их сургууль бүр 
өөрийн чанарын баталгаажуулалтын  тогтолцоог боловсруулах, шалгуур нь Куала 
Лумпурт болсон анхны сургалтаар батлагдсан ерөнхий шалгууртай нийцэж байх 
шаардлагатай. Чанар нь хурдан хүрч болохуйц явц биш боловч их сургуулийн ядаж 
зарим хэсэгт чанарын баталгаажуулалтын хэрэгжилтэд зориулсан ажлууд хийгдэж 
байгааг тодорхойлсон байх шаардлагатай..  
 
Монголын тухайд сургалтын хөтөлбөр, хөндлөнгийн үнэлгээ, магадлан итгэмжлэлийн 
чанарт болон багш нарын мэргэжлийн ур чадварыг хөгжүүлэхэд түлхүү анхаарснаар 
энэхүү ажлыг эхлүүлэх, энэ ажлыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, арга барилыг нэр хүндтэй 
гадаадын их сургуулиас ирсэн, туршлагатай ажилтнаар хянуулсны дүнд 
боловсруулахыг санал болгож байна.  
 
ii. Багшлах болон суралцах арга зүй. Их сургууль бүр 3-5 жилд өөрийн курсын 
сургалтын хөтөлбөрийг тогтмол хянуулж байх, багш нар магистрантур, зарим нь 
түүнээс дээш зэрэгтэй байх шаардлагатай. Их сургууль нь гишүүн их сургуулиудад 
шилжүүлэх, хүлээн зөвшөөрөх боломжтой кредит оноонд суурилсан системтэй байх, 
мөн оюутнуудын үнэлгээний ил тод, багц шалгууртай байхыг шаардана. Их сургуулиуд 
үр дүнтэй сургалт явуулж байгаагаа нотлох, оюутантай байх, албан хаагчдын харьцаа 
1:30-аас бага байх, суралцах болон сургалтын тохиромжтой нөөцтэй (бусад гишүүн их 
сургуулиуд ч нэвтэрч болох дижитал номын сан) байх шаардлагатай. 
 
iii. Судалгаа, шинжилгээний ажил. Их сургууль бүр судалгаа, шинжилгээний 
ажилд зориулсан санхүүжилт, шаардлагатай хэрэслээр хангагдах бөгөөд судалгаа, 
шинжилгээний ажилд зориулсан санхүүжилтийн хуваарилалт нь сургалтын хэсгийн 
жилийн төсвийн 2-5%-иас багагүй байна. Их сургуулиуд судалгаа, шинжилгээний 
ажлаас олсон ашиг орлого, оюуны өмчийн шинэ бүтээл, зохиол бүтээл зэрэг 
судалгааны үр дүнгүүдээр судалгаа, шинжилгээний ажлуудыг баримтаар нотлох 
шаардлагатай. Удирдах академик ажилтан жилд дунджаар 5 судалгаа, шинжилгээний 
ажил хийсэн байхыг шаардана.. 

 
iv. Олон нийтийн үйлчилгээ. Зүүн Өмнөд Азийн үндэстнүүдийн холбооны их 
сургуулиуд нь олон улсын, бүсийн, орон нутгийн олон нийтийн байгууллагуудад тустай 
хөтөлбөр боловсруулсан байх шаардлагатай.. 

 
v. Ёс зүй. Зүүн Өмнөд Азийн үндэстнүүдийн холбооны их сургуулиуд нь нийтлэг ёс 
зүйн дүрмийг боловсруулсан байдаг ба гишүүн их сургууль бүр түүнд үндэслэн өөрийн 
дүрмийг боловсруулсан байхыг шаардана.   

 
vi. Хүний нөөцийн хөгжил. Их сургууль бүр системчилсэн хүний нөөцийн хөгжлийн 
хөтөлбөр боловсруулж хүний нөөцийн хөгжилд шаардлагатай үед дэмжлэг үзүүлэх, 
дөхөм болж байх шаардлагатай.. 
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Монголын их сургуулиудын чанарын стандартыг илүү хурдан өсгөхөд дээрх дүрэм, 
шалгууруудаас “багшлах болон суралцах арга зүй”, “хүний нөөцийн хөгжил” 
шалгууруудад илүү анхаарах нь зүйтэй гэдгийг энэхүү тайлан санал болгож байна.  

V. ЧАНАРЫН ГОЛ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД  
 
Монголын их сургуулиудад аль ч чанарын баталгаажуулалтын тогтолцоо хэрэглэсэн 
тэрхүү тогтолцоо нь их сургуулиудыг доор дурдсан хэв шинжүүдтэй болоход дэмжлэг 
үзүүлэхэд чиглэгдэнэ: 

i. Оюунлаг бие даасан байх, сургалтын болон судалгааны ажилтнуудын дунд 
академик эрх чөлөөг бий болгох; 

ii. Санхүүгийн хамгаалалттай байх, заах болон судалгааны хөтөлбөрт нөлөөлж 
чадах санхүүгийн эрх бүхий аль нэг байгууллагаас хамааралгүй байх.; 

iii. Хэрэглэж буй багшлах арга барилын стандарт нь ижил төстэй 
байгууллагуудтай ижил түвшинд эсвэл түүнээс илүү байх, мөн багшлах арга 
барилын чанарыг үнэлэхэд зориулсан шалгуур үзүүлэлттэй байх,; 

iv. Явуулж буй судалгааны ажил нь тодорхой байх, олон улсын хэвлэлд 
нийтлэгдэх, эсвэл тухайн их сургуулийн үйлчилдэг олон нийтэд түргэн үр 
ашгаа өгдөг байх; 

v. Ажилтнуудтай байх: оюутны харьцаа нь үр дүнтэй багшлахуй, суралцахуйд 
зөвшөөрөгдсөн хэмжээнд байх; 

vi. Хичээллэж байгаа курсуудад тохирсон сургалтын чанартай материаллаг 
баазтай байх; 

vii. Өндөр зэрэглэлийн ажилнуудыг олон улсын шугамаар хайх, тэднийг зохих 
ёсоор урамшуулах маягаар сонгох,; 

viii. Сонгон шалгаруулалтаар элссэн чанартай оюутнуудтай байх; 
ix. Олон улсын болон дотоодын олон нийтийн байгууллагуудтай сайн 

харилцаатай байх  
x. Өөрийн курсуудын чанарыг үнэлэх олон улсын түвшний хяналтын системтэй 

байх. 
 
Энэ тайлангийн Хавсралт 2-т шилдэг туршлагын судалгаанд үндэслэн чанарын 25 
үзүүлэлтүүдийг 9 өөр сэдвийг хамруулан тодорхойлж гаргасан бөгөөд дээр дурдсанаас 
илүү гүнзгий түвшинд тавигдах шаардлагуудын хамгийн сайн жишээнүүд юм. 
 
 

VI. МОНГОЛЫН ИХ СУРГУУЛИУДЫН ЧАНАРЫН АСУУДЛУУДТАЙ 
ХОЛБООТОЙ ОДООГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН СУДАЛГАА, САНАЛУУД  

 

A. Хэлэлцүүлэг  
 
Энэ тайланд зориулсан ажлын даалгавар нь олон нийтийн (Төрийн өмчит) их 
сургуулиудад зориулсан тусгай тодорхойлолт олох явдал байв. Одоогоор төрийн 
өмчит 8, хувийн 3 их сургууль байна.. 

Төрийн өмчит их сургуулиуд нь төрөл бүрийн чиглэлээр мэргэжил эзэмшүүлдэг 
Оросын их сургуулийн системийн адилаар хөгжсөн. Тиймээс Монгол улсад цогц эсвэл 
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олон төрлийн салбар хамарсан сургалт явуулдаг 2 их сургууль байдаг. (МУИС, Ховдын 
их сургууль). Бусад их сургуулиуд нь эзэмшүүлж буй мэргэжлээрээ ангилагдана (2011 
оны 4-р сард БМИҮЗ-өөс гаргасан жагсаалтыг ашиглав): 

i. Боловсрол  
ii. Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан  
iii. Шинжлэх ухаан, технологи  
iv. Хөдөө аж ахуй  
v. Соёл, урлаг  
vi. Батлан хамгаалах  

2011 оны 9 сарын байдлаар төрийн өмчийн нийт 8 их сургууль байсан. Бүх төрийн 
өмчийн  болон хувийн 3 их сургуулиуд бүгд БМИҮЗ-өөр магадлан итгэмжлэгдсэн. 
 

Энэхүү төслийн ажлын явцад 8 төрийн өмчит их сургуулийн 6-д нь ажлын байрны 
танилцах аялалыг зохион байгуулсан бөгөөд эдгээр нь МУИС, ШУТИС, ЭМШУИС, 
МУБИС, СУИС-иуд болно. Ховдын их сургууль, Батлан хамгаалахын их сургуулиудтай 
танилцаагүй бөгөөд эдгээр сургуулиудад тухайн үед нэгтгэх процесс явагдаж байсан. 
Танилцах аялалыг мөн хэд хэдэн хувийн их дээд сургуулиуд дээр явуулсан.  

Эдгээр их сургуулиудын болон БСШУЯ болон БМИҮЗ-ын төлөөллүүд 2011 оны 9 
дүгээр сарын 12-нд зохион байгуулсан Зөвлөлдөх уузалтад ирж оролцсон бөгөөд 
уулзалтаар энэхүү тайлангийн ерөнхий чиглэл болон саналд өгч буй тайлбаруудыг 
зөвлөлдөх түвшинд хэлэлцсэн. Уг зөвлөлдөх уулзалт дээр төрийн өмчит их сургуулиуд 
консерциум хэлбэрээр суралцах түвшин, кредитийг тодорхойлох, хэрэглэхэд 
зориулсан тохиромжтой загварыг батлах, их сургуулиудын сургалтын хороодын 
чанарыг сайжруулах, шинэ хөтөлбөрийг батлах, магадлан итгэмжлэх зэрэг одоо 
хийгдэж буй болон цаашид хийгдэх ажлууд дээр хамтран ажиллах хэрэгтэй гэдэгтэй 
бүгд санал нийлж байсан.      

B. Монгол улсын ДББ-уудын магадлан итгэмжлэл, чанарын баталгаажуулалт 
дах баригдмал байдлууд  

 
Дээд боловсролын шинэчлэл төслийн тайлангийн Хавсралт С-д Монголын дээд 
боловсролын өнөөгийн байдлыг доорхи байдлаар дүгнэжээ:  

Чанарын болон хамаатай байдлын түвшин доогуур, чанарын 
баталгаажуулалтын сул дорой тогтолцоо. Сүүлийн 20 жил улс орон 
захиргаадалтын эдийн засгаас зах зээлийн эдийн засаг руу шилжих болон дэд 
салбарууд эрчимтэй хөгжихийн хэрээр,  дээд боловсрол нь, өндөр чанартай болон 
хэрэгцээтэй мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх эрхэм зорилгынхоо ард хоцорсон.  
Дээд боловсролын багш нар, хөтөлбөр боловсруулагчид нь технологи болон мэдлэгт 
суурилсан боловсруулалт мөн ажиллагсадын зах зээлийн шаардлагын дагуу бүтцийн 
өөрчлөлтийг хийх боломжгүй байлаа. Энэ нь их хэмжээний  мэргэжлийн төгсөгчид 
ажилгүйдэлд өртөх байдалд хүргэсэн бөгөөд энэ нь хэд хэдэн Дээд боловсролын их 
дээд сургуулиуд нь өөрсдийн ашгийн төлөө чанаргүй хямд сургалтаар элсэгчдийн 
татах болсноос шалтгаалж байна. Төрийн өмчит их сургуулиуд салбарын эрэлт 
хэрэгцээтэй уялдах чиглэлээр бизнесийн салбартай холбогдох санаачлагууд маш бага 
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байна. Ерөнхийдөө, сургалтын хөтөлбөрийн боловсруулалт нь салбарын 
менежментийн хувьд тэргүүлэх байр суурь эзэлж чадаагүй, дээд боловсролын системд 
болон тухайн дээд сургуулиудын хувьд сургалтын хөтөлбөрийн хяналт хийгддэгүй 
байна. БМҮИЗ нь БСШУЯ-ны сайдаар удирдуулдаг бөгөөд үүний Удирдах зөвлөлийн 
ихэнхи гишүүд нь их, дээд сургуулиудын өмчлөгч эсвэл түнш байгаа нь хувийн ашиг 
сонирхолыг хэрэгжүүлэхэд хүргэх магадлалтай. Хэдийгээр магадлан итгэмжлэлийг 
явуулах ажиллагаа нь сайтар тодорхойлогдсон ч, үүнийг хэрэгжүүлэхэд алдаа 
дутагдал гардаг, хэрэгжүүлэх явцыг хянах системчилсэн арга байдаагүйг гадны 
үнэлгээний багийн зүгээс гаргаж ирсэн байна. 

Багш нарын чанар муу, Суралцах/Судалгаа явуулах орчин хангалтгүй. Ихэнх дээд 
боловсролын байгууллагын багш нар хангалтгүй боловсрол эзэмшсэн эсвэл 
шаардлагатай ур, чадвар мэргэжлийг эзэмшээгүй, үүний үр дагавар нь тухайн 
сургуулиудыг төгсөж буй оюутнуудын мэргэжлийн түвшин, ур чадвар нь хангалтгүй 
байна. Их сургуулиудын судалгаа, шинжилгээний ажил явуулах чадавхи нь олон улсын 
стандарттай харьцуулахад хангалтгүй хэвээр байна. Олон улсын түншлэлийн хувьд 
хязгаарлагдмал,  тохирох нөөц бололцоо, оновчтой бүтэц, зохион байгууллалтын 
дутмаг байдлаас хоёр талд огт ач холбогдолгүй эсвэл маш бага хүрээнд хамтын 
ажиллагаа явагдаж байна. Орчин үеийн тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийг хөрөнгө 
оруулалтын замаар нэмэгдүүлэх,  багш нарын ур чадварыг сургалтад хамруулах 
замаар дээшлүүлэн багшлах арга барил, суралцах/судалгаа, шинжилгээ явуулах 
орчныг нэн тэргүүнд хөгжүүлэх шаардлагатай. 

Товчхондоо, Монголын дээд боловсрол дахь чөдөр тушаа нь багш нарын цалин маш 
бага (үр дүнд нь чадваргүй, чанаргүй багш нар), номын сан, бусад сургалтын нөөцийг 
багтаасан сургуулийн материаллаг бааз шаардлага хангахгүй, одоо хэрэглэж буй 
сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэх явц дутмаг, чанаргүй судалгаа, шинжилгээний ажлын 
үзүүлэлт, багшлах, суралцах орчин бүсийн бусад улс орнуудтай харьцуулахад 
хоцрогдсон зэргээс үүсч гарч байна. Дэлхий дахинд компьютерт тулгуурласан 
сургалтын хөтөлбөр нь бүхий л мэргэжлийн сургалтанд стандарт болон хөгжсөн ч 
Монгол улсын хувьд хоцрогдсон хэвээр байна.Технологийн болон мэргэжлийн хүний 
нөөцийн хөгжилд ихээхэн хөрөнгө оруулах нь нэн тэргүүнд шаардагдаж байна.  

Энэ нөхцөл байдал нь хувийн дээд сургуулиудын тоог нэмэгдүүлэх үндэс болж байна. 
Хувийн сургуулиудын ихэнхи нь цөөхөн оюутантай жижиг сургуулиуд байдаг. 2009 онд 
төрийн өмчит 42, хувийн 99, гадаадын 5 их, дээд сургууль байсан бол 2010 онд төрийн 
өмчит их, дээд сургуулиудыг нэгтгэх хэлбэрээр 16 болгож бууруулсан. Төрийн өмчит 
их, дээд сургуулиудыг сургуулиудын хязгаарлагдмал нөөцөд үндэслэсэн нэгтгэх нь зөв 
зүйл байсан боловч үүнтэй давхцан нэгтгэсэн сургуулиудын бүтцийг оновчтой болгох, 
хөтөлбөрүүдийг нэгтгэх менежментийн чухал асуудлууд урган гарч ирсэн.  

Хэдийгээр Монгол улсад сурлагын үр дүн, кредитэд зориулсан систем байгаа боловч  
тэдгээр нь бүх их, дээд сургуулиудад тохирдоггүй, үүний улмаас хөтөлбөр нэгтгэхэд 
кредит шилжүүлэхийг зөвшөөрдөггүй. Энэ байдал нь оюутнуудын мэргэжлээ солих 
болон шилжих хүсэлд нөлөөлдөг. 

БМИҮЗ-ийн их, дээд сургуулиудыг магадлан итгэмжлэхэд ашиглаж байгаа процесс нь 
бусад улс орнуудад хэрэглэгддэг журмаас өөр байдаг. Тухайн сургууль нь БМИҮЗ-өөс 
өгсөн зааварчилгааны дагуу өөрөө судалгаагаа бичээд тайлангаа, өргөдлийн хамт 
БМИҮЗ рүү явуулдаг. Хөндлөнгийн үнэлгээний баг өргөдөл гаргасан сургуульд үнэлгээ 
хийж стандартад нийцсэн эсэх тухай БМИҮЗ-ийн удирдах зөвлөлд (УЗ) тайлагнадаг. 
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Тайланд үндэслэн УЗ магадлан итгэмжлэх (эсвэл үгүй) шийдвэр гаргана. 100 гаруй 
сургууль, хэдэн мянган бие даасан хөтөлбөрүүдтэй харьцана гэдэг маш их ажил, гэтэл 
БМИҮЗ ердөө 5 ажилтантай, хөтөлбөр болон сургуулиудыг үнэлэх чиглэлээр 
суралцсан үнэлгээний мэргэжилтнүүд нь ховор байгаа юм. 2011 оны 4 сарын байдлаар 
13 их сургууль, 41 дээд сургууль, 9 коллеж, 54 хөтөлбөр магадлан итгэмжлэгдсэн байв. 
Магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрүүд бүгд төрийн өмчит их сургуулиудын санал 
болгосон хөтөлбөрүүд байсан. Сургуулиуд, тэдгээрийн хөтөлбөрүүд магадлан 
итгэмжлэгдэх, байгууллага тэсч үлдэхийн өмнө их урт замыг туулдаг. 

Цаашид, магадлан итгэмжлэлийн стандартууд нь олон улсын гэхээсээ илүү Монголын 
хэм хэмжээнд нийцүүлэн тайлбарлагдана. Учир нь олон улсын хэм хэмжээтэй 
нийцүүлэн тайлбарлавал үр дүнгээс гарах хүлээлт нь хүсч байснаас доогуур түвшинд 
байх магадлалтай. 

Үүнтэй ижил процессыг хэрэглэдэг бусад орнуудын туршлагад хөтөлбөрийг өөрчлөх, 
сайжруулах эсвэл байгуллагыг дахин магадлан итгэмжлэхэд хэд хэдэн цөөхөн 
шаардлагууд тавигддаг. Монголын одоогийн нөхцөл байдалд ийм туршлагыг хэрэглэж 
байгаа багаахан нотолгоо байгаа ч тухайн байгууллагад хэрэв шийдвэрлэхээр 
хүлээгдэж буй  асуудлууд байвал нөхцөлт магадлан итгэмжлэлд зориулсан ямар нэгэн 
нөхцөл байхгүй байгаа юм..  

Олон улсын түвшинд, дээд сургуулийн чанарын баталгаа нь чанаржуулж, сайжруулж 
байх “соёл” юм гэж үздэг. Тухайн сургуулийн туслах багш нар ч гэсэн курс, хөтөлбөрийг 
хэрхэн батлуулдаг, курс бүрт хийгддэг жилийн үр дүнгийн хяналт хэрхэн явагддаг, 
хэрхэн тайлагнадаг, оюутныг үнэлгээ хэрхэн үнэн зөв явагдаж байгаа эсэх талаар 
мэддэг байхыг шаарддаг. Ийм соёл Монголын дээд боловсролын салбарт байдаг гэсэн 
ямар ч нотолгоо байхгүй, БМИҮЗ-ийн байнгын бус оролцоогоор үүнийг өөрчлөнө гэдэг 
их эргэлзээтэй. Монголд хэрэглэж байгаа их, дээд сургууль, хөтөлбөрүүдийг магадлан 
итгэмжлэх одоогийн систем нь ихэнхдээ өнгөц ажил байдаг ба илүү өндөр, олон улсад 
зөвшөөрөгдсөн стандартууд руу чиглэгдсэн биш хөндлөнгийн шаардлагад нийцүүлсэн 
мэт байдаг.  

Монгол улсын их сургууль бүрт байх үзүүлэлт № 25 (Хавсралт 2): 

• Чанарын баталгаажуулалт, сайжруулалтын үр бүтээмжид тус нэмэр болох 
дотоод тогтолцоо, процессуудыг тодорхойлсон байх (жишээлбэл, Үзүүлэлт 
14-т тодорхойлогдсон процессууд)  

• Чанарын журамтай байх мөн чанарын баталгаажуулалт, сайжруулалтад 
удирдлагын зүгээс чин үнэнч байгааг харуулсан байх  

• Чанарын баталгаажуулалтад зориулсан үүрэг, хариуцлагуудыг маш 
тодорхой заасан байх,  

• Их сургууль дотоодын чанарын баталгаажуулалтын тогтолцооны баримт, 
бичиг, үүнд холбогдох системүүд, үйл явц, чанарын гарын авлага зэргийг 
багтаасан байх  

• Боловсролтой ажилтнуудтай байх, тэд дотоодын чанарын 
баталгаажуулалтын тогтолцоог тодорхойлж чадна.  

• Оюутнуудын хичээлийн үр дүн, хичээлийн ачаалал, багш оюутны харьцаа, 
багш нарын болон удирдах ажилтнуудын ур чадвар, нарийн мэргэжлүүдийн 
БСШУЯ-ны зөвшөөрөл зэрэг тодорхой хүрээнд зөвшөөрөгдсөн стандартууд 
дагаж мөрдөгдөж байна уу гэдгийг тогтмол хянадаг байх.  



14	  
TТ 7571-MOН: Мэдлэгт суурилсан дээд боловсролын шинэчлэл 

Чанарын баталгаажуулалтын тайлан 
	  

Энэ үзүүлэлт  Монголын дээд боловсролын байгууллагуудад байхгүй  нь тодорхой 
бөгөөд ийм нөхцөл байдал удаан хугацааны туршид бүрэлдэн тогтохгүй байгаагийн 
учир нь БМИҮЗ чанарын талаар хяналт тавих үүрэгтэй цорын ганц байгууллага 
байгаад оршино.. Тиймээс, дээд сургууль бүр чанарын баталгаажуулалтын соёлыг 
дэлгэрүүлэх хариуцлагыг өөртөө авах шаардлагатай, ийм байх нь хэрэв их, дээд 
сургуулийн онцлогт тохируулан өөр өөр тогтолцоонууд боловсруулагдвал бүр илүү 
тохиромжтой. Жишээлбэл, төрийн өмчит их сургуулиудийн зорилго, зорилтууд хувийн 
өмчийн их сургуулиудаас ялгаатай байдаг, тиймээс тэдэнд чанарын 
баталгаажуулалтын тухайд мөн л өөр хандлага хэрэгтэй болно.. 

Одоогийн нөхцөл байдлыг сайжруулах түлхүүр нь их сургуулиуд хамтран ажиллахад 
дэмжлэг үзүүлэх, чанарын баталгаажуулалтын журмыг боловсруулах явдал юм. 
Чанарын баталгаажуулалтын журмын дагуу их сургуулиуд мэргэжилтнүүдтэй болон 
холбогдох салбартай тогтмол зөвлөлдөх шаардлагатай. Хэрэв их сургуулийн үнэлгээ, 
магадлан итгэмжлэлийг  хэн нэгэн хөндлөнгийн хүний их сургуулиудад хийх ажил 
мэтээр ойлговол их сургуулиуд тэрхүү үйл явцыг хүлээн зөвшөөрч хөгжүүлэхгүй. Харин 
энэ нь их сургуулиуд холбогдох салбартайгаа зөвлөлдөх замаар хамтран зохион 
байгуулах ажил гэж харвал тэд илүү сайжруулахын төлөө өөрчлөлт хийх болно. 
 

C. Судалгааны үр дүнгийн дүгнэлт  
 
Бидэнд өгсөн их сургуулиудын тайлан, мөн бусад өмнөх тайлангуудад Монголын дээд 
боловсролын байгууллага дах чанарын менежментийн гол сул талуудыг доорхи 
байдлаар дурджээ: 

i. Сургалтын хөтөлбөрийн чанар муу, сургалтын хөтөлбөрийг өөрчлөх 
шаардлагуудад нийцүүлэн  шинэчлэх тал дээр маш сул; 

ii. Багшлах бүрэлдэхүүний дийлэнхийн мэргэжлийн ур чадвар зохих түвшнээс 
доогуур байгаа, 

iii. Сургалтын хэрэглэгдэхүүн, лаборатори, тоног төхөөрөмж, ном сурах бичиг, 
компьютер зэрэг чанартай тоног төхөөрөмжөөр хангах санхүүгийн болон бусад 
нөөц хангалтгүй,  

iv. Хөдөлмөрийн зах зээл болон инновацитай уялдаа холбоо хангалтгүй. 

Үүн дээр төслийн баг доорхи сул талуудыг нэмж байна:  

v. Их сургуулийн бие даасан байдлын түвшин маш доогуур, БСШУЯ сургалтын 
төлбөрийг тогтоодог, сургалтын хөтөлбөрийг баталдаг, тэр ч байтугай УЗ, 
Захирлыг томилдог маш өндөр төвлөрсөн тогтолцоотой. Сургалтын төлбөр 
сургуулийн үйл ажиллагааны 80-аас дээш хувьд зориулагддаг. Санхүүжилтийн 
түвшин доогуур байгаа нь жилээс жилд урт хугацааны төлөвлөгөөнд хүндрэл 
учруулдаг мөн олон ажилд төв байгууллагаас зөвшөөрөл авах явцад удаашрал 
үүсгэдэг.  

vi. БМИҮЗ-ийн их, дээд сургуулиуд өөрсдөө дотоодын чанарын менежментийг 
хөгжүүлэхийг дэмжих үүрэг хэрэгжээгүй тул -  БМИҮЗ их сургуулиудыг үйл 
ажиллагаа, хөтөлбөрүүдээ өөрсдөө хянах дотоод үйл явцтай нь холбож өгөхийг 
дэмжих биш, хөндлөнгийн магадлан итгэмжлэлийн агентлагын үүрэг гүйцэтгэж 
байна. 
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vii. Төгсөгчдөд зориулсан оюутны ажил эрхлэлтийн талаарх мэдээллийн сан, 
сурлагын амжилт гэх мэтчилэн чухал мэдээллийг олж авахад зориулсан эрүүл 
механизм байдаггүй. 

viii. Оюутны үнэлгээ, анги удирдах арга барил, багшлах арга барилын туршлага, 
сургуулийн үндсэн зарчмуудыг шинэ багш нарт танилцуулах ажил хангалтгүй. 

ix. Олон багш нар мэргэжил дээшлүүлэхээр гадаадад суралцахаар сонгогдсон ч 
шаардагдах гадаад хэлний шалгууруудыг хангадаггүй.  

x. Шинэ хөтөлбөрийг танилцуулахын өмнө оновчтой сайн хянагдсан эсэх, дараа, 
дараагийн хяналтад бэлэн байгаа эсэх, 3-5 жил тутамд өөрчлөлт хийж байхаар 
боловсруулагдсан эсэх талаарх баримт нотолгоо байдаггүй, 

xi. Багш, оюутнуудын сэтгэл ханамжийн судалгаа явагддаг талаар туршилтын 
баримт нотолгоо байдаггүй, төгсөгчдийн чанарын талаар ажил олгогчоос сэтгэл 
ханамжийн системчилсэн судалгаа авахад зориулсан механизм байдаггүй. 

xii. Үндэсний кредит системийн болон холбогдох мэргэжлүүдэд зориулсан үндэсний 
бүтцийн хэрэглээнд уялдаа холбоо байдаггүй. Үүнээс үүдэн оюутан их 
сургуулиуд болон бусад дээд боловсролын байгууллагуудын хооронд шилжих 
нь бараг боломжгүй. 

xiii. Хувийн дээд боловсролын байгууллагуудын чанар тодорхойгүй, хангалттай 
дүрэм журам байхгүй. 

Очиж уулзсан их сургууль бүр өөр өөрийн онцлог бүхий асуудлуудтай тулгарсан 
байсан. Бүх сургууль санхүүжилтийн хүндрэлтэй байдлаас болж засвар үйлчилгээ 
эсвэл байгууллагын нэр хүндээ алдахаас урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөнд 
зарцуулах хөрөнгө, мөнгөгүй байв. Аль аль нь өөрийн үйл хэргийг удирдах хангалттай 
эрх мэдэлгүй, цалингаа сургалтын төлбөрөөс төлдөг, гэтэл сургалтын төлбөрийн 
хэмжээ, оюутнуудын квотыг БСШУЯ хянадаг, тиймээс аль ч их сургуульд өөрийн 
төсвийн ихэнхийг бүрдүүлдэг хамгийн чухал бүрэлдэхүүн хэсгээ хянах эрх байдаггүй.  

Очсон их сургуулиуд бүгд өөрсдийн барилга байгууламжтай ч байр нь засварлах 
шаардлагатай, оюутнуудын тоотой харьцуулбал хичээлийн байрны хүртээмж муу, 
эдгээрийг өөрчлөх шаардлагатай болох нь харагдаж байлаа.  

Мөн очсон их сургуулиудад бүгдэд нь хамтран ажилладаг олон улсын их сургуулиудын 
жагсаалт байсан боловч хамтран ажиллах үр бүтээлтэй ажлууд хийгдэж байгаа нь 
төдийлөн харагдаагүй. Оюутан солилцооны цөөхөн схемүүдтэй ч тохиромжтой 
сургалтын хөтөлбөр хэрэглэгдэж байгаа баримт нотолгоо байхгүй байв. БМИҮЗ 
тухайлбал Дээд боловсролын байгууллага дах чанарын баталгаажуулалтын 
агентлагуудад зориулсан олон улсын холбоо, Ази, Номхон далайн чанарын холбоо 
зэрэг дэлхийн хамгийн шилдэг туршлагатай холбогдох мэдээлэл, сүлжээгээр хангаж 
байдаг олон улсын болоод бүсийн чанарын форумд оролцож байсан. Гэвч чанарын 
менежментийн хариуцлагаа өөрсдөө үүрэх их сургуулиуд аливаа олон улсын форумд 
оролцоход санхүүгийн эх үүсвэр байдаггүй.   

Энэ тайлангийн 8, 9-р бүлгүүд Монголын их сургуулиудад багшлах, суралцах арга зүйн 
чанарыг сайжруулахад авч хэрэгжүүлэх практик алхмуудыг санал болгоно.  
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VII. ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ТОГТОЛЦООНД ЗОРИУЛСАН МАГАДЛАН 
ИТГЭМЖЛЭЛИЙН АЖЛУУД БА ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТАД 
ЗОРИУЛСАН БАЙГУУЛЛАГЫН ЧАДАВХИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ   

 
 
ДБ-ийн тогтолцоонд зориулан чанарын баталгаажуулалтыг хөгжүүлэх аливаа 
төлөвлөгөөнд шаардагдах гол элементүүдийг бүхэлд нь дурдвал: 
 

A. Кредит ба Түвшингийн үндэсний загвар  
 
Доор дурдсан дээд боловсролын мэргэжлүүдийн бүтэц, зохион байгуулалтыг БСШУЯ-
ны вебсайтаас авав:  

5.1.1.3. Монголын ДБ-ын бүтэц, зохион байгуулалт Structure of Higher Education in 
Mongolia  

Сургалтын хөтөлбөрийн агуулга эзэмших (төгсөхөд шаардагдах кредитийн тоо) 
хам утга дахь Монголын боловсролын салбарын бүтэц, зохион байгуулалт нь 
олон улсын стандарт, хэм хэмжээтэй ойртож байгаа. Ерөнхий боловсролын 
систем саяхан (6+3+3) бүтэц рүү шилжсэн бөгөөд одоо байгууллагын зохион 
байгуулалтууд, захиргааны үйл ажиллагаанууд одоо боловсруулах шатанд явж 
байна. Дээд боловсролын агуулга эзэмших (нийт кредитийг цуглуулахад 
шаардагдах сургалтын семестрийн тоо) хугацааны бүтэц эсвэл сургалтын 
кредит системүүдийн нөхцлүүдыг доорх зургаар үзүүлэв:  

  

Энэ пирамид дах кредитүүд нь 4 жилийн хугацаанд 120 кредитийг бакалавр зэрэгт, 1,5 
жилийн хугацаанд 30 кредитийг магистрантурт, 3 жилийн хугацаанд 70 кредитийг 
докторантурт тус тус цуглуулах явцын хураангуй тэмдэглэгээ юм. Бакалаврын түвшний 
нэг кредит нь ангийн ажил, гэрийн даалгавар, бичгийн шалгалтууд, бие даалтын нийт 
40 цаг гэж тодорхойлогдсон. Тиймээс:  

	  
	  

Докторант	  
3	  жил/220кредит	  

Магистрант	  
2	  жил/150	  кредит	  

Бакалаврын	  зэрэг	  
4	  жил/120	  кредит	  

Дээд	  боловсрол	  
3	  жил/90	  кредит	  

Дунд	  боловсрол	  
12	  жил	  
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Бакалаврын оюутан 4 жилийн хугацаанд 4800 (120х40) цаг хичээллэдэг.  

Магистрантууд жилд 2400 цаг хичээллэдэг, 1 кредит нь 80 цаг байдаг ба нийт 30 
кредитийг 2 жилийн хугацаанд цуглуулдаг. Магистрант зэргийн 40 хувийг эзэлдэг 
диссертацийн ажилд хамгийн багадаа 12 кредитийг зориулна.   

Докторант оюутнууд зөвхөн 70 кредитийг цуглуулахын тулд 3600 цаг хичээллэдэг, 
тиймээс энэ нь үр бүтээлтэйгээр нэг кредитэд 50 цаг хичээллэдэг гэсэн үг юм. 
(кредитээр докторын зэргийг авдаг нь олон улсад тийм ч түгээмэл туршлага биш)  

Энэ нь тохиромжгүй бүтэц байдлаар харагдаж байж болох бөгөөд, мэдээж өөр өөр 
зэргүүдийн түвшинг хооронд нь ялгаж салгаж байгаа боловч энэ нь чанар болон 
хязгаарыг өөр өөр төрлийн зэргүүдийн нарийвчлалд хэрхэн зөвшөөрөгдөх хэмжээ 
тогтоож байгааг ялган харуулдаггүй.  

Тиймээс, боловсролын зэрэг олгох сургалтын шатлал, кредит цагуудыг тодорхойлох 
үндэсний шийдлүүд байгаа ч тэдгээр нь тодорхойлолтдоо үл нийцсэн харагдаж байна. 
Их сургуулиудтай хийсэн бидний уулзалтаар эдгээр нь бүх ДББ-д албан ёсоор 
хэрэглэгддэггүй юм байна гэж дүгнэгдсэн. Кредитэд суурилсан тогтолцооны  
зохимжтой хэрэглээ рүү чиглүүлэх нэн тэргүүнд хийгдэх гол ажил нь протоколыг 
боловсруулах юм. Протоколыг зөвхөн их сургуулиудад зориулах биш дунд 
боловсролын ахлах сургууль, техник, мэргэжлийн боловсролын сургалт, хувийн 
коллежуудад ч мөн хэрэглэгдэхээр боловсруулах нь чухал.  
 
Ийм систем нь тухайн курст суралцах хугацаанд хийж гүйцэтгэх шаардлагатай дундаж 
оюутны зарцуулах хугацаанд тулгуурласан мэргэжил эзэмшүүлэх болон кредитийн  
сургалтын түвшингүүдийн тодорхойлолт, үзүүлэлтүүдийг багтаах шаардлагатай. 
Хэрэв Монголын их сургуулиуд хос хөтөлбөр хичээллүүлэх, зайны сургалт зэрэг зарим 
чиглэлээр гадаадын их сургуулиудтай хамтран ажиллавал энэ систем ихээхэн чухал 
юм.  
 
Ийм системтэй болохын тулд, БСШУЯ нь БМИҮЗ, их сургуулиудтай зөвшилцөх замаар 
одоогийн журмыг ДББ-д хэрэглэх Монголын системийн тунхаглал мөн олон улсын 
чадавхитай түншүүдэд ойлгомжтой байлгах гэдэг талаас нь харж хянахыг санал 
болгож байна. ТТ-ны баг хийх зүйлсийг 10-р бүлэгт санал болгов.  
 

B. Кредит ба суралцах түвшингүүд  
 

Дээр үзүүлсэнчлэн кредит цагийг тооцох Монголын систем байгаа ч их сургуулиуд 
өөрсдийн мэргэжлийн зэрэг олгох сургалтуудын суралцах түвшин, кредитийг 
тооцохдоо бүгд ижил систем хэрэглэдэггүй. Тэр байтугай бие даасан их сургуулиуд 
дотор ч  хөтөлбөрүүдийн хооронд өөр өөр хувилбарууд байдаг. Энэ нөхцөл байдал 
2010-2011 онд сургуулиудыг нэгтгэх процессын дараа бүүр дордсон. 
 
Энэ асуудлын талаар, олон улсын туршлагад хамгийн оновчтой зохицуулалт 
байдаггүй ч, одоогийн хичээл заах болон суралцах арга замын хүрээнд сурагчдын 
хичээлийн танхимд суралцах ачааллыг тооцох агуулга байдаг байна. Авууштай тал 
нь, Монгол улсын хувьд энэхүү кредитийн систем нь сурагчдын ангийн цагийг 
тооцоолохоосоо илүүгээр сурагчдын ачаалалаар хэмждэг байна. Мөн Монгол улсын 
хувьд, тухайн хичээлийн кредит нь дундаж оюутны лекцийн цаг, чөлөөт цагаараа 
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судлах цаг, зөвлөх цаг, хичээлийн танхимын сургалт, бие даалтын ажил болон гэрийн 
даалгаварын цагуудыг багтаасан байдаг байна. Энэ системийн нэг кредит нь 
сурагчийн 40 цагийн хичээлтэй тэнцэх бөгөөд бүтэн хичээлийн ачаалал нь 15 
кредитийг нэг семистр буюу 30 кредитийг 1 жилийн сургалтын хөтөлбөрт багтааж 
бакалаврын болон коллежийн сургалтанд оруулж өгдөг байна.  
 
Энэ системд ямар ч буруу зүйл байхгүй. 4 жилийн боловсролын зэрэг олгох сургалт 
нийт 120 кредиттэй байдаг, гэхдээ энэ нь практик дээр боловсролын зэргүүдээс 
хамааран янз бүр болдог. Кредит тооцох систем стандартад нийцэхгүй байх нь 
оюутан давхар мэргэжил эзэмших, сургууль дотроо өөр ангид шилжих эсвэл өөр их 
сургууль руу шилжих үед кредитийг шилжүүлэн үнэлэхэд хэцүү болдог. Түүнчлэн 
хэрэв ажлын ачааллын процедурын зарим төрлийн дагуу хуваарилагдсан бол тэдгээр 
нөөцийн хуваарилалтыг зохион байгуулахад хэцүү болдог.  
 
Харьцуулвал, Австрали, Индонези улсад жилд 48 кредит оногдсон кредитийн 
системтэй, Шинэ Зеланд, Азийн дунд болон баруун зарим хэсэгт жилд 120 кредит 
оногддог, Япон жилд 30 (Монголынхтой ижил), БНСУ 130-140 кредит оногддог. Харин 
Европын кредит шилжүүлэг, хуримтлалын системээр жилд 60 кредит оногддог.  
 
Хэрвээ Монгол улсын их дээд сургуулиуд нь 30 кредит цагийн систем болон 4 жилийн 
хугацаанд олгодог мэргэжлийн зэргийг 120 кредит цагт олгодог системийг 
үргэлжлүүлэн хэрэглэхийг хүсвэл, сэдэв курс эсвэл модулыг 3 кредитээр тодорхойлон 
нэмэлт ажил болох дипломын ажил эсвэл дадлагын ажлын үед 3 дахин нэмэгдүүлж 
стандарчлах хэрэгтэй гэж зөвлөсөн байдаг. Энэ нь суралцаж буй оюутан нь 5 курс 
хичээл 3 кредитийн модулийг нэг семистрт үзнэ гэсэн үг юм. Магистрын түвшинд 
олгож буй кредитүүд нь мөн адил суралцаж буй үеийн кредитийн тодорхойлолттой нэг 
хэмжээнд орох шаардлагатай 
 

Сургалтын хөтөлбөрийн бүтэц бол энэхүү хэлэлцүүлгийн бас нэг тал юм. Хэрэв 3 
кредит курс мэргэшилд зориулан хана босгож байгаа бол тэдгээр курсуудын зарим нь 
зэрэг авах оюутны прогресс шиг дээд түвшинд байх хэрэгтэй.  
 
4 жилийн сургалтад хамгийн багадаа 4 түвшин байх хэрэгтэй, Хэрвээ эхний жилийн 
түвшин нь 100 дахь түвшинд харуулсантай адил онолын мэдлэгтэй гэж үзвэл 3 
кредитийн курсээс бүрдсэн 4 жилийн мэргэжил эзэмшсэний дараа доор үзүүлсэний 
дагуу байна:  
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Шинжлэх ухаан, урлаг, хүмүүнлэгийн чиглэлээр бакалавр зэрэг олгох сургалтын үйл 
явц доорх байдлаар явагдана: 

Жил Ажлын ачаалал  

1 Түвшин 100-д 3 кредитийн 10 курсууд  

2 Түвшин 100-д 3 кредитийн 4 курс, түвшин 
200-д 3 кредитийн 6 курсууд  

3 Түвшин 300-д 3 кредитийн 6 курсууд, түвшин 
200-д 3 кредитийн 4 курсууд  

4 Түвшин 400-д 3 кредитийн 6 курсууд, түвшин 
300-д 3 кредитийн 4 курсууд  

 

Ийм систем оюутан үндсэн мэргэжлээ зөв сурах, өөр дагалдах мэргэжлүүдэд ч 
анхаарах боломжийг олгодог. Үүнд боловсролын зэрэгийн онцлогоос хамаараад эрүүл 
мэндийн шинжлэх ухаан, архитектур, мэргэжлийн инженер гэх зэрэг бакалавр зэрэг 
олгоход 4-өөс дээш жил шаардагддаг зарим сургалтад тохирсон хувилбарууд байж 
болно. Энд их сургуулиудын олон төрлийн түвшинд зориулсан зарим боломжит 
тодорхойлуулалтыг дурдлаа:  

Түвшин 400 Голлох мэргэжлийн талаар нарийвчилсан гүнзгийрүүлэн судалсан 
мэдлэгтэй, хүндрэлтэй өгөгдөл болон агуулгыг шинжлэх чадвартай, 
хүндрэлтэй асуудлуудыг шийдвэрлэх хариу гаргах чадвартай, техникийн 
болон боловсролын өргөн хүрээний чадавхитай, томоохон хэмжээний 
сэдьүүд дээр судалгаа явуулах чадвартай, томоохон хэмжээний 

түвшин	  400,	  
цуглуулах	  доод	  

кредит	  18	  

түвшин	  300,	  кредит	  24-‐36	  

түвшин	  200,	  кредит	  24-‐36	  

Түвшин	  100	  

Цуглуулах	  дээд	  кредит	  42	  	  

Нийт	  сургалт	  	  
хамгийн	  
багадаа	  120	  
кредит	  байх,	  
түвшин	  400	  
хамгийн	  
багадаа	  18	  
кредит,	  
түвшин	  100	  
хамгийн	  их	  нь	  
42	  
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сэдьүүдийн бүрэн хэмжээний журмуудыг ашиглах чадвартай  

Түвшин  300 Нэгээс илүү салбарын хүрээнд нарийвчилсан гүнзгийн мэдлэгтэй, 
техникийн болон боловсролын өргөн хүрээний чадавхитай, цогц болон 
хүндрэлтэй асуудлуудыг шийдвэрлэх  

Түвшин 200 Хэд хэдэн  салбарын хүрээнд гүнзгий суурь мэдлэгтэй, өргөн хүрээний 
мэдээлэлийг дахин боловсруулах, үнэлэх шинжлэх чадвартай, 
техникийн болон боловсролын сайн чадавхитай, пратио болон практик 
бус агуулгуудын өөрчлөлтүүд дээр стандартын болн стандартын бус 
техникийг ашиглах чадвартай.  

Түвшин 100 Онолын зарим мэдээллүүдийн талаар сайн мэдлэгтэй, мэдээлэлд дүн 
шинжилгээ хийж тайлбарлах чадвартай болох,дүгнэлт өгөх чадвартай, 
мэдэхгүй асуудлуудад хариулт хийх чадвартай. Мэдэх болон мэдэхгүй 
нөхцөлүүдэд тодорхой тооны өөр өөр журмуудыг ашиглах чадвартай  

 

Бакалавр, магистрантийн зэргийн хичээлүүдийн сургалтын түвшинд зориулсан 
тодорхойлолтуудыг цогцоор нь хэрэглэж эхлэх, тэдгээр тодорохойлолтуудыг 
хичээлийн түвшингүүдэд зориулан бүх ДББ-ууд хэрэглэхийг шаарддаг байхыг 
БСШУЯ-нд санал болгож байна. Түүнчлэн, 4 түвшний сургалтын бүтцийг Монголын 
дээд боловсролын байгууллагын боловсролын зэрэгт тохируулан авч хэрэглэх, 
тусгай мэргэжлийн зэргээс бусад тохиолдолд оюутнууд зөвхөн нэг мэргэжлээр 
суралцдаггүй, хамгийн дээд түвшинд судлагдах үндсэн мэргэжил, түүнээс доошхи 
түвшнүүдэд судлагдах бусад дагалдах мэргэжлүүдтэй байхыг мөн санал болгож 
байна. Үүнд хүрэх техникийн туслалцааг энэхүү тайлангийн Бүлэг 10-т санал 
болгов.  

2011 оны 9 сард зохион байгуулсан зөвлөлдөх форум дээр энэхүү түвшингүүдийн 
системийг дунд боловсролын ахлах сургуулиуд болон ТМБС-т ч хэрэглэх хэрэгтэй гэж 
нэг оролцогч санал болгож байсан. Энэ бол зөв санал байсан бөгөөд дэлхийн олон 
орнуудад мөрддөг өнөө үеийн туршлага юм. Ийм систем залгамж халаа бүтцийг бий 
болгодог бөгөөд оюутнуудад салбаруудын хооронд тохирох кредитээ дүйцүүлэн 
шилжих боломжийг олгодог.  

C. Боловсролын зэрэг олгох сургалтын бүтэц  
 
Монголын их сургуулиудын санал болгодог мэргэжлүүдийн бүтэц, зохион байгуулалтад 
дутагдалтай тал байдаг. Энэ нь ялангуяа  эрүүл мэнд эсвэл ар гэрийн нөхцөл байдал 
өөрчлөгдсөнөөс, эсвэл явцын дунд хүсэл нь өөрчлөгдөж сургуулиасаа эрт завсардаж 
байгаа оюутнууд, түүнчлэн амьдралын нэг хэсэг үед өөрсдийн мэргэжлээ 
дээшлүүлэхийг хүссэн оюутнуудад хамааралтай юм. Одоогоор үүнд зориулсан 
ямарваа нэг зохицуулалт байхгүй. Одоогийн ашиглагдаж буй загвар нь мэргэжил 
олгоход шаардлагатай тоо хэмжээ, төрлөөр дутагдалтай байна.  Давтан боловсролын 
систем нь норматив болсон  одоогийн нийгэмд боловсролын өндөр түвшний уян хатан 
байдал ихээхэн чухал юм. 

Оюутан эхний 2 жилд тухайн мэргэжлийн судлах ёстой хичээлүүдийг судалж дуусгаад 
сургуулиа орхивол сертификат олгогддог, эхний 3 жилд судлах ёстой хичээлүүдийг 
судалж дуусгаад хэрэв орхихоор шийдвэл диплом олгогддог систем олон оронд 
нийтлэг байдаг. Энэ нь оюутныг тухайн сургуульд суралцсан тухай тэмдэглэж, хэсэг 
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хугацааны дараа оюутан суралцаж байсан сургуульдаа эсвэл өөр сургуульд эргэн 
суралцах тохиолдолд өмнөх сурлагын түүхийг нь хүлээн зөвшөөрдөг.  

Олон хүмүүс давтан боловсрол олж авах эсвэл өмнө сурсан мэргэжлээ бага зэрэг 
дээшлүүлэхийг хүсдэг. Жишээлбэл, оюутан бизнесийн боловсролын зэрэгийг 
нягтлангийн чиглэлээр авсан, магадгүй маркетингийн чиглэлийг дагалдах мэргэжлийн 
түвшинд сурч байсан, харин дараа нь менежментийн чиглэлээр голлон суралцахыг 
хүссэн байж болно. Дэлхийн олон орнууд ийм сургалтыг диплом олгох хэлбэрээр 
төгсөгчдөд санал болгодог. Монголын хувьд  энэ нь их сургуулийн 3,4-р түвшинд нэг 
жилийн хөтөлбөр (30 кредит) маягаар байж болно. Ингэхийн тулд өмнөх сурлагын 
түүхийг хүлээн  зөвшөөрөх, эсвэл ажлын тодорхой хугацааны туршлагад үндэслэн 
оюутанд суралцахыг зөвшөөрч болно. Дипломын сургалт нь жижиг судалгааны ажил 
заавал агуулдаг.  

Үүнтэй ижил, бакалаврын дараах сургалтын түвшин болох магистрантын зэргийг 
бакалаврын зэргээс өндөр түвшинд хичээлийн 2 жил (60 кредит)-ийн хугацаанд 
хамгаалдаг. Магистрийн зэргийн сургалтад 30 кредитийг курсын ажлаас, 30 кредитийг 
тодорхой сэдвээр хийдэг судалгаа, шинжилгээний ажлаас цуглуулдаг.  Энэ түвшинд 
оюутан зөвхөн курсын ажил хийхийг хүсвэл бакалаврын дараахь сургалтад хамрагдсан 
диплом олгоно.   

Тиймээс, боловсролын зэрэг олгох сургалтын бүтэц, зохион байгуулалтыг доорхи 
байдлаар тодорхойлж болно:  

Боловсролын 
зэргүүд 

Нийт кредит 
(цуглуулах 
доод) 

 

Тавигдах шаардлагууд  

Сертификат* 60 Түвшин 200-д 40 кредит  
Диплом* 90 Түвшин 300-д 40 кредит  
Бакалаврын 
өмнөх диплом 

30 Түвшин 400-д 18 кредит  

Бакалаврын зэрэг  120 Түвшин 400-д 18 кредит, түвшин 100-
д 42 кредитээс ихгүй  

Бакалаврын 
дараах дипломын 
сургалт  

30 Курсын ажлын түвшний 30 кредит  

Магистрантын 
зэрэг  

60 Курсын ажлын түвшний 30, нэмэх нь 
сэдвийн 30 кредит   

Докторын зэрэг  2 жилийн судалгааны ажил, 
Магистрын зэргээс дээд түвшин дэх 
сэдвийн ажил  

*Сертификатын болон дипломын сургалт нь зэрэг авахаасаа өмнө сургуулиа 
орхихоос аргагүй байдалд орсон оюутнуудад олгогдоно.  

Монголын боловсролын зэрэг олгох сургалтын загвар нь зөвхөн ДББ-д биш бүх 
боловсролын салбарт нийцэх шаардлагатай. Дунд сургуулийн ахлах анги, их 
сургуулиуд, коллежууд, ТМБ сургалтын төвүүдэд зориулсан нэг сургалтын 
хөтөлбөрийн загвар нь хүн амьдралынхаа туршид кредитийг дээд сургуулиудын 
хооронд шилжүүлэн суралцах боломжийг бий болгодог бөгөөд энэ нь олон оронд 
амжилттайгаар нэвтэрсэн байдаг.   
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10-р бүлэгт үндэсний боловсролын зэрэг олгох сургалтын бүтцийг боловсруулахад 
нь БСШУЯ болон БМИҮЗ-д дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор холбогдох саналуудыг 
тусгасан болно. Энэ нь дипломын, ахисан дипломын, бакалаврын өмнөх дипломын,  
бакалаврын, бакалаврын дараах дипломын, магистрантын, докторантын 
сургалтуудын тодорхойлолтыг бий болгох, холбогдох түвшний сургалт, түүнд 
шаардагдах кредитийн доод оноог харуулсан, сургалтуудыг дүүргэхийн тулд 
оюутанд хүлээгдэж буй ажлын ачаалал зэргийг мөн тооцож боловсруулах 
шаардлагатай.  
 

D. Мэргэжлийн түвшний хяналт: хөтөлбөр батлах, магадлан итгэмжлэх  
 

Шинэ хөтөлбөрийн эхлэл нь ихэвчлэн баталгаажуулалт, магадлан итгэмжлэл гэсэн 
хос агуулгын хүрээнд 2 бүлэг асуултуудтай холбогддог гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй:  
 
Нэгдүгээрт, хөтөлбөр нь суралцах явцыг тодорхой заасан маш сайн бүтэц, зохион 
байгуулалттай байна уу, оюутнуудын сонгосон мэргэжлийн стандартад шаардагдах ур 
чадвар, мэдлэгийг багтаасан уу? Энэ асуулт нь санал болгож буй хөтөлбөрийг үнэлэх 
хөндлөнгийн шинжээчдийг шаардах бөгөөд хөндлөнгийн үнэлгээ нь профессорууд 
эсвэл холбогдох салбарын туршлагатай мэргэжилтнүүд болон бусад их сургуулиудын  
туршлагатай эрдэмтдээс бүрдсэн багаар хийгддэг. Хөтөлбөрийн талаар эерэг хариулт 
гарвал хөтөлбөр батлагдана. Гэвч:  
 
Хоёрдугаарт, энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд их сургуульд хангалттай нөөц бололцоо 
байна уу?  Тухайлбал, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд хангалттай, чадварлаг багш нар 
болон хүрэлцээтэй анги танхим,  сургалтын хэрэглэгдэхүүнүүд (лаборатори, номын 
сангийн нөөц, компьютер, тоног төхөөрөмж гм) байгаа эсэхэд үнэлгээ хийнэ. Эерэг 
хариулт гарвал хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх магадлан итгэмлэлийг олгоно. 
 
Энэхүү хөтөлбөр батлах, магадлан итгэмжлэх 2 шат нь тус тусдаа байхыг шаарддаг 
боловч үнэлгээ хийх явцад холбогддог. Хэрэв их сургууль сургалтын хөтөлбөр сайтай 
ч  түүнийг хэрэгжүүлэх тоног төхөөрөмж, бусад нөөц бололцоо дутмаг бол хангалттай 
биш юм.  Нөгөө талаар тоног төхөөрөмж, сургалтын хэрэглэгдэхүүн сайтай ч 
сургалтын хөтөлбөр муу бол мөн л хангалтгүй юм. 
 
БМИҮЗ шинэ хөтөлбөрийг батлах, магадлан итгэмжлэх үүрэг хүлээнэ.  Тиймээс шинэ 
мэргэжлийг батлах, магадлан итгэмжлэх мэргэжилтнүүдийн зөвлөл байгуулах 
шаардлагатай. Энэ процессыг мэргэжлийн түвшний хяналт гэх бөгөөд энэ нь сургууль 
дээр нь биечлэн очих эсвэл тухайн сургуулийн бүрдүүлсэн  дэлгэрэнгүй материалыг 
электрон хувилбараар хүлээн авах хэлбэрээр аль алинаар нь хийгдэж болно. Их 
сургуулиудын хувьд энэ хяналтад олон улсын үнэлгээ багтсан байвал маш чухал. 
Учир нь үүгээр тухайн сургууль олон улсын их сургуулийн аль нэг түвшинд хүрсэн 
эсэхийг мэдэх боломжтой юм. 
 

E. Чанарын гол үзүүлэлтүүд  
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Нэмж хэлэхэд, сургалтуудад зориулсан загварыг боловсруулахдаа БМИҮЗ чанарын 
гол үзүүлэлтүүдийг мөн боловсруулах хэрэгтэй. Тэдгээр чанарын гол үзүүлэлтүүдийг 
их сургуулиуд одоогийн хөгжил болон хичээлийн хөтөлбөрүүдээ хянахад ашиглах 
шаардлагатай болно. Энэ нь зааж буй олон төрлийн програмуудад зохицсон журам, 
дүрмийг багтаана,./үүнд мэргэжлийн болон салбарын эсвэл хөрш орнуудын их дээд 
сургуулиудын ахлах түвшний ажилтны гаргасан гадны зохицолгоо/ байнгын курсын 
үнэлэх дахин боловсруулах, оюутнуудыг үнэлэх дүрэм журам, багш ажилчдыг шалгах 
жил бүрийн үнэлгээ, ажил эрхлэгчдийн тоо эсвэл төгсөгчдийн талаарх судалгааг хийх 
журмуудаас бүрдэнэ. Эдгээр дүрэм журам практикийн үндсэн зарчим нь их дээд 
сургуулиудтай харилцан хэлэлцсэний дүнд боловсруулагдах хэрэгтэй бөгөөд энэ 
тайлангийн 3-р бүлэгт дурдсан ЗӨА-ийн Их сургуулиудын сүлжээнээс боловсруулан 
гаргасан гоц зарчимтай уялдаатай байх шаардлагатай мөн  хавсралт 2-т харуулсан 
чанарын үзүүлэлттэй байх хэрэгтэй.  

VIII. ТӨРИЙН ӨМЧИТ ИХ СУРГУУЛИУДЫН ЧАНАРЫН 
БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ЗОХИЦУУЛАЛТ  

 
5-р бүлэгт дурдсанчилан одоогоор төрийн өмчит 8 их сургууль байна. Ихэнхи нь 
Улаанбаатар хотод байрладаг, зарим их сургуулийн салбар зарим аймгуудад байдаг. 
Эдгээр их сургуулиудын ихэнхи нь тодорхой хугацааны өмнө МУИС-аас мэргэжлийн их 
сургуулиуд болон тусгаарласан. Нэг чиглэлийн мэргэжлийн сургуулийн тогтолцоог 
олон чиглэлийн мэргэжлийн сургуулийн тогтолцоотой харьцуулсан эерэг болон сөрөг 
талуудыг нэрлэх цаг болон байр суурь нь хараахан болоогүй байгаа бөгөөд одоогийн 
байдлаар хэлж болох зүйл нь эдгээр нь бүгд төрийн өмчит их сургуулиуд учраас 
зорилгын хувьд хоорондоо адил төстэй зүйл байгаа бөгөөд, хэрвээ тэд төгсөгчдийн 
чанарыг дээшлүүлж өндөр стандартад хүргэх зорилготой бол хоорондын уялдаа 
харилцаагаа сайжруулан хамтран ажиллах нь зүйтэй юм. Үүнийг хийснээрээр тэд 
Монголын ДБ-д маш сайн зохион байгуулалт бүхий лидерүүд болох бөгөөд тэдний 
хэрэглэдэг чанарын баталгаажуулалтын ажлуудыг бусад хувийн их, дээд сургуулиуд 
зэрэг дээд боловсролын байгууллагууд  ч өөртөө тохируулан эсвэл хуулбарлан авч 
хэрэглэж болно..  

Их сургуулиуд өөрсдөө чанарын удирдлагын тогтолцоог боловсруулах мөн шинэ 
хөтөлбөрийг батлуулах, магадлан итгэмжлүүлэхэд концерциум байдлаар хамтран 
ажиллах хүслээ илэрхийлсэн. Энэ тайлан их сургуулиудын энэ хүсэлд нэлээд 
тулгуурлан бичигдсэн болно.  

 
A. БМИҮЗ болон их сургуулиудын чанарын баталгаажуулалтын үүрэг  
 
БМИҮЗ-ийн үүрэг болон байр суурийг их сургуулиудын дотоодын чанарын удирдлагын 
тогтолцоотой харьцуулахад асуудалтай байдаг. Ази номхон далайн чанарын холбооны 
2008 оны тайлангаас гаргасан Чибагийн зарчмууд нь байгууллагуудын үүргүүдийг 
Засгийн газрын хэлтэсийн үүргээс ялган тайлбарласан байдаг. (дэлгэрэнгүйг 
www.apqn.org/virtual_library/reports линкээр орж үзнэ үү). Үүнийг дараах байдлаар 
товчлон харуулж болно: 
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ИС-ийн дотоод чанарын 

баталгаажуулалт 
Чанарын үнэлгээ  

(хамтран хийх) 
Чанарын баталгаажуулалтын төв 

(БМИҮЗ)  
 

• Чанарын 
баталгаажуулалтын 
соёлыг бий болгож 
түүнийг дэмжих  

• Чанарын 
баталгаажуулалтыг их 
сургуулийн зорилго, 
зорилтуудтай холбох  

• Дотоодын чанарын 
менежментийн журам, 
дүрмийг бий болгох  

• Хяналт шинжилгээг  
баталж,  хөтөлбөрүүдийг 
нягтлан үзэж тэдгээрийг 
үе шаттайгаар батлах   

• Тасралтгүй сайжруулах 
зорилгоор стратеги 
боловсруулж хэрэглэх  

• Их сургуулиудын амжилт, 
шагналуудын талаар олон 
түмэнд мэдээлэл өгч байх  

• Хүрээлэнгийн болон 
хөтөлбөрийн чанарын 
баталгаажуулалтыг  
давтамжит хэлбэрээр 
хийгдэх   

• Хамт олон, сонирхогч 
болон дэмжигч талууд 
үнэлгээний шалгуур, 
стандартуудыг 
боловсруулахад туслах 
Stakeholders help develop 
the standards and criteria 
for assessment 

• Стандарт, шалгуур 
үзүүлэлтүүд олон нийтэд 
нээлттэй.  

• Журмууд нь хяналт 
тавигчдад сонирхлын 
зөрчил байгаа эсэхийг 
нягтлахаар 
боловсруулагдана   

• Үнэлгээ нь дандаа 
байгууллагын өөрийн 
үнэлгээ, шинжээчдийн 
бүлгийн хөндлөнгийн 
үнэлгээ, үнэлгээний 
шийдвэр, санал бүхий 
хэвлэмэл тайлан,  өгсөн 
зөвлөмжүүдийг хэрхэн 
хүлээж авсныг хянах  үйл 
явцтай холбогддог  

• Давж заалдах механизм 
боловсруулагдана  

• Энэ нь сургуулийг бүхэлд 
нь эсвэл зөвхөн хөтөлбөр, 
эсвэл аль алинд нь чиглэж 
болно  

• Их сургуулиудаас хараат бус байх  
• Байгууллагын маш ойлгомжтой  

тодорхойлсон эрхэм зорилго, 
зорилго, зорилтуудтай  

• Энэ ажлыг гүйцэтгэх тохиромжтой 
нөөц(мөнгө болон хүмүүс)-тэй 
байх  

• Өөрийн журам, процедурыг олон 
нийтэд зориулан хэвлэсэн байх  

• Хэрэглэж буй стандартууд, 
үнэлгээний аргууд, процессууд, 
шийдвэр гаргах шалгуур, давж 
заалдах процессууд маш 
тодорхой боловсруулагдаж олон 
нийтэд нээлттэй байх  

• Өөрийн үйл ажиллагаа болон их 
сургуулиудад  нэмэрлэсэн өөрийн  
үнэ цэнээ үе үе хянаж байх  

• Судалгаа, шинжилгээний ажлыг 
явуулж мэдээлэл, зөвлөлгөөгөөр 
хангах  

• Магадлан итгэмжлэл, аудитын аль 
нэгэнд нь эсвэл хоёуланд нь 
хамааралтай байх  

 
Тодруулбал, БМИҮЗ-ийн үүрэг бол их сургуулиудаас бие даасан байдлаар үйл 
ажиллагаа явуулах, харин их сургуулиуд хоорондоо юуг батлуулахаар хайж байгаагаа 
үнэлэх шалгуур үзүүлэлтүүд, журам, дүрмийг боловсруулахдаа хамтран ажиллах 
байдлаар холбогдоно гэсэн утгатай юм. Их сургуулиуд БМИҮЗ-ийн шалгуур 
үзүүлэлттэй нийцэх өөрсдийн журмыг боловсруулна, өөрсдөдөө зориулсан чанарын 
баталгаажуулалтын соёл болон шилдэг туршлагын эрэл хайгуулыг тусгаж өгнө. Их 
дээд сургуулиуд нь боломжийн хэрээр, шинээр тусгай сургалтуудыг зөвшөөрөх болон 
тухайн байгаа сургалтуудын хувьд тохирсон үнэлгээ хийгдэсний дараа /салбарын 
үнэлгээ/ өөрчлөлт хийх боломжоор хангагдах хэрэгтэй бөгөөд эдгээрийг батлах 
шинжлэх ухааны зөвлөл эсвэл зөвлөхүүдтэй байх хэрэгтэй.   
 
Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн шалгуурыг БСШУЯ тогтоодог уу эсвэл БМИҮЗ 
үү  гэдэг нь тодорхой бус. БМИҮЗ-ийн саналуудад үндэслэн тэдгээрийг БСШУЯ 
баталдаг гэж ойлгогдсон.   
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Дээд боловсролын төгс орчинд, их сургуулиуд шинэ хөтөлбөрүүдийг хөгжүүлэхэд 
зориулсан дотоод үйл явцыг бий болгосон байх, тэдгээр үйл явцууд БМИҮЗ-өөр 
батлагддаг байна. БМИҮЗ Монголын их сургуулиудын академик аудит нэгжийн 
тайлангуудад тулгуурлан тухайн их дээд сургуулиуд нь өөрсдийн үйл ажиллагааг 
дүрэм журмын дагуу хэрэгжүүлж байгаа эсэхэд байнгын хяналтыг тавих бөгөөд 
шинээр боловсруулсан хөтөлбөрийн төслийг БСШУЯ-ы зүгээс магадлан итгэмжлэхэд 
шаардлагатай санхүүжилтийг гаргуулах саналыг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. 
 

Их сургуулиудад хэрэглэгдэх тусгай Чанарын удирдлагын тогтолцоо нь энэ тайлангийн 
3-р бүлэгт бичигдсэн Азийн үндэстний холбооны шалгуур, журмын дагуу 
боловсруулагдах шаардлагатай. Мөн доор дурдсан  чиглэлийг тодорхойлох 
шаардлагатай: 

i. Хөтөлбөр, байгууллагыг магадлан итгэмжилэхэд тавигдах БМИҮЗ-ийн  
шаардлагууд; 

ii.  Тохирох олон улсын мэргэжлийн шинжээчид томилогдох, их сургуулиудын 
гадаад болон дотоод чанарын баталгаажуулалтын ажилтнуудаар хянагдана,   

iii. Нэгдсэн дотоодын чанарын баталгаажуулалтын тогтолцоо нь Монголын бүх 
их сургуулиудыг хамарна,  

iv. Сургалтын хөтөлбөрийг хүлээн зөвшөөрүүлэхэд авч хэрэгжүүлж буй 
мэргэжлийн байгууллагуугуудын үйл явц.  

Эдгээр өөр өөр үйл явцууд тус тусдаа байх хэрэггүй, нэгдсэн, уялдаа холбоотой байж 
үр ашигтай байна.  

Их сургуулийн өөр өөр тэнхимүүд болон олон улсын их сургуулиудын түнш 
тэнхимүүдийн дунд маш тодорхой чанарын баталгаажуулалтын холбоо байх хэрэгтэй. 
Хэрэв их сургуулиудын дунд багшлах арга зүй, хамтарсан судалгаа,  шинжилгээний 
ажлуудын туршлага солилцох хэлбэрээр байнгын холбоо байвал энэ нь илүү их үр 
дүнтэй байх болно.   

Монголын их сургууль бүр өөрийн бие даасан чанарын баталгаажуулалтын тогтолцоог 
/ЧБТ/ боловсруулан хөгжүүлэх шаардлагатай. Тэдгээр ЧБТ-ны ихэнх шинжүүд бүх их 
сургуулиудад нийтлэг байна. Гэхдээ ЧУТ нь нэг бүрчлэн аль нэгэн олон улсын эсвэл 
орон нутгийн магадлан итгэмжлэлийн байгууллагаар боловсруулагдах нь зохимжгүй. 
Тэгэхээр чанарын нийтлэг хандлага, тууштай байдалд  юу хэрэгтэй вэ гэхээр ЧБТ-г бүх 
их сургуулиуд, БМИҮЗ хамтран боловсруулах нь чухал. БМИҮЗ-ийн үүрэг бол ЗГ-ын 
журмын шаардлагуудыг шаардах, их сургуулиудын үүрэг бол өөрсдийн дагаж 
мөрдөхийг хүсч буй үйл ажиллагааны журам, гарын авлагыг боловсруулах, мөн олон 
улсын жишиг тогтоох судалгаа, чанарын хяналтад хэнтэй хамтран ажиллахыг хүсч 
байгаагаа илэрхийлэх явдал юм.  

Монголын их сургуулиудын чанарын удирдлагын тогтолцоог хөгжүүлэх явцад бусад 
улс оронд аль хэдийн хийгдсэн ажлуудыг дахин харах, шаардлагатай гэж үзвэл нэмэх, 
гэвч эцсийн бүлэгт хамгийн чухал нь хэрэгжүүлэлт юм.  
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Чанарын баталгаажуулалтын удирдлага бол их сургуульд хөндлөнгөөс тулгах ямар нэг 
зүйл биш юм. Ийм хэлбэрээр хийхээр оролдсон улс орнуудын хувьд энэ нь 
хэрэглэгдэхгүй нүсэр их бичиг баримттай болж төгссөн, учир нь их сургуулийн бүх 
түвшний академик бүрэлдэхүүн чанарын удирдлагын тогтолцоог (ЧУТ) өөрийн 
болгоогүй учраас огт хэрэгжээгүй. Үүнтэй адил, их сургуулийн захирлууд чанарын 
удирдлагыг тулгаж чадахгүй бөгөөд хөтөлбөрийн удирдагчид, хэлтсийн дарга нар, 
деканууд гэх мэт бусад хамаарах хүмүүстэй хамтран ажилласнаар үүнийг ажил 
болгоно. Энэ нь багшлах, суралцах арга зүй, багшийн мэргэжлийн хөгжилд  чиглэсэн 
хороодыг байгуулахыг шаардана, ингэснээр их сургуулийн бүх түвшинд тасралтгүй 
хяналт, сайжруулалтийн соёл хөгжинө.. 

Тасралтгүй байдлаар хангахад магадгүй их сургуулиудын зарим гол хороодод бусад их 
сургуулиудаас ажилтан томилж болох юм. Тэдгээр хөндлөнгийн гишүүд бүх хуралд 
оролцох шаардлагагүй, гэхдээ бүх хурлын материалыг хүлээж авч Монголын их 
сургуулиуд дах академик шийдвэр гаргагчдад зөвлөх маягаар ажиллана. Авч 
хэрэгжүүлж буй албан ёсны чанарын баталгаажуулалтын үйл явц хялбар, үр дүнтэй 
байна.  

Засаглал, удирдлагын тайлан бие даасан байдал руу нэлээд чиглэгдсэн. Чанарын 
баталгаажуулалтын энэхүү тайлан ч тэдгээр зөвлөмжүүдийг хүлээн зөвшөөрч байна. 
Их сургуулиуд өөрсдийн дотоод үйл хэргийг удирдах, мөн мэдлэгт суурилсан нийгмийн 
мэдлэгийг бүтээхэд оролцох боломжтой байх шаардлагатай. Хэрэв ЗГ-аас тэдэнд 
зориулан гаргасан суурь менежментийн шийдвэрүүд байгаа үед энэ хэрэгжихгүй. 
Монгол шиг жижиг орны их сургуулиуд өөрсдийн нөөц бололцоог сайтар ашиглах, бие 
биенээсээ суралцах маягаар хамтран ажиллах шаардлагатай.  

 

B. Судалгааны ажил болон багшлах арга зүйд зориулсан чанарын стандартууд 
ба олон улсын жишиг тогтоох судалгаа  

 
Энэ тайлангийн эхэнд дурдсанчлан, академик багш нарын ур чадвар, туршлага 
хангалтгүй байгааг БСШУЯ, өмнөх шинжээчид, их сургуулиуд өөрсдөө ч илэрхийлсэн. 
Их сургуулийн багш бүр доктор байх шаардлагагүй ч их сургуулийн тэнхим бүрт 
ялангуяа хэрэв бакалаврын дараахь сургалтыг явуулдаг, судалгааны ажлуудыг 
удирддаг бол докторын хүчтэй баг байх шаардлагатай. Академик багш нарын олонхи 
нь өөрсдийн ур чадвараа дээшлүүлэх шаардлагатай байна.  

Тэнхим бүрт шаардагдах докторант, магистрант түвшний академик багш нарын 
харьцаанд тохируулан жишиг бий болгох,  одоо ажиллаж байгаа багш нарын ур 
чадварыг дээшлүүлэх, мөн чадварлаг шинэ багш нарыг нэмэгдүүлэхэд зориулсан урт 
хугацааны стратегийн төлөвлөгөө боловсруулах нь  их сургууль бүрт чухал. Үндсэндээ 
эрх мэдэл барьж байгаа, төгсөх ангид зааж байгаа бүх багш, ажилтнууд магистрант, 
бакалаврын дараахь сургалтыг зааж байгаа, удирдаж байгаа бүх багш нар 
докторантур зэрэгтэй байхыг шаардана.  
 
Судалгаа, шинжилгээний ажил, багшлах арга зүйг олон улсын стантартад хүргэхэд 
нухацтай, тогтвортой мэргэжлийн хөгжлийн хөтөлбөртэй байхыг шаарддаг. Энэ нь 
наад зах нь бүх шинэ багш нарт зориулан багшийг бэлтгэх сургалт, мөн бакалаврын 
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дараахь сургалтыг анх удаа заах, удирдах бүх багш нарт зориулсан судалгаа, 
шинжилгээний ажлын чиглэл өгөх сургалтуудтай холбогдоно.  
 
Нэмж хэлэхэд, багш нарыг тогтмол үнэлж байх нь маш чухал. Энд  багшлах ур 
чадвараа дээшлүүлэх шаардлагатай багшийг олж тогтоох үнэлгээний зарим загварыг 
оруулав. Үнэлгээний нэг хэсэг нь оюутнуудаар, нэг хэсэг нь шинжээчдээр үнэлэгдэнэ. 
Үнэлгээ нь 3 хүрээнд хийгдэнэ:   

 
Хамрах хүрээ Гол үзүүлэлтүүд (багшаас хүлээгдэх үзүүлэлтүүд) 
Мэдлэг • Заах арга зүй болон ерөнхий мэдлэгээ харуулах    

• Оюутны талаарх мэдлэгтэй байх  
• Сурган хүмүүжүүлэх зорилгуудыг хэрэглэх  
• Нөөцийн талаарх мэдлэгтэй байх  
 

Сурган хүмүүжүүлэх ухаан, 
харилцааны ур чадвар  

• уялдаа холбоотой  заах аргын  
• оюутны сурлагыг үнэлэх  
• мэдээлэл авах, хүндлэлийн орчныг бий болгох  
• суралцах соёлыг хөгжүүлэх  
• анги удирдах чадвар  
• оюутны зан чанарыг удирдах r 
• зай талбайг зохион байгуулах  
• ил тод, үнэн зөв харилцаа  
• асуулга, хэлэлцүүлгийн аргуудын хэрэглээ using  
• оюутнуудыг суралцах идэвхитэй болгох  
• оюутнуудад зөвлөлгөө өгөх  
• уян хатан, хариуцлагатай чанарыг бий болгох  
• багшлах ур чадварыг хэрэгжүүлэх  
• үнэн зөв бүртгэлүүдийг бий болгох  
 

Мэргэжлийн оролцоо, хөгжил   • гэр бүл болон орон нутгийн нөлөө бүхий хүмүүстэй 
харилцан уялдаатай ажиллах  

• сургуульд оруулж буй хувь нэмэр  
• мэргэжлийн өндөр түвшинд өсөх, хөгжих   
• мэргэжлийн мэдлэг чадвараа  
• судалгаа, шинжилгээний ажил болон тэтгэлэгт 

хөтөлбөрт хамрагдах, судалгаа, шинжилгээний болон 
хөгжлийн соёлыг дэмжих  

 
Үүнд хүрэхэд туслах зөвлөмжүүдийг 10-р бүлэгт тусгасан.  
 
 

C. Монголын боловсролын хүлээн зөвшөөрөгдөх байдал  
 
Боловсролын аль ч зэрэг хүлээн зөвшөөрөгддөг байх нь чухал. Төгсөгчид ажил хайх 
үед эсвэл гадаад оронд үргэлжлүүлэн суралцах үед бусад сургуулиуд, чадавхитай 
ажил олгогч нар, мэргэжилтнүүд тэдгээр чадваруудыг олж илрүүлэх хэрэгтэй болдог.   

БМИҮЗ дотоодын магадлан итгэмжлэлд зориулан зарим шалгуурыг маш сайн хийсэн.  
Гэвч монголын магадлан итгэмжлэл хаа нэгтэй өргөнөөр хүлээн зөвшөөрөгддөг эсэх нь 
эргэлзээтэй юм. Монголын мэргэжлийн ур чадварын хүлээн зөвшөөрөгдөх байдал нь  
зөвхөн их сургуулиуд байгуулахыг хүссэн тэнхим, хөтөлбөрүүдийг мэргэжлийн түвшинд 
хянадаг үйл явцын дүнд л бий болно. Мөн одоо байгаа хөтөлбөрүүдийг дотоодод 
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болон олон улсад хүлээн зөвшөөрөх байдлыг өсгөх өөр алхмууд ч хэрэглэгдэж болох 
юм. 

Энэ үйл явцын эхний алхам бол сургалтын хөтөлбөрийн агуулга, төгсөгчдийн 
чадавхийн талаар  жил бүр ажил олгогчдоос санал авах гол удирдах бүлгүүдэд 
түшиглэн мэргэжлийн зөвлөх хороодыг байгуулахад чиглэгдэнэ. Тэдгээр группүүд 
Бизнесийн ба Хуулийн, Инженерийн ба Шинжлэх ухааны, Эрүүл мэндийн шинжлэх 
ухаан, Олон нийтийн харилцаа, Гадаад хэлний сургалтууд, Орчны зэргээр байж болох 
ба гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй. 

Хоёрдахь алхам бол их сургуулиудиас гарч буй сайн талууд-ажлын өндөр амжилт 
үзүүлсэн төгсөгчдийн түүх, сурлагын өндөр амжилт үзүүлсэн оюутнуудын түүх, 
амжилттай үр дүнгүүдийн статистик тухайлбал төгсөгчдийн ажил эрхлэлт болон бусад 
чухал мэдээллүүдийг өргөнөөр хэвлэн нийтлэнэ. 

Гуравдах алхам бол их сургуулиудын хэрэглэдэг ЧУТ-г аудит хийгдсэн тайлангуудын 
хамт хэвлэх, сургуулийн вебсайтад дэлгэрэнгүйгээр байрлуулна. Энэ мэдээллийг 
гадаадын их сургуулиуд төгсөгчийг үргэлжлүүлэн суралцахыг зөвшөөрөх тухай 
шийдвэр гаргахад ашиглагдана. 

Дөрөвдүгээр алхам бол олон улсын их сургуулиудын адил ур чадвараа хүлээн 
зөвшөөрүүлэх, үүнийгээ дэлхий даяар хүлээн зөвшөөрөгдсөн  байгууллагуудын адил 
олон нийтэд хүлээн зөвшөөрүүлэхэд чиглэгдэнэ.. 

Дэлхий даяар мэргэжлийн ур чадварыг шаардаж буй өнөө үед ЕҮМТ /Европын 
үндэсний мэдээллийн төв, ҮАХЗМТ/Үндэсний академиийн зөвлөх төв зэрэг 
байгууллагуудыг ажил олгогчид болон гадаадын их сургуулиудад мэдээллийн эх 
сурвалж болгон ашиглах шаардлагатай байна. Хэрвээ эдгээр байгууллагууд нь Монгол 
улсын их сургуулиудад байгаа олон улсын харилцаа холбоо болон тэдгээрт 
ашиглагдаж буй чанарын удирдлагын тогтолцооны талаар ойлголтгүй тохиолдолд 
ажил хайж буй төгсөгчид эсвэл гадаадын их сургуулиудад элсэн орохыг хүсэгчид нь 
хатуухан шалгууруудтай тулгаран тэдний чадвар доогуур үнэлэгдэх болно.   

Сургалтын хөтөлбөрийг батлах, түүнийг тухайн их сургууль заахаар магадлан 
итгэмлэхэд зориулан хүлээн зөвшөөрөгдсөн чанарын удирдлагын тогтолцоо, олон 
улсад хүлээн зөвшөөрөгдөх кредит системтэй болчихвол энэ нь харилцан хүлээн 
зөвшөөрлийг олж авах  бат бэх,  олон улсын хамтын ажиллагааг бий болгоход чухал 
алхам болно. 
 
 

IX. ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, 
ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТАД ЗОРИУЛАН БАЙГУУЛЛАГЫН 
ЧАДАВХИЙГ ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН МЕХАНИЗМЫН 
ТУСГАЙ ТОДОРХОЙЛОЛТУУДЫН ХАМТ БСШУЯ-НЫ БАЙГУУЛЛАГУУД, 
ИХ СУРГУУЛИУД ДЭЭР ХӨГЖҮҮЛЭХ  

 

Монголын бүх ДББ-ийг магадлан итгэмжлэх нь БМИҮЗ-ийн үүрэг байдаг. Энэ 
байгууллага том, комлекс их сургууль эсвэл жижиг хувийн дээд сургууль гэлтгүй 
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өргөдөл гаргасан бүх байгууллагуудын магадлан итгэмжлэлд хэрэглэх протокол 
боловсруулсан.  Магадлан итгэмлэл нь тухайн шатанд хугацаатай олгогддог, дахин 
магадлан итгэмжлэлийг шинэ өргөдлийн дагуу олгоно. Үнэндээ энэ бол “нэг хэмжээ 
бүгдэд таарна” гэдэгтэй адил юм.  

Их сургуулиуд өөрсдөө олон улсын байгууллагуудаас магадлан итгэмжлэл авахаар 
санаачлага гаргах тохиолдлууд олон гардаг. Энэ нь тухайн сургуулийн хөтөлбөрийг 
төгсөгчид  аливаа сургалтад элсэхэд мэргэжилтнүүд тэдний ур чадварын мэргэжлийн 
болоод олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн байдлыг шаарддаг нь дэлхийн бүх л их 
сургуульд байдаг энгийн жишээ юм. Энэ нь ялангуяа олон улсын стандарт тогтоогдсон, 
төгсөгчдийн эзэмшсэн ур чадварууд тэдгээр стандарттай нийцсэн болохыг харуулах 
шаардлагатай эм зүй, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан, инженерийн, нягтлан бодох, 
хуулийн зэрэг чиглэлд ихээхэн чухал байдаг. Мөн бизнесийн болон бизнесийн 
удирдлагын магистрант зэргүүдийн түгээмэл сургалтад зориулсан өндөр 
стандартуудыг өөрсдийн магадлан итгэмлэлээр баталгаажуулж байдаг олон улсын 
маш олон мэргэжлийн байгууллагууд дэлхий даяар байдаг.. 

Эдгээр цөөхөн тооны, бүгд магадлан итгэмжлэгдсэн, асар олон нийтлэг шинжүүд бүхий 
төрийн өмчит их сургуулиуд олон замаар Монголын дээд боловсролын салбарт бүхэлд 
нь жишиг тогтоож байгаа байгууллагууд юм. Их сургуулиудын шинэ хөтөлбөрийн 
батлалт, магадлан итгэмжлэлтэй холбоотой системийг тусад нь боловсруулах нь 
мэдээж боловч тус системүүд нь олон нийтийн их сургуулиудаас илүү ДББ–ын хувийн 
салбарт тохиромжтой үндэсний магадлан итгэмжлэлийн үйл явцад чиглэх биш их 
сургуулиудын үйл ажиллагаанд үе үе системтэйгээр аудит хийх замаар хоорондоо 
уялдана.  

Олон улсад улс бүхэнд үүнд зориулсан өөр өөр үйл явц байдаг, гэхдээ Монгол шиг хүн 
ам цөөтэй, цөөхөн их сургуультай оронд академик хөтөлбөрт зориулсан их 
сургуулиудын зөвлөлийг байгуулах нь хамгийн үр дүнтэй систем болно. Энэхүү зөвлөл 
нь шинэ академик хөтөлбөрийг батлах, магадлан итгэмжлэхээр БМИҮЗ-ийг төлөөлөх, 
хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны тухай тайланг тогтмол хүлээж авах эрхтэй байна.   

Байгууллагын бүх академик үйл ажиллагаа их сургуулиудын магадлан итгэмжлэлийн 
өнгөцхөн процесстой зууралдаж түүнийг олж авахаар зүтгэхээсээ илүү тогтмол 
хуваарийн дагуу аудит хийж, үр дүнг нь хэвлэн нийтэлж байх хэрэгтэй.  Их сургуулийн 
аудит бол олон улсад түгээмэл хэрэглэгддэг их сургуулийн үйл ажиллагааг хянах 
процесс бөгөөд тухайн зорилгоор байгуулсан академик аудитийн нэгж үүнийг хийдэг. 
Аудитын тайлан интернетэд тавигдах бөгөөд их сургуулиуд үүнийг өөрийн чанарын 
тасралтгүй сайжруулалтад хэрэглэдэг.  

Энэ тайлангийн дараагийн 2 хэсэг хөтөлбөрийг батлах, магадлан итгэмжлэх, их 
сургуулийн аудиттай хамааралтай. 

 
A. Хөтөлбөрийг батлах, магадлан итгэмжлэх  
 
Хөтөлбөр батлах нь шинэ эсвэл санал болгосон хөтөлбөр нь хэрэглэгдэхүйц байна уу 
үгүй юу гэдгийг шалгах үйл явц юм. Энэ үйл явц нь хөтөлбөр ойлгомжтой, харилцан 
уялдаатай зорилгууд, оновчтой агуулга, сургалтаас гарах үр дүн, үнэлгээний 
туршлагуудад үндэслэсэн,  тэдгээр нь холбогдох стандарт, шалгууртай нийцсэн 
болохыг батална. Мөн хөтөлбөрийн бүтэц, зохион байгуулалт  нь сургалтын түвшин ба 
кредитэд зориулсан үндэсний тогтолцоотой нийцсэн, тухайн мэргэжлийн 
шаардлагуудыг хангасан эсэхийг батална. Тухайн курсыг батлуулахад зориулан 
бэлтгэгдэх баримт материалд хөтөлбөрийг санал болгоход шаардагдах дэд бүтэц, 
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нөөц боломж (шаардагдах ур чадварууд, ажилтны тоо, номын сан, компьютерийн нөөц, 
мэргэжилтнүүдийн байр, лаборатори, анги танхим гэх мэт), сургалтын хөтөлбөрийг 
боловсруулах явцад гадны зөвлөлгөөн, хэлэлцүүлэг хэрхэн хийгдсэн(шаардлагатай 
бол), төгсөгчдийн мэргэжлийн ур чадварт зориулсан шалгууруудтай нийцсэн зэргийг 
оруулж өгнө.  

Хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлэх нь тухайн их сургуульд батлагдсан хөтөлбөрийг 
явуулах чадамж байгаа эсэхийг үнэлэх үйл явц юм. Заримдаа хаа нэгтээ аль хэдийн 
батлагдсан хөтөлбөрийг өөр газар хэрэгжүүлэхээр өргөдөл гаргадаг. Энэ тохиолдолд 
магадлан итгэмжлэл шаардагдах нөөц боломж байна уу эсвэл хөтөлбөр эхлэхээс өмнө 
хэрхэн нөөц боломжоо бүрдүүлэх вэ гэдгийг энгийнээр үнэлдэг.   

Монголын их сургуулиудын Академик хөтөлбөрийн хороо (МИСАХХ) төрийн өмчит их 
сургуулиудын хөтөлбөрийн батлалт, магадлан итгэмлэлийг мэргэжлийн түвшинд 
үнэлэх явцын дагуу зөвшилцөж баталдаг байхыг санал болгож байна. Энэ хороо нь 
БМИҮЗ-ийн их сургуулиудын хөтөлбөрийг батлах, магадлан итгэмжлэх эрхийг 
төлөөлнө. Ялангуяа энэ хороо нь Монголын их сургуулиудын өрсөлдөөнийг 
сайжруулахын тулд судалгааны ажил болон сургалтын чанарыг хамруулсан чанарын 
баталгаажуулалтын бодлого, магадлан итгэмжлэлийг хянах БСШУЯ-аар 
итгэмжлэгдсэн хөндлөнгийн байгууллага байна. 	  

МИСАХХ -г БМИҮЗ-өөс томилогдсон хүн удирдаж, гишүүдийг их сургууль бүрээс нэг 
хүн (ихэвчлэн сургалт хариуцсан дэд захирлууд томилогддог) байхаар томилон 
бүрдүүлнэ. Хороо шинэ хөтөлбөрт зориулан өргөдлийн баримтын шаардлагуудыг 
нийтлэнэ, өргөдөл гаргагч их сургуулиуд хөтөлбөр батлуулах, магадлан 
итгэмжлүүлэхээр хороонд хандана. Өргөдлийн материалуудыг бүх их сургуулиудад 
тарааж санал авна. Их сургууль бүрт сургалтын дотоод үйл ажиллагааг хариуцдаг дэд 
захирал өргөдлийн материалуудыг хянах, саналаа өгөх сургалтын ажилтныг томилж 
болно. Саналууд харьцуулагдаж засварлагдан хороогоор хэлэлцэхэд бэлэн болно.  
Хэрэв монголын бусад их сургуулиудад үнэлгээ хийх мэргэжилтэн байхгүй бол хороо 
өргөдөл гаргагчийг олон улсын хөндлөнгийн шинжээчийг нэр дэвшүүлэхийг шаардаж 
болно.  

Шинэ хөтөлбөрийг батлах, магадлан итгэмжлэхэд хороо тухайн хөтөлбөрийн анхны 
төгсөлтийн дараа  хянахыг шаардаж болно. Тиймээс хөтөлбөр тодорхойлсон 
зорилгодоо хүрч сайн явагдсан бол тухайн хөтөлбөрт сэтгэл ханамжтай байж чадна. 
Ийм хяналт нь оюутан, ажил олгогчдын сэтгэл ханамжийн судалгаатай байнга 
хамтардаг бөгөөд энэ судалгаа нь гол холбогдогч талууд хөтөлбөрийн үр дүнд сэтгэл 
ханамжтай байгаа эсэхийг нягтална.  

АХМИСХ нь их дээд сургуулиудаас санхүүжүүлэгдэх  бөгөөд тухайн их сургуулиудын 
хичээлийн хөтөлбөрүүдийн чанарын удирдлагыг хийх чухал эрх бүхий байгууллага юм. 
Ийм төрлийн системийн туршлагаас үзэхэд, бусад их сургуулиудын чанар болон үр 
дүнг зөвшөөрөх эрх бүхий сургууль нь бусад сургуулиудын хамгийн сайн практикаас 
суралцах бөгөөд энэ нь бүх их сургуулиудын системийн хэмжээнд чанар нь дээшлэх 
үзүүлэлттэй байдаг байна.  

Хороо нь төрийн өмчит их сургууль бүрээс нэг томилогдсон гишүүдээс бүрдэнэ, 
хорооны даргыг БМИҮЗ эсвэл БСШУЯ-ны МБГ-ын дарга томилно. Хороо нь их 
сургуулиудын хоорондын хөтөлбөр батлах, магадлан итгэмжлэх, зуучлах зохион 
байгуулалтын ажлуудыг хийх үүрэгтэй байна. Их сургуулиуд шинэ хөтөлбөр, эсвэл 
одоо байгаа хөтөлбөрт хийгдсэн гол өөрчлөлтүүдийг батлуулах, магадлан 
итгэмжлүүлэхээр тус хороонд хандахыг шаардана. Бүх өргөдөл гаргагчид 
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мэргэжлийн түвшний хяналт, үнэлгээний үйл явцын дагуу  шалгагдана. Хороо нь мөн 
тухайн шинэ сургалтын анхны оюутнуудыг төгсөх үед хяналтын үйл явцыг явуулж 
болно.  

Академик хөтөлбөр хариуцах Монголын хороог байгуулахад БСШУЯ, БМИҮЗ-д 
дэмжлэг үзүүлэх, их сургуулиудтай хамтран шат дараалсан семинарууд зохион 
байгуулах, их сургуулиудыг БМИҮЗ-тэй зөвлөлдөх замаар өөрсдийн дотоодын 
чанарын удирдлагын тогтолцоог /ЧУТ/ боловсруулахад туслах чанарын удирдлагын 
тогтолцооны гадаад мэргэжилтэнд зориулсан санхүүжилтийг төсөвлөхийг санал 
болгож байна.   

B. Их сургуулийн аудит  
 
Энэ хэсэг нь их сургуулиудын академик аудитын асуудал руу чиглэгдэнэ. Энэ нь 
БМИҮЗ-өөр зөвшөөрөгдсөн одоогийн аттестачлал, эсвэл МХЕГ, Улсын Аудитын 
хороогоор хийгдэх аудитаас өөр. Эдгээр аудит нь их сургуулиудын академик үйл 
ажиллагаа, үзүүлэлтүүдийг үнэлэх тухай биш гүйцэтгэлийн болон төсвийн үйл 
ажиллагааны тухай юм.   

Академик аудитын үйл явц нь байгууллагын магадлан итгэмлэлжийн адил их сургууль 
үйл ажиллагаандаа өөрөө хяналтаа хийж, үүнийгээ олон улсын шинжээчид, бусад гол 
талууд болох ЗГ эсвэл холбогдох мэргэжлийн эсвэл салбарын байгууллагууд зэргийг 
багтаасан бусад их сургуулиудын академичдаас бүрдсэн аудитын багт танилцуулна. 
Ялгаа нь гэвэл аудит их сургуулийн үйл ажиллагааны зөвхөн нэг хэсэгт хийгдэнэ, 
гэхдээ байгууллагын магадлан итгэмжлэлээс илүү нарийн, байгууллагын магадлан 
итгэмжлэл гүн рүү орж тодорхой цаг хугацааны туршид их сургуулийн бүхий л үйл 
ажиллагааг хамардаг. 

Хавсралт 2-т 25 үзүүлэлтийг тодорхойлон 9 өөр сэдвээр групплэн хуваасан.  Өөрсдийн 
их сургуулиудын системчилсэн аудитыг хэрэглэсэн орнууд тэдгээр аудитыг 3-4 жилийн 
мөчлөгтэйгээр хийдэг,  мөчлөг бүр зөвхөн нэг эсвэл хоёр сэдэвт төвлөрдөг. Тиймээс 
аудитийн нэг мөчлөг магадгүй их сургуулийн сургалтын стандартууд, багшлах, 
суралцах арга зүй, чанарын баталгаажуулалт, сайжруулалтын үйл ажиллагаа руу 
чиглэсэн байж болно. Дараагийн аудит магадгүй судалгаа, шинжилгээний ажилд, 
дараагийнх нь оюутныг дэмжих, олон улсын холбоо, дараагийнх нь дэд бүтэц, 
материаллаг нөөц гэх мэтчилэн байна.   

Аудит дуусахад аудиторчуудын зөвлөл үр дүнг их сургуультай хэлэлцэж төгсгөлд нь 
интернетэд байрлуулдаг. Аудитын тайлан ихэвчлэн их сургуулиудын ололтуудыг 
тодорхойлон сайжруулах ёстой үйл ажиллагааний ямар төлөвлөгөөнүүд байгааг 
онцлон харуулдаг. 

Энэ маягаар аудитаар шалгагдсан их сургуулиуд аудитын шалгалтыг их сургуулийн 
багш нарыг өргөнөөр хамарсан, өөриймсөг хандлагыг төрүүлсэн, дотоод үйл 
ажиллагаагаа тогтмол сайжруулах явцыг хэрхэн хайх тухай ойлголтыг авчирсан эерэг 
үйл явц хэмээн дандаа найрсагаар хүлээж авдаг. Заримдаа аудитын үйл явц нь их 
сургуульд хаана сайжруулалт шаардлагатай байгааг тодорхойлоход тусалдаг. Их 
сургуулиуд өөрийг нь гаднаас харж буй тэдгээр хүмүүсээс илүү мэддэг бие хүнтэй адил 
юм.   

Их сургуулиудын аудитын нэгж нь их сургуулиудаас бие даасан байхыг шаардана 
гэхдээ тэд өөрсдийн магадлан итгэмжлэлээ үр ашигтай санхүүжүүлж байгаа 
одоогийнхтой ижил замаар их сургуулиудаас санхүүжинэ. Үүнийг эхлүүлэх хамгийн 
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сайн зам бол БМИҮЗ БСШУЯ-тай зөвлөлдөх замаар их сургуулиудын захирлуудыг 
нэгж байгуулахыг зөвшөөрч нэгжийн захирлыг томилох явдал юм. Төрийн өмчит их 
сургуулиуд аудитын хатуу чанга, байнгын үйл явцаар шалгагдвал тэд үндэсний 
магадлан итгэмжлэлтэй хэвээр байхаа болихыг БСШУЯ албан ёсоор хүлээн 
зөвшөөрөх нь чухал юм.   

Монголын төрийн өмчит их сургуулиудыг шалгах аудитын нэгж байгуулахыг санал 
болгож байна. Энэ нэгж нь их сургуулиудаас бие даасан байж аль чанарт үнэлгээ 
хийгдэхийг харуулсан олон төрлийн чиглэлийг хамарсан аудитын 4 жил тутмын 
мөчлөгийг боловсруулна. Ийм нэгж байгуулснаар энэ нь БМИҮЗ-ийн одоогийн төрийн 
өмчит их сургуулиудын магадлан итгэмжлэлийн шаардлагууд өөрчлөгдөнө гэдгийг 
зөвшөөрөх шаардлагатай. 

 
C. Их сургуулийн дотоодын чанарын баталгаажуулалтын тогтолцоо  
 
Дотоодын чанарын баталгаажуулалтын тогтолцоо(ЧБТ)-нд зориулсан шаардлагыг  
оновчтойгоор тодорхойлох, хэрэглэхийг 3, 4-р бүлгүүд зурагласан. Их сургуулиуд энэ 
асуудлыг анхаарлаа хандуулахад гадаадын туслалцаа авах зайлшгүй шаардлага 
байна. Энэ дэмжлэг, туслалцаа доор заасан чиглэлүүдэд шаардагдана: 
 

i. Их сургууль бүрт зориулан эрүүл, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн ЧБТ-г 
боловсруулах. 

ii. Ажилтан үнэлэх стандарт тогтолцоог боловсруулах. 
iii. Бүх шинэ багш нарт зориулсан танилцуулах хөтөлбөр, мөн үндсэн 

ажилтнуудад зориулсан одоо хэрэгжүүлж буй мэргэжлийн хөгжлийн 
хөтөлбөрийг тус тус боловсруулах. 

iv. Багшийг өөрийн багшлах арга зүйд шинэ технологийг хэрэглэхэд туслах нөөц 
бололцоог хөгжүүлэх. 

v. Багш нарыг гадаадад мэргэжлээ дээшлүүлэхэд зориулан бэлдэхэд нь туслах 
нөөц бололцоог хөгжүүлэх. 

vi. Төгсөгчдөө хаана байгааг олж мэдэх механизмыг боловсруулан хэрэгжүүлэх. 
 

10-р бүлэг үүнд хүрэх хэд хэдэн зөвлөмжүүдийг жагсаасан болно. 
 

D. Оюутан элсүүлэх журам  
 
Оюутан элсүүлэх асуудал нь их сургуулиудад чанарын баталгаажуулалтыг хангах өөр 
нэг чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Их сургуулийн элсэлтийн тухай тусдаа тайлан байгаа 
бөгөөд уг тайланг энэхүү тайлан дэмжиж байгаа болно..  
 

E. Хяналт шинжилгээ ба тайлан (хариуцлага)  
 

Их сургуулиудаар явах үед салбар сургуулиуд дах албан ёсны бус шалгалтуудаас өөр 
хөтөлбөрүүдийн системчилсэн хяналт шинжилгээ хийгддэг тухай ямар нэг нотолгоо, 
баримтыг олох боломжгүй байсан. Шилдэг туршлага бол (Бүлэг 3-т харуулсан ЗӨАҮХ-
ны их дээд сургуулиудын Чанарын Стандартыг харах) сургалтын хөтөлбөр 3-5 жил 
тутамд албан ёсоор хянагдаж байдаг. Энэ хяналт нь бусад их сургуулиудын 
сургалтын ажилтнуудаар хийгдэхийг шаардах бөгөөд тухайн хичээлтэй холбогдох 
мэргэжилтнүүд, салбаруудын төлөөллүүдтэй хамтарч ажиллах шаардлагатай.  
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Үүнтэй адил, сайн ЧУТ шинэ хөтөлбөрийн эхний жилийн турш явагдсан үйл явцын 
жилийн тайланг 3-5 жилийн дараах шалгалтын бүрэн тайлангийн хамт шаардаж 
болно. Энэ шалгалт мөн өмнөх шалгалтын зөвлөмжүүдийн үр дүнгийн дүгнэлтийг 
багтаана. Энэ бол тасралтгүй сайжруулалтын гол элемент бөгөөд ЧУТ-ны тулгын 
чулуунуудын нэг юм. 
 
Тайланг эхлээд сургуулийн сургалтын зөвлөлд тэгээд БМИҮЗ-д тайлагнана. 
 
Хяналт шинжилгээний ийм шинж, системчилсэн шалгалтын тайлан тавих явц 
Монголын их сургуулиудад байдаг нь харагддаггүй. Энэ асуудал их сургуулиудад 
зориулсан ЧУТ-ны хөгжилд хаяглагдана. 
 

X. ИХ СУРГУУЛИУД ДАХЬ БАГШЛАХ, СУРАЛЦАХ АРГА ЗҮЙН 
СТАНДАРТУУДЫГ ӨСГӨХ: ЦАХИМ СУРГАЛТ, НЭЭЛТТЭЙ СУРГАЛТЫН 
ТӨВҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛАХ  

 
Монголын их сургуулиудын багшлах, суралцах арга зүйн стандартуудыг өсгөх хамгийн 
үр дүнтэй аргуудын нэг нь цахим сургалтын хэрэглээг илүү сайжруулах явдал юм.  
 
Нээлттэй сургалтын төвүүд нь дэлхийн их сургуулиудад гол хэрэгсэл юм. Ерөнхийдөө 
тэдгээр нь одоо гол төлөв сургалтын төв гэж нэрлэгдээд байгаа бөгөөд хотхоны бусад 
ачаалалтай хэсгүүдэд байрладаг. Сургалтын төвүүд нь тогтоосон цагийн хуваарьгүй, 
бүх тэнхмийн бүх багш, оюутнуудад нээлттэй байна. Ерөнхийдөө өглөө эртээс нэлээд 
орой хүртэл нээлттэй байдаг.  
 
Сургалтын төвүүд ерөнхийдөө 50-200 интернет холболттой сүлжээ компьютерүүдтэй 
байдаг. Хэрэглэгчид нэвтрэх бүртгэлийн /ID/ дугаартай, MS Word, Excel, Powerpoint гэх 
мэт стандарт программуудыг ашиглах боломжтой. Оюутнууд сургалтын төвүүдийг 
судалгаа, шинжилгээний ажил, гэрийн даалгавруудаа хийхэд, интернетээс мэдээлэл 
хайх зэргээр ашиглана.  
 
Тэдгээр төвүүдийг их сургуулиудын төсөв дэх урсгал зардлын адил байнга тэтгэж 
байх нь чухал юм.  Үүнийг жил бүр компьютерүүдийн 3-ны 1-ийг шинэчлэхээр 
түрээсийн гэрээгээр тохиролцох аргаар амжилттай хийж болно. Нэг компьютерийг 3 
жилээс илүү ашиглахгүй,  программуудын шинэчлэлтийг тухай бүрт нь хийж байх 
гэсэн утгыг агуулах бөгөөд ингэснээр засварын ажил, техникийн гэмтлүүдийг бага 
байлгах зорилгод чиглэгдэнэ.  Техникийн тусламж, үйлчилгээ нь түрээсийн гэрээний 
нэг заалтад тусгагдан хангагдаж болно. Систем эвдрэх гэмтэл гарах зэрэг 
нөхцөлүүдээс шалтгаалан компьютерийг нийлүүлэх, шинэчлэх гэрээ нь системийн 
эвдрэлд хариу өгөх хамгийн урт хугацааг тооцсон байх шаардлагатай. 
 
Нээлттэй сургалтын төв нь сүүлийн 10 жилд багшлах, суралцах арга зүйд гарсан том 
хэмжээний өөрчлөлтүүдийн түлхүүр байсаар ирсэн. Суралцах арга зүй нь багш 
удирдсан сургалтын тогтолцооноос синхрон бус сургалтын тогтолцоо рүү шилжсэн. 
Синхрон бус сургалтын тогтолцоо нь оюутнууд ижил цагт адилхан юм хийдэггүй, 
суралцах үүрэг хариуцлагаа өөрсдөө үүрэх боломжийг олгодог.   
 
Үр дүнд нь нэр хүндтэй бүх их сургуулиудын академик багш нар өөсрдийн судалгаа, 
шинжилгээний ажилд дэмжлэг үзүүлэх цахим сургалтын платформыг хэрэглэж сурсан 
байдаг. WebCT,  Blackboard нь эртний платформууд бөгөөд одоо хүртэл их сургууль 
өөрийн брэндийн цахим сургалттай болоход зориулан суурь болгон хэрэглэсээр 
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байна. Moodle бол илүү сүүлийн үеийн платформ бөгөөд интернетээс үнэгүй татаж 
авах боломжтой, улам бүр  түгээмэл болсоор байна. Багш нар үнэндээ өөрсдийн 
оюутнууд нь нэвтрэх боломжтой жижиг вебсайт хийж, тэд хоорондоо электрон 
хэлбэрээр харилцах боломжтой юм. Багш оюутнуудыг анги бүрт зориулсан тухайн 
семестерт хийж гүйцэтгэх гол сэдвүүдийг судалгааны ажлын төлөвлөгөөний хамтаар, 
зөв мэдээлэл олж авах, уншихад зориулсан вебийн болон оюутнууд өөр хоорондоо 
харилцах боломж олгох блогуудын жагсаалтуудаар хангаж болно. Үүнд өөр өөр 
хотхоны нөхцөл байдал, өөр хотхонд ижил курсэд суралцаж буй оюутнуудын нөхцөл 
байдлуудыг мөн хамруулсан.  
 
Монголын их сургуулиудыг цахим сургалтад нэвтрүүлэхийн тулд хотхон бүрт хамгийн 
багадаа нэг нээлттэй сургалтын төв нэвтрүүлэх шаардлагатай. Үүнийг амжилттай 
нэвтрүүлэхийн тулд шаардагдах хүчин зүйлүүд: 
 

i. Интернэтийн хурдтай холболт(broadband), магадгүй хиймэл дагуулаар 
дамжуулан; 

ii. Их сургуульд зориулан хөгжүүлж буй платформын хэрэглээнд багш нарыг 
сургах мэргэжлийн хөгжлийн хөтөлбөрүүд; 

iii. Техникийн туслалцаа /алдаа гарсан үед засаж чадах сургагдсан техникийн 
ажилтнууд/; 

iv. Компьютерийн болон програм хангамжийн үе шаттай шинэчлэлд оруулах 
санхүүжилтийн баталгаа;  

v. Оюутнуудын болон багш нарын шаардлагаар амралтын өдрүүд зэрэг урт 
хугацаагаар ажиллахад шаардагдах туслах байгууламжуудын байнгын 
ажиллагааг дэмжих тууштай байдал. 

  
Монголын их сургуулиудыг цахим сургалтад нэвтрүүлэхэд амжилт олохын тулд 
туршлагатай гадаадын их сургуулиудыг 2 жилийн хугацаанд сургалт, хөтөлбөрийн 
хөгжлийг хангах тендерт оролцуулахыг зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тендерт амжилттай 
оролцсон их сургууль нь цахим сургалт, зайны сургалтыг амжилттай хэрэгжүүлсэн 
Боловсролын тэнхимтэй байхыг шаардана. Сонгогдсон их сургууль Монголын их 
сургуулиудын хэрэглээнд зориулан платформыг захиалагчийн хүссэнээр хийж 
гүйцэтгэх, түншдээ зориулан техникийн болон  сурган хүмүүжүүлэх тусламж үзүүлэх, 
Монголын багш нар зайны сургалтыг хэрэглэхдээ бүрэн итгэлтэй болтол 2 жилийн 
хугацаанд цахим сургалтын мэргэжилтэн, техникийн ажилтнуудаар хангахыг 
эрхэмлэх, шинэ багш зохих ёсоор сургагдсан эсэхийг бататгах үүрэг хүлээнэ.  
 
Энэхүү мэргэжилтэнийг их сургуульд ажиллуулах гэрээ байгуулах нь байнгын дэмжлэг 
болон сургах үйл ажиллагааг Монгол улсын их сургуулиудад хамгийн бага өртгөөр 
олгох болно.  
 
Тиймээс, доорх зөвлөмжүүд нь их сургуулийн хотхон бүрт цахим сургалтын дэд 
бүтцийг хөгжүүлэх зөвлөмжүүдийг ч багтаасан болно..  
 

XI. ЗӨВЛӨМЖҮҮД  
 
Энэ тайлангийн 3-р бүлэг их сургуулиудын чанарын шинж чанарыг тоймлосон. Монгол 
улсын их сургуулиудын стандартыг дээшлүүлэх нь эхний ээлжинд найдвартай 
тууштай байдлыг шаардана. 
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Эхлэхийн тулд, ДБ-ын академик чанарын удирдагад зориулсан үндэсний тогтолцоо, 
сургалтуудад зориулсан үндэсний загварыг бий болгох бодлогын шийдвэрийг гаргах 
нь чухал.: 
 
Зөвлөмж 1 
 
БСШУЯ болон БМИҮЗ хамтдаа бусад орнуудын шилдэг туршлагуудыг судлах, их, 
дээд сургуулиудтайгаа зөвшилцөх замаар Монголын мэргэжлийн боловсролын 
үндэсний загвар хүрээг тогтоож энэ тухайгаа санамж бичиг үйлдэх,  
 
Энэ жишээг авч хэрэгжүүлэх нь ДБ-ын салбарт зориулсан чанарын 
баталгаажуулалтын хөгжлийн чухал оршил гэж харагдаж байна..  
 
Шаардагдах нөөц боломж: холбогдох судалгааны чиглэл дээр БСШУЯ, БМИҮЗ-тэй 
хамт ажиллах, тухайн сонголтыг зөвшөөрүүлэх, тухайн сонголтын хүлээн 
зөвшөөрөх байдалд санал шүүмж авах зорилгоор хэд хэдэн семинар хийж гол 
талуудтай зөвшилцөх 3 сар ажиллах ЧУТ-ны гадаад мэргэжилтэн, түүнтэй 
хамтрах үндэсний зөвлөх.  
 
БСШУЯ бүх ДББ, МСБТөвүүдэд загвар журмыг зарлан тунхаглана.. 
 
Шаардагдах нөөц боломж:  Хэвлэлийн болон тараах зардал  
 
Зөвлөмж 2   

БСШУЯ-ны Дээд боловсролын газрын даргын эсвэл БМИҮЗ-ийн томилсон захирал, 
төрийн өмчит их сургууль бүрээс томилгоо бүхий гишүүдээс бүрдсэн Эрдэмшил, курс, 
сургалтын хөтөлбөр хариуцсан хороо байгуулах, Хорооны үүрэг нь их сургуулиудын 
хөтөлбөрийг батлах, магадлан итгэмжлэх хүсэлт тавих, зохицуулалт хийх үүрэг 
хүлээнэ. Их сургуулиуд шинэ сургалтын хөтөлбөр, хэрэглэж буй сургалтын хөтөлбөрт 
орсон өөрчлөлтүүдийг магадлан итгэмжлүүлэх хүсэлт тавихаар энэхүү хороонд хандах 
бөгөөд бүх хүсэлт үнэлэх, хянах явцын дагуу маш нарийн шалгагдана. Хороо шинэ 
хөтөлбөрийн тухайд анхны оюутнуудыг төгсөх үед шалган баталгаажуулах ажил хийнэ, 
мөн Чанарын баталгаажуулалтын тогтолцооны чиглэлээр БМИҮЗ болон БСШУЯ-нд 
зөвлөх, Сургалтын хөтөлбөр хариуцсан Монголын Их, дээд сургуулиудын хороо 
байгуулахад  гадны зөвлөхийн туслалцаа авахад санхүүжилтийн эх үүсвэрээс ашиглах.  

Энэ журмыг авч хэрэгжүүлэхдээ ЧУТ нь бүх их сургуулиуд хэрэглэж чадах загварын 
хамт танилцуулагдана.  
 
Шаардагдах нөөц боломж:    

•    1 жил ажиллах ЧУТ-ны олон улсын нэг, үндэсний нэг мэргэжилтэн. Эдгээр 
хүмүүс Зөвлөмж 1-д тодорхойлогдсон ажлуудыг хавсран хийнэ.  

• Шинэ журмыг их сургуулиуд болон гол хамааралтай талуудад зарлан 
тунхаглахад шаардагдах хэвлэлт, тараалт, семинарын зардлууд  
 

Зөвлөмж 3   

БМИҮЗ-тэй зөвлөлдөх замаар их сургууль бүр өөрийн дотоодын чанарын 
баталгаажуулалтын тогтолцоог боловсруулахад гадны зөвлөхийн туслалцаа авахад 
санхүүжилтийн эх үүсвэрийг ашиглах. 

ЧУТ доорхи асуудлуудыг хамарна гэвч үүгээр хязгаарлагдахгүй.: 
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i. Боловсролын зэрэг бүрийн стандарт тодорхойлолтууд; 
ii. Боловсролын зэрэг олгох шатлалыг харуулсан механизм; 
iii. Боловсролын зэрэг олгохыг батлах үйл явцад мөрдөх журам;  
iv. Боловсролын зэрэг тус бүрийн минимум хэмжээг тодорхойлох журам. 

Энэхүү минимум хэмжээ нь кредитийн тооноос шалтгаалан дундаж 
оюутны суралцах хугацаанд хамаарна; 

v. Боловсролын зэргийн тодорхойлолт, бүтэц, зохион байгуулалт, 
тэдгээрийн бүрэлдэхүүн курсууд; 

vi. Боловсролын зэрэг олгоход тавигдах шаардлагууд; 
vii. Курс батлуулах, явуулах; 
viii. Курс болон Боловсролын зэрэгийн хяналт, үнэлгээ; 
ix. Оюутны үнэлгээ; 
x. Зуучлах механизм;  
xi. Багш нарыг жил бүр үнэлэх систем; 
xii. Боловсролын харилцаа холбоо, хамтран ажилладаг байгууллагууд; 
xiii. Чанарын удирдлага; 
xiv. Оюутны эрх, үүрэг; 
xv. Мэргэжлийн дадлага хийх журам ба 
xvi. Үүсч болох санал, гомдлууд болно. 

 
 
Шаардагдах нөөц боломж:  1 жил ажиллах их сургуулийн ЧУТ-ны мэргэжилтэн нэг, 
үндэсний зөвлөх хоёр. 
 
Зөвлөмж 4 
 
Академик Аудитын нэгж нь Монголын төрийн өмчит их, дээд сургуульд хөндлөнгийн 
аудит хийх зорилгоор байгуулагдана. Энэ нэгж нь их сургуулиудаас хараат бус, 
чанарын асуудлыг тодорхойлох олон чиглэлийн хүрээнд 3 юмуу 4 жил тутамд аудит 
хийж байна. Үүнийг дагаад одоогийн БМИҮЗ-ийн төрийн өмчит их, дээд сургуулиудын 
үндэсний магадлан итгэмжлэлд зориулан тавигддаг шаардлагууд өөрчлөгдөнө. 

Шаардагдах нөөц боломж:  Нэгжийн захирлын томилгоо, захирал сургалт явуулах, 
Академик Аудитын нэгж байдаг өөр улстай дэмжлэг авах харилцаа тогтоох 
зардлууд. Энэ нэгж нь үйл ажиллагаа эхлэнгүүт аудиторуудад зохих хөлсийг төлөх, 
сургалтад шаардагдах тогтмол төсөвийг шаардаж болно.  

 
Монголын дээд боловсролыг бэхжүүлэхийн тулд хөрөнгө оруулалтыг багшийг сургахад 
мөн багшлах, суралцах арга зүйд оруулбал хамгийн үр дүнтэй байх болно. Нэн 
тэргүүнд хийгдэх ажлуудыг дараагийн зөвлөмжид санал болгосон. 
 

Зөвлөмж 5   

Багш нарыг сургах төвлөрсөн, их сургуулиудад үйлчлэх нэгж байгуулахад 
санхүүжилтийн эх үүсвэрийг ашиглах. Энэ нэгж нь сурган хүмүүжүүлэх арга зүй, анги 
удирдах арга барил, оюутны үнэлгээ, цахим сургалтыг хэрхэн ашиглах зэргээр сургалт 
явуулдаг төвлөрсөн бөгөөд тухайн сургуульд шинээр орж буй бүх багш нарт дор хаяж 3 
долоо хоногийн сургалт явуулдаг байх мөн багшлах арга барил болон оюутныг үнэлэх 
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зарчмуудыг олон нийтэд мэдээлэх зорилгоор веб сайтад байрлуулахад шаардлагатай 
DVD болон бусад материалыг бэлдэхэд санхүүжилтийн эх үүсвэрийг ашиглах. 

Шинэ академик ажилтнуудад зориулсан дээд боловсролын багшлах арга зүйн бэлтгэл 
сургалт заавал хийгдэнэ. Одоо ажиллаж байгаа ч багшийн сургалтад хамрагдах 
хүсэлтэй ажилтнууд мөн хамрагдах боломжтой. Энэ сургалтыг МУБИС-аар удирдуулан 
Мэргэжлийн хөгжлийн төв зохион байгуулна, гэхдээ энэ төв нь бүх их сургуулиудад 
үйлчилнэ.   

Шаардагдах нөөц боломж:    

• Академик багш нарын мэргэжлийн хөгжлийн чиглэлээр 9 сар ажиллах олон улсын 
мэргэжилтэн  

• 2 жил ажиллах үндэсний мэргэжилтэн  
• Дотооддоо хэрэглэх материалууд, гарын авлагыг боловсруулах, засварлах, 

тэдгээрийг DVD хэлбэрээр түгээхэд шаардагдах санхүүжилт  

 
Зөвлөмж 6   

Багш нарыг сургах нэгж нь багш нарыг болон оюутныг үнэлэх стандартчилагдсан 
үнэлгээний загварыг боловсруулах, тэрхүү үнэлгээний загвар стандартыг тогтмол 
танилцуулж байх.  

Багш, оюутны үнэлгээ нь ямар ч ЧУТ-ны гол элемент бөгөөд бүх ажилтнуудыг ЧУТ-той 
танилцуулах сургалт явуулдаг байна. Сургалтыг Мэргэжлийн хөгжлийн төв явуулна. 
(дээрх Зөвлөмж 3-ыг харна уу).  

Үүнд зориулагдах нөөц боломжууд нь Зөвлөмж 2,3-ын саналуудтай холбогдох бөгөөд 
энд давхардаж байна.. 

Зөвлөмж 7   

Төгсөгчдийн ажлын байрны талаарх мэдээллийн механизмыг бий болгож хэрэгжүүлэх. 

Оюутнуудад зориулан төгсөгчдийн үр дүнг олж мэдэх боломж олгох, жендер болон яс 
үндсээр харьцуулсан үр дүнг гаргах боломж олгох менежмент мэдээллийн системийг 
/ММС/ бий болгоход санхүүжилт шаардагдана.  

Шаардагдах нөөц боломж:    

• 3 ажлыг хавсарч 1 сар ажиллах их сургуулийн Мэдээллийн менежментийн 
тогтолцооны  мэргэжилтний ажлын хөлс, нэмээд техник болон программ 
хангамжид зориулах санхүүжилт   

• 3 ажлыг хавсарч хариуцан жилийн турш бүх их сургуулиудын төгсөгчдийн 
ажлын байрны талаарх төвлөрсөн мэдээллийн менежментийн тогтолцоог 
хөгжүүлэх 2 сар ажиллах үндэсний зөвлөх    

• БСШУЯ дотор байрлуулах компьютер, программ хангамж мөн шаардагдана. 

Зөвлөмж 8  
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Их дээд сургууль бүрт  цахим сургалтын төвийг байгуулахад санхүүжилтийн эх 
үүсвэрийг зарцуулах шаардлагатай. Энд олон нийтэд нээлттэй сургалтын төвүүдийг 
байгуулах, өндөр хүчин чадалтай интернетийн орчинд хиймэл дагуулын технологийг 
нэвтрүүлэх, онлайн-сургалтад тохиромжтой стандарт платформыг ашиглахдаа 
техникийн болон боловсон хүчний сургалтад гадаадын мэргэжилтнүүдийн туслалцааг 
авах. 

Их сургуулиудад цахим сургалтыг нэвтрүүлэх эхлэл хийгдэнэ. Энэ нь технологийн 
томоохон хөрөнгө оруулалтыг шаардана. Их сургууль бүр төвлөрсөн нээлттэй  
сургалтын төвтэй байх бөгөөд дээрх 9-р бүлэгт тодорхойлсончлон энэ төв нь номын 
сантай ойр эсвэл хамтдаа байна. Төв бүр хамгийн багадаа интернет холболттой, 
техникийн туслалцаа бүхий сүлжээнд холбогдсон 60 компьютертэй байна. Төвүүдийн 
тоог  хотхон дахь 600 оюутан бүрт нэг байх харьцаа руу хүргэхийг  шаардана.  Аль 
болох энэ технологи нь 3 жил тутамд бүх компьютерээ солиж байх нөхцөлөөр 3 
жилийн  санхүүгийн түрээсийн аргаар санхүүжигдэнэ. Мөн нээлттэй сургалтын төв нь 
төвлөрсөн цагийн хуваарьтай байх бөгөөд одоо мөрдөж буй бие даасан өөр өөрийн 
тогтоосон цагийн хуваарийн систем өөрчлөгдөх болно.  

Шаардагдах нөөц боломж:   

• Гадаадын их сургууль нь цахим сургалтын мэргэжилтнүүдээр хангах 2 жилийн 
24 хүн-сарын гэрээ байгуулна 

• Үндэсний 2 зөвлөх дараагийн 3 жилийн турш бүх их сургуулийн цахим 
сургалтад зориулан байнгын тусламж үзүүлэхээр 2 жил ажиллах  

• Сүлжээнд холбогдсон 60 компьютер бүхий 8 иж бүрдэл  
• Их сургуулиудын цахим сургалтын төвүүдэд шаардагдах дэд бүтцийн хөгжил. 
• Их сургууль бүрийн платформын хийцүүдийг бий болгох загвар зохион 

бүтээгчдэд шаардагдах санхүүжилт 

Шаардагдах мэдлэг, туршлагаар хангаж чадах туршлагатай, тохирох их сургуулийг 
нээлттэй тендер зарлах хэлбэрээр сонгон шалгаруулахыг санал болгож байна. Үүний 
давуу тал нь зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх их сургууль нь мэдлэг, туршлага, хамтын 
ажиллагааны асар өргөн мэдлэгийг цөөхөн жилийн хугацаанд түнш их сургуульдаа өгч 
чадна. Мөн энэ арга бие даасан гэрээлэгчтэй 2 жилийн гэрээний хугацаанд л 
холбогддог уламжлалт эрсдлийг багасгаж гэрээ дууссан ч их сургуулиуд урт хугацааны 
олон улсын түншүүд байх боломжийг ч олгох юм.  

Нээлттэй сургалтын төвүүдийг байгуулахтай холбогдон, наад зах нь бүх курсуудын 
сургалтын хөтөлбөрийн заах  хэсэгт Мoodle зэрэг оновчтой онлайн сургалтын 
платформыг академик багш нар хэрэглэж эхлэх, энэ тогтолцоо руу их сургууль 
системтэйгээр хүрэхийн тулд 2-3 жилийн төлөвлөгөө шаардагдана. 

Зөвлөмж 9  

Онлайн-сургалтын төвүүд нь гадаад хэлний лабораторитай байх, ингэснээр багш, 
оюутнууд аль аль нь гадаад хэлний мэдлэгээ дээшлүүлж бусад оронд суралцах 
боломж нэмэгдэнэ. 
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Их сургууль бүр хэлний лабортаторитой байна. Лаборатори нь өөрсдийн мэргэжлээ 
бусад орнуудад дээшлүүлэхийг хүсч буй эсвэл хүлээж байгаа бүх багш нар нэвтэрч 
чадах Англи болон бусад гадаад хэлний хөтөлбөрүүд бүхий компьютержсэн байна. Энэ 
лабораторийг нь мөн хэлний чиглэлээр сурч буй оюутнууд ч хэрэглэнэ. 

Шаардагдах нөөц боломж:  

• 40 компьютертэй 8 иж бүрдэл хэлний лабораторийг байгуулах, 
комьпютерүүдийг программуудын хамт 3 жил тутамд сольж байхаар 10 
жилийн санхүүгийн түрээсийн гэрээг байгуулах. 

• Хэлний лабораторийн менежментийн чиглэлд шинэ хэлний хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх, их сургуулиудийн хэлний багш нарт 2 долоо хоногийн сургалт 
семинарыг зохион байгуулах үүрэгтэй олон улсын зөвлөх 6 сар ажиллана  

Үүнийг хэрэгжүүлэхэд олон улсын их сургуулиудын дунд нээлттэй тендер зарлаж 
болох юм. 

Энд санал болгосон олон улсын зөвлөхийн ажлын даалгаварыг Хавсралт 4-т зөвлөсөн 
болно. 

 
A. Санал болгосон зээлтэй холбогдох нь  
 
2011 оны 3-р сард МОН -43007 дугаартай төсөлд зориулан санал болгосон зээлийн 
дагуу тодорхой тооны зорилго бүхий үйл ажиллагааг дээд боловсролын чанар, 
хамаатай байдлыг сайжруулахаар гаргасан байна.  The recommendations above are 
linked to these as follows: 

Үйл ажиллагаа  Энэ тайлангийн зөвлөмжүүд болон бүлгүүдтэй 
холбогдох нь   

1.1 ДБ-ын шинэчлэлээр судалгааны журам 
боловсруулах, УИХ-д өргөн барих 
зөвлөмжүүдийг боловсруулах, УИХ-аар 
батлагдсанаас хойш 2 сарын дараа 
нарийвчилсан ажлуудыг  

Зөвлөмж 1 нь БСШУЯ, БМИҮЗ, ЧУТ-ны мэргэжилтэнтэй 
хамтран шилдэг туршлагын хяналтыг авч хэрэгжүүлэхэд 
зориулагдсан.  
Энэ тайлангийн Бүлэг 1-4 хамтын ажиллагааны 
түншүүдэд зөвшөөрөгдөхүйц шаардагдах, санал болгох 
чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойлсон.  

1.2 Үндэсний магадлан итгэмжлэх тогтолцоог 
зөв болгох, сайжруулах, сургалтын хөтөлбөр, 
багшийн хөгжил, сургалтын материалуудыг 
хамруулан чанарын баталгаажуулалтын арга 
хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх  

Зөвлөмж 2 нь их сургуулиудад зориулан БМИҮЗ-өөс 
даалгасан эрх мэдлийг ашиглан чанарын 
баталгаажуулалтын тогтолцоог бий болгох, Зөвлөмж 3 нь 
их сургууль бүрт өөрийн дотоодын ЧУТ-г хөгжүүлэхэд нь 
тусламж үзүүлэх,  Бүлэг 7,8 нь эдгээр асуудлууд руу, 
Зөвлөмж 5,6,7 нь багшийн хөгжил рүү тус тус чиглэгдсэн 
болно.   
 

1.3 2014 оны сүүл гэхэд ДББ доторх 
сургалтын хөтөлбөрийн хяналт, хөгжилд 
зориулсан үндэсний бүтцийг бий болгох,  

Энэ нь дээрх 1.1-д ажлуудыг дагаж мөрдөнө. 
Мэргэшлүүдэд зориулсан үндэсний бүтцийн бий болгох 
тухай энэ тайлангийн бүлэг 6-д бичигдсэн болно.  
 

1.4 Хувийн болон гадаадын байгууллагатай 
салбарын, хос хөтөлбөрүүдийг  загварчлах, 
турших, хэрэгжүүлэх   

Салбарын болон хос хөтөлбөр нь энэ тайлангийн ажлын 
даалгаварт заагдаагүй. Хос хөтөлбөр гэдэг нь техникийн 
нэр томъёо бөгөөд өөр байгууллагын хөтөлбөрүүдийг 
хэсэгчлэн зааж оюутнууд 2 байгууллагын хооронд шилжих 
боломжийг бүрдүүлдэг.Үүнээс үүдэн гадаад холбоо, 
жишиг тогтоох судалгааны асуудлууд урган гарч ирсэн. 
Хэдий тийм ч энэ тайлангийн бүлэг 2,3-т оюутан 
шилжүүлэх тухай, бүлэг 7 дах Монголын боловсролын 
зэргийн хүлээн зөвшөөрөгдөх байдлын тухай бөгөөд энэ 
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асуудлын нэг хэсэг юм.   
1.5 Сонгогдсон ДББ-уудын нийгмийн 
үнэлэмжийг хянах, судалгааны ажлын 
чадавхийг сайжруулах  

Энэ нь бас энэ тайлангийн ажлын даалгаварт 
тусгагдаагүй боловч Бүлэг 3 судалгааны ажлыг хамруулан 
Чанарын баталгаажуулалтын журмуудыг тодорхойлсон. 
Мөн Зөвлөмж 3-ийн хэрэгжүүлэлт нь судалгааны ажлын 
чанар, үр дүнг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн процессуудыг 
багтаасан болно.  

1.6 Одоогийн тоног төхөөрөмж, сургалтын 
хэрэглэгдэхүүний нөөц, цаашдын хэрэгцээг 
бэлтгэх, шаардагдах хэрэглэгдүүнийг 
нэмэгдүүлэх  

Энэ нь энэ тайлангийн ажлын даалгаварт тусгагдаагүй  

1.7 Хөдөлмөрийн зах зээл дэх дээд 
боловсролтой төгсөгчдийн ажлын 
үзүүлэлтийг хянахад зориулсан 
механизмуудын загварыг гаргах, 
турших,хэрэгжүүлэх   

Зөвлөмж 6 нь энэ зорилгод хүрэх менежмент мэдээллийн 
тогтолцоог бий болгоход чиглэгдсэн. 

1.8 ДББ-уудын хамтын ажиллагаанд 
зориулсан механизмын загварыг гаргах, 
турших, хэрэгжүүлэх  

Зөвлөмж 2-ийг хэрэгжүүлэх нь ийм хамтын ажиллагаа бий 
болсон уу, бүх академик хөгжлүүд  мэргэжлийн түвшний 
хяналт шаарддагийн адил энэ нь хөгжилд туслалцаа 
үзүүлсэн үү гэдгийг нягтална. Зөвлөмж 4,6,7-г хэрэгжүүлэх 
нь мөн хамтын ажиллагааны өндөр түвшнийг, багшлах, 
суралцах арга зүйг сайжруулах нэгдсэн үйл 
ажиллагаанууд, их сургуулиудад цахим сургалтыг 
нэвтрүүлэхийг шаардана.  

Энэ тайлан нь мөн Зээлийн төслийн хэлэлцээрийн Хавсралт 1-д заасан Дээд боловсролын шинэчлэлийн 
төсөлд зориулан мониторингийн бүтэц, загварт харуулсан үзүүлэлтүүд, үйл ажиллагааны зорилтуудтай 
холбогдоно. Сайжруулсан чанар, хөтөлбөрийн хамааралтай байдлуудын үр дүнд байгууллагын болон 
хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл (Энэ тайлангийн Бүлэг 6), дотоодын чанарын удирдлагын тогтолцооны 
хэрэгжүүлэлт (Бүлэг 8), гадаадын их сургуулиудтай тогтоосон олон улсын холбоо (Бүлэг 3), сайжруулсан 
судалгааны ажлын үр дүн (Бүлэг 6), цахим сургалтын төвийг байгуулах (Бүлэг 9)-тай тус тус холбоотой 
зорилтууд байгаа.   
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B. Дүгнэлт ба Нэн тэргүүнд хэрэгжүүлэх шаардлагатай зөвлөмжүүд 

Дээрх зөвлөмжүүд нь Монголын их сургуулиудын чанарыг сайжруулахын тулд 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай чухам алхмуудын тойм юм.  

Эдгээр бүх зөвлөмжүүд нь хэдийгээр нэг дор хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй ч их 
сургуулиуд дах тасралтгүй сайжруулалтын соёлыг бий болгох нь их сургуулиудаас 
нэлээд тууштай байдал, мөн БСШУЯ-наас дэмжлэг шаардагдах болно.  

Энэхүү тайлан нь Монголын их сургуулиудын сургалтын үр дүнг сайжруулах хамгийн 
үр дүнтэй зам бол цахим сургалтыг бий болгоход ихээхэн хэмжээний хөрөнгө оруулалт 
хийх явдал бөгөөд энэ зөвлөмж нь Техникийн туслалцааны багийн чанарыг 
сайжруулах гол зорилго байх болно.  

Энэхүү зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхийн өмнө, чанарын баталгаажуулалтад зориулсан 
загварыг бий болгох суурь ажлууд хийгдэх шаардлагатай. Ингэснээр тэрхүү багшлах, 
сурах арга дах шинэ технологийн хэрэглээ нь Монгол улс нь олон улсын шилдэг 
туршлагатай нийцсэн сургалт явуулж байгааг батлах болно. 

Нэн тэргүүнд хэрэгжүүлэх шаардлагатай нэгдүгээр зөвлөмж нь БСШУЯ-нд зориулан 
бусад орны шилдэг туршлагуудыг судлуулахаар дотоодын болон олон улсын 
мэргэжилтнүүдийг оролцуулсан мэргэжлийн өндөр түвшний ажлын багийг байгуулах, 
энэ тайлангийн IX бүлгийн А-д заасанчлан их сургуулиудын Академик хөтөлбөрийн 
байгууллагын тусламжтайгаар Монгол улсад хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар зөвшилцөнө.   

Хоёрдахь нэн тэргүүнд хэрэгжүүлэх шаардлагатай зөвлөмж нь нэгдүгээр зөвлөмжийн 
хамт хэрэгжүүлэгдэх юм. Энэ нь мэргэжлүүд бүтэцчилэгдэж тэдгээрийн доторх 
сургалтын түвшингүүд тодорхойлогдоно. Энэхүү тайлангийн 2 болон 3 дугаар 
зөвлөмжүүд хэрэв зөвшөөрөгдвөл үүнийг хэрэгжүүлэхэд гадны мэргэжилтний 
туслалцаа ихээхэн шаардлагатай. 

БСШУЯ болон их сургуулиуд нэгэнт тохирсон мэргэжлүүдийн бүтцийг хэрэглээд 
эхэлчихвэл, Монголын дээд боловсролын салбарын цахим сургалтанд зориулсан 
нийтлэг платформыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн ажлууд хийгдэж эхэлнэ. Мөн сургагч багш 
нарыг бэлтгэх сургалтыг ч эхлүүлж чадна.  

Багийн итгэл үнэмшлийн хүрээнд бэлтгэгдсэн ерөнхий тайланд хэрэв их сургуулиуд 
орчин үеийн Монгол улс дах мэдлэгийг хөгжүүлэхэд тэргүүлэх үүрэг хүлээж чадвал их 
сургуулиудад бие даасан байдлын илүү сайн орчин маш чухал гэдгийг илэрхийлсэн. 
Сургалтын бие даасан байдал нь амжилттай ямар ч их сургуульд маш чухал, гэхдээ 
бие даасан байдал нь Засгийн газар нь их сургуулиудийн бие даасан байдлын 
хариуцлагаа ашиглах нөхцлийг хангаж өгөх үүргийг шаарддаг. Үүнтэй холбогдуулан 
гуравдах нэн тэргүүнд хэрэгжүүлэх зөвлөмж нь өмнөх 2 зөвлөмжүүдийг даган гарч 
ирэх бөгөөд энэ нь энэхүү тайлангийн IX бүлгийн B-д санал болгосон Академик 
аудитын нэгжийг байгуулах зөвлөмж юм. Үүнтэй холбоотойгоор БСШУЯ-нд 
санхүүжилтийг төгсөгчдийн ажлын байрны талаар хийх судалгаанд зориулан 
хуваарилагдах бөгөөд ингэснээр их сургуулиуд болон Засгийн газарт дээд боловсролд 
оруулж буй хөрөнгө оруулалтаас хүлээн авч буй улс орны болон хувь хүмүүсийн үр 
дүнг танилцуулах боломжтой. 
	  
Эцэст нь, энэхүү тайлангийн зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэхийн өмнө Монголын дээд 
боловсролын салбарын хүрээнд үндэсний форум зохион байгуулж, бүх холбогдогч 
талуудыг оролцуулан мэргэжлийн үндэсний бүтэц, дунд, мэргэжлийн болон дээд 
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боловсролын салбаруудын уялдаа холбоо, дээд боловсролын чанарын 
баталгаажуулалтын олон улсын шилдэг туршлагууд, үүнийг дээд боловсролын 
засаглалын шилдэг туршлагуудтай уялдуулах зэрэг асуудлаар хэлэлцүүлэг явуулах нь 
зүйтэй. Бидний дурдсанаар, 2012 оны сонгууль нь бодлого боловсруулахад зарим 
өөрчлөлтүүдийг гарцаагүй авчрах бөгөөд тухайлбал, Кэмбрижийн шинэ стандартууд 
аль хэдийн ерөнхий боловсролд нэвтэрч эхэлсэн, мэргэжлийн боловсролын шинэчлэл 
хэрэгжиж байна. Эдгээр шинэчлэлүүд нь өөр хоорондоо уялдаж бие биенээ дэмжих нь 
чухал бөгөөд тиймээс үндэсний форумыг зохион байгуулж бидний тайланг 
танилцуулна гэдэгт итгэж байна.  

  



43	  
TТ 7571-MOН: Мэдлэгт суурилсан дээд боловсролын шинэчлэл 

Чанарын баталгаажуулалтын тайлан 
	  

Хавсралт 1 ДБ-д зориулсан үйл ажиллагаа, түүний үр дүн  
 

Чанарыг сайжруулах стратеги  

Үр дүн   Үйл ажиллагаа  Шаардагдах нөөц  

1.  Их сургуулиудын чанарын 
менежментэд зориулсан 
үндэсний  бүтэц  

 
i.  (Урьдчилсан нөхцөл: бүх их 
сургуулиуд чанарын 
баталгаажуулалтын нийтлэг 
журмууд, хөтөлбөрийг батлах, 
магадлан итгэмжлэхэд 
зориулсан нийтлэг процедурийг 
мөрдөхийг шаардсан БСШУЯ-
ны журмын шийдвэрүүд). 

 
ii. Магадлан итгэмжлэлийн 
үндэсний төв, их сургуулиудын 
хамтарсан хороо байгуулагдах, 
мэргэшлүүдэд зориулсан 
нийтлэг процедур, бүтцийг 
зөвшөөрөх . 

 
iii.  Их сургууль бүрт чанарын 
удирдлагын тогтолцоог  бий 
болгох. 

 

i. Их сургуулийн хөтөлбөр батлалт, 
магадлан итгэмжлэлийн үндэсний 
тогтолцоонд зориулан олон улсын 
шилдэг туршлагуудыг судлах, 
Монголд хэрэглэхэд зориулан 
тохируулах. 

ii. Оюутнуудын ачааллыг харуулах 
кредитүүд, сурлагын түвшингийн 
үндэсний тогтолцоонд зориулсан 
шилдэг туршлагуудыг судлах, 
боловсруулах. 

iii. Дээд боловсролын мэргэшлүүдийг 
тодорхойлох, нэрлэхэд зориулан 
үндэсний журмыг боловсруулах, 
судлах. Журам нь Техник 
мэргэжлийн боловсролын сургалтын 
салбартай зөвлөлдөх маягаар 
хийгдэх бөгөөд хувийн хэвшлийн их 
сургуулиудад хэрэглэгдэж болно.  . 

iv. Дотоодын чанарын менежмент, 
хөтөлбөрийн батлалт, магадлан 
итгэмжлэлд зориулан ДББ-уудад 
шаардагдах  хүлээн зөвшөөрөгдсөн 
дүрэм, журмын хуулбаруудыг  
хэвлэх, тараах  

v. Боловсон хүчнийг үнэлэх 
стандартчилсан хэм хэмжээг 
багтаасан Чанарын удирдлагын 
тогтолцоог их сургууль бүрт бий 
болгох,. 

i. Чанарын удирдлагын 
тогтолцооны олон 
улсын 1 мэргэжилтэн, 
мөн үндэсний 2 зөвлөх  
нэг жил ажиллах. 

ii. Үндэсний чанарын 
удирдлагын 
тогтолцооны дүрэм, 
журамын хэвлэлт, 
тараалт   

iii. Их сургууль бүрийн 
дотоодын чанарын 
удирдлагын 
тогтолцооны журмын 
хэвлэлт, тараалт  

 

2. Боловсон хүчний хөгжил-
сургалт, ЧУТ-ны хэрэглээ, 
үнэлгээ l 

 
8.4.3 МУБИС дээр  

мэргэжлийн хөгжлийн төвийг 
байгуулах, бүх их 
сургуулиудыг мэргэжлийн 
хөгжлийн хөтөлбөрүүдээр 
хангах. 

 
8.4.4 Бүх их сургуулиудын бүх 

шинэ багш нарт 
боловсруулан хүргэх шинэ 
академик багш нарт 
зориулсан 3 долоо хоногийн 
сургалтын хөтөлбөр. 

8.4.5 Багшлах арга зүй болон 
бүх академик багш нарт 
тараахад зориулан бий 
болгосон  үнэлгээний шилдэг 

i. МУБИС дээр  Мэргэжлийн хөгжлийн 
төвийг тэргүүлэх түншүүдийг. 

ii. Их сургуулиудын шинэ багш нарт 
зориулсан дэлгэрэнгүй  сургалтын 
хөтөлбөрийг  судлах, боловсруулах. 

iii. Хөтөлбөрийг дэмжих тохиромжтой 
нөөцүүдийг тодорхойлж, цуглуулах. 

iv. 2-р семестэрт сонгогдсон шинэ багш 
нарт зориулан туршилтын 
хөтөлбөрийг явуулах, түүнийг хянах. 

v. Шилдэг туршлагуудыг үзүүлсэн кино 
эсвэл DVD видеоны чанартай 
нөөцүүдийг тогтоох. Монголд 
хэрэглэхэд тохиромжтой  хэлбэрийг 
дахин форматлан бүх удирдах багш 
нарт тарааХ. 

 

i. Мэргэжлийн хөгжлийн 
чиглэлээр үндэсний 
мэргэжилтэн 2 жил 
ажиллах. 

ii. Академик багш нарын 
мэргэжлийн хөгжлийн 
чиглэлээр олон улсын 
мэргэжилтэн 9 сар  

iii. Дотооддоо хэрэглэх 
материалууд, гарын 
авлагыг боловсруулах, 
засварлах, тэдгээрийг 
DVD хэлбэрээр 
түгээхэд шаардагдах 
санхүүжилт.   
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Үр дүн   Үйл ажиллагаа  Шаардагдах нөөц  

туршлагуудыг DVD-ээр 
үзүүлэх  . 

 
8.4.6 ЧУТ-ны хэрэглээний 

чиглэлээр багш нарыг сургах, 
оюутнуудаас тэдний үйл 
ажиллагааны талаар санал 
авахын тулд академик багш 
нарын стандарт үнэлгээний  

3. Төгсөгчдийн ажлын 
байрны мэдээлэл  

 
i. Төгсөгчдийн ажлын байрны 

мэдээллийг цуглуулахад 
зориулан бий болгосон 
компьютержсэн тогтолцоог 
БСШУЯ дотор байрлуулах. 

 
ii. Цуглуулсан, бэлэн болсон 

мэдээллүүд бүх их 
сургуулиудад  нээлттэй  

i. Төгсөгчдийн ажлын байрны 
мэдээллийг цуглуулах, нэгтгэх, 
байршуулах олон улсын шилдэг 
туршлагуудыг судлах  
 

ii. МУИС-ийн нэг тэнхимд туршилтын 
ажлыг явуулах  

 
iii. БСШУЯ-ны хэрэглэж буй тогтолцоо, 

үр дүнгүүдийг  

i. Олон улсын менежмент 
мэдээллийн 
тогтолцооны 
мэргэжилтэн 3х1 сар 
ажиллах  /хавсран /. 

 
ii. Орон нутгийн үндэсний 

түнш 3х2 сар ажиллах 
/хавсран/  

iii. БСШУЯ дээр компьтер, 
программ хангамжийг 
байршуулах  

4. Цахим сургалт-Хэлний 
лаборатори  

 
i. Сонгогдсон цахим сургалтын 

платформыг ашиглан хотхон 
бүрт  нээлттэй цахим 
сургалтын 1 төв байгуулах  

 
ii. Сонгогдсон цахим сургалтын 

платформыг ашиглах 
боловсон хүчний болон 
техникийн сургалтууд 
хийгдэх  . 

 
iii. Их сургууль бүрт 

байгуулагдсан нээлттэй 
лабораторитай нэгдсэн нэг 
хэлний лаборатори бий 
болгох 

i. Сүлжээгээр холбогдсон 100 
компьтертэй нээлттэй цахим 
сургалтын байгуулахад шаардагдах 
программ хангамж, техник хангамж, 
түүнчлэн цахилгаан эрчим хүчээр 
хангахад шаардагдах дэд бүтэц, 
интернетийн холболтууд, техникийн 
туслалцаа зэргийг хамруулан 
судалж  санал болгох 

 
ii. 40 компьютер бүхий нэгдсэн хэлний 

лабораторид зориулсан шинж 
чанаруудыг судлах, санал болгох. 

 
iii. МУИС, ШУТИС, МУБИС –т 

байршуулах газруудыг тогтоох. 
 
iv. Суурилуулалтд туслах, сургалт 

явуулах дотоодын хамтрагч  
техникийн ажилтнуудыг тогтоох. 

 
v. Худалдан авах, байрлуулах. 
 
vi. Сонгогдсон цахим сургалтын 

платформыг хэрхэн хэрэглэхийг 
заах, үзүүлэх туршилтын 
хөтөлбөрийг их сургууль бүрт 
явуулах. 

 
vii. Цахим сургалтын хэрэглэхэд багш 

нарыг бэлтгэхэд зориулан тогтмол 
семинар зохион байгуулах, хянах. 

 
viii. Хотхон бүрт байх хэлний 

лабораторийг ашиглахад зориулан 2 
долоо хоногийн семинар/ сургах 
хөтөлбөр зохион байгуулах  

 

i. 2 жилийн хугацаанд 24 
хүн-сар ажиллах цахим 
сургалтын мэргэжилтэн 
авч ажиллуулах гэрээг 
олон улсын их 
сургуультай  байгуулах. 

 
ii. үндэсний 2 хатрагч 
дараагийн 3 жилийн 
турш бүх их сургуулийн 
цахим сургалтад 
зориулан байнгын 
тусламж үзүүлэхээр 2 
жил ажиллах 

 
iii. Сүлжээгээр холбогдсон 

100 компьтер бүхий 6 иж 
бүрдэл,  40 хэлний 
лабораторийн 
компьютер бүхий  4 их 
бүрдэл. 

 
iv. Их сургуулиудын 
туршилтад шаардагдах 
дэд бүтцийн хөгжил. 

 
v. Их сургууль бүрт 
зориулсан платформын 
форматыг гаргах 
дизайнерүүдийн комисст 
зориулсан сан. 

 
vi. Хэлний лабораторид 
хэлний программыг 
хэрэгжүүлэхээр 
мэргэжилтэн 6 сар 
ажиллах, Хэлний багш 
нарт зориулан 2 долоо 
хоногийн семинар 
зохион байгуулах,  
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Хавсралт 2 Чанарын 9 сэдэв, 25 үзүүлэлтүүд  
 

Эдгээр үзүүлэлтүүдийг  Бахрейний Боловсролын чанарын баталгаажуулалтын 
байгууллага, Австралийн их сургуулиудын чанарын агентлагтай хамтран Бахрейний 
хаант улс дахь байгууллагын аудитад зориулан гаргасан  “Их сургуулиудын чанарын 
хяналтын гарын авлага” 2009-аас авсан болно.   

Бахрейний хаант улс саяхан дээд боловсролын тогтолцооны шинэчлэлд эрчимтэйгээр 
хөрөнгө оруулсан. Эдгээр шинэчлэлийн эхэнд Бахрейнд Монголынхтой ижил 
асуудлууд байсан: дээд боловсролын тогтолцоо нь маш их хувийн сургуулиудтай, 
тэдгээрийн ихэнхи нь чанар муутай курс, үр дүнг санал болгодог, хариуцлагын түвшин 
доогуур,  үндэсний их сургууль нь өргөжин тэлж буй эдийн засагт шаардлагатай байгаа 
төгсөгчдийг гаргадаггүй, чанарын академик стандартууд, багшлах, суралцах арга 
барил нь муу, оновчгүй засаглал, удирдлагатай гэх мэт. Тогтолцооны оновчгүй 
байдлуудыг судалснаар Бахрейний эдийн засгийн хөгжлийн зөвлөл дээд боловсролын 
шинэ улсын их сургууль, дунд боловсролын дараа илүү сайн чанар руу чиглүүлэх олон 
нийтийн болон хувийн бүх байгууллагыг хянах чанарын баталгаажуулалтын газар 
байгуулсан.  

 Эдгээр үзүүлэлтүүд Дээд боловсролын чанарын баталгаажуулалтын олон улсын 
шилдэг туршлагуудын тоймын цогц бүтээлд үндэслэн боловсруулагдсан бөгөөд 9 
сэдвийн хүрээнд хуваагдсан:  

• Эрхэм зорилго, төлөвлөлт, засаглал удирдлага (5  үзүүлэлт) 
• Академик түвшнүүд (6 үзүүлэлтүүд) 
• Багшлах, суралцах арга зүйн чанар (3 үзүүлэлтүүд)  
• Оюутанд туслахуй (1 үзүүлэлт)  
• Хүний нөөц (3 үзүүлэлт) 
• Судалгаа, шинжилгээний ажил (2 үзүүлэлтүүд)  
• Олон нийтийн холбоо, харилцаа (1үзүүлэлт)  
• Дэд бүтэц, материаллаг болон бусад нөөц, боломжууд (3 үзүүлэлтүүд)  
• Чанарын баталгаажуулалт ба сайжруулалт (1 үзүүлэлт) 

СЭДЭВ: THEME: ЭРХЭМ ЗОРИЛГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗАСАГЛАЛ  
 
Үзүүлэлт 1  

Их сургуульд дээд боловсрол нь өөрийн үндсэн зорилго болдог бөгөөд мөн 
ойлгомжтой тодорхойлсон эрхэм зорилготой байдаг. Эрхэм зорилго нь их сургуулийн 
үндэсний болон олон улсын чиглэл,  эрүүл, стратеги төлөвлөлтийн үйл явцтай нийцсэн 
байна.   

Хүлээгдэж буй арга хэмжээнүүдийн талаархи удирдамжууд:  

• Академик стандартын шинэчлэлт, дээд боловсролд голлон анхаарахад 
чиглэгдсэн олон нийтэд ойлгомжтой эрхэм зорилготой байх  
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• Эрхэм зорилгыг баталгаажуулах, хянахад зориулсан үйл явцтай байх  
• Эрхэм зорилгыг боловсруулах, хянахад хөндлөнгийн болон дотоодын гол 

оролцогч талуудын оролцоо байх, их сургуулийн эрхэм зорилгыг 
боловсруулахдаа үндэсний соёлыг харгалзан үзсэн байх,  

• Эрхэм зорилгод хэрхэн хүрэхийг харуулсан стратеги төлөвлөгөөтэй байх, 
үүнд гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлтүүд болон жилийн зорилтуудыг оруулж өгсөн 
байх.  

• Хэтийн төлөвлөгөөг дэмжих илүү дэлгэрэнгүй төлөвлөгөөнүүдтэй байх, 
жишээлбэл, суралцах, багшлах арга зүйн төлөвлөгөө, судалгаа, 
шинжилгээний ажлын төлөвлөгөө, элсэлтийн төлөвлөгөө гэх мэт.  

• Эрхэм зорилго, хэтийн төлөвлөгөө нь зорилтот суралцах арга барилын үр 
дүнтэй уялдсан байх,  

• Зорилтдоо хүрч буйг жил бүр хянах маш сайн боловсруулсан үйл явцтай байх, 
үүнд мэдээлэл цуглуулах, тайлагнах, менежмент мэдээллийн тогтолцоо, 
зорилтуудын дагуу гарч буй үр дүнгүүдийг тайлагнах зэрэг үйл явцууд байж 
болно. 

Үзүүлэлт 2 

Их сургуулийн засаглал нь академик соёл, академик гүйцэтгэлийн өндөр 
стандартуудыг хөгжүүлэхийг чухалчилсан эрүүл, менежментийн туршлагуудтай гэдгээ 
нотолно.   

Хүлээгдэж буй удирдамжууд: 

• Их сургуулийн соёл нь оюутнуудыг суралцагч шиг, нээлттэй оюуны Их 
сургуулийн соёл нь оюутнуудыг суралцагч шиг, нээлттэй, оюунлаг байх,  
аливаа тэтгэлэгт хөтөлбөр болон мэдлэгийн төлөө эрмэлзэлтэй байлгахыг 
онцлон үздэг байх   

• Академик сайжруулалтын өндөр түвшнийг бэхжүүлэх нь тухайн их сургуулийн 
чухал үүрэг хариуцлага мөн.  

• Захиргааны зөвлөлийн үүрэг, хариуцлагууд маш тодорхой тогтоогдсон байх  
• Захиргааны зөвлөлийн гишүүдийн томилгоо, зааварчилгаа, хурлын ирцийн 

бүртгэл, захиргааны зөвлөлийн үр дүнг хянах үйл явцад зориулсан механизм 
байх,  

• Их сургууль нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн бизнесийн үйл явцыг хэрэглэдэг байх, 
тухайлбал: хэтийн төлөвлөгөө, жилийн төсөвийн болон урт хугацааны 
санхүүгийн төлөвлөгөө, тайлангийн удирдлагын тогтолцоо, эрсдлийн 
удирдлагын техникүүд, гол хөгжлүүдэд чиглэсэн төслийн менежмент гэх 
мэт.  

• Их сургууль доторх болон захиргааны зөвлөлийн сонирхлын зөрчлийг 
зохицуулах журамтай байх,  

• Санхүү, удирдлагын шийдвэр гаргах эрх мэдлийн төлөөлөлтэй байх  
• Их сургууль өөрийн бизнесийг явуулах эрх мэдэлтэй байх, санхүүгийн ивээн 

тэтгэгч эсвэл эзэмшигчийн бизнесийн бусад сонирхлоос бие даасан байх. 
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Үзүүлэлт  3 

Их сургууль тодорхой байгууллага болон удирдлагын бүтэц, зохион байгуулалттай 
байна, шийдвэр гаргахад оюутнуудын оролцоо байх боломжуудыг олгодог байна.  

Хүлээгдэж буй удирдамжууд: 

• Бүх багш, ажилтан, оюутанд ойлгомжтой орчин үеийн, оновчтой 
байгууллагын бүтэцийн схемтэй байх  

• Бүх ажилтан өөрсдийн үүргээ болон хэний өмнө хариуцлага хүлээхээ мэддэг 
байх,  

• Бүх ажилтанд зориулсан ажлын байрны тодорхойлолттой байх  
• Үйл ажиллагааны ялангуяа ахлах удирдлагын дунд удирдлагын үр ашигтай 

тогтолцоотой байх, Ахлах багш нар болон менежерүүд үр өгөөжтэй 
манлайллаар хангах  

• Өөрчлөлтүүд их сургуулийн бүхий л түвшинд үр дүнтэй хүрдэг байх,  
• Оюутнууд оюутны холбоо эсвэл холбогдох хороодын төлөөлөл маягаар 

шийдвэр гаргахад оролцдог байх.  

Үзүүлэлт  4 

Их сургууль захиргааны үйл ажиллагаа болон сургалт явуулахад зориулсан цогц, иж 
бүрэн дүрэм, журамтай байна. 

Хүлээгдэж буй удирдамжууд: 

• Дүрэм, журмын үндсэн бүртгэлтэй байх, багш, ажилтан, оюутнуудад 
зориулан шаардагдах бүх хэл дээр байх.  

• Тухайн журам эсвэл дүрэм нь их сургууль даяар мөрдөгдөх үү, эсвэл зөвхөн 
тухайн тэнхимд (коллежи) үү, эсвэл нэгжид үү гэдэг нь маш тодорхой байх  

• Журам, дүрмүүд нь цаасан болон эсвэл их сургуулийн вебсайтад тавигдсан 
электрон хэлбэрээр багш, ажилтан, оюутнуудад хялбар олддог байх,  

• Журам, дүрмүүдийн үр нөлөө, хэрэгжилтийн бодит байдалд тогтмол хяналт 
тавих, үүнд бусад байгууллагуудтай харьцуулах байдлаар хянаж болно.  

• Шинэ журам, дүрмийг боловсруулах механизмтай байх.  

Үзүүлэлт 5 

Их сургууль өөрийн бүх үйл ажиллагааны санхүүгийн болон сургалтын тууштай 
байдлыг хамгаалж хөхүүлэн дэмжинэ. 

Хүлээгдэж буй удирдамжууд: 

• Их сургууль нь өөрийн академик курсууд, стандартууд, сургалтын 
хэрэглэгдэхүүн, үйлчилгээнүүдийн тухай шинэчлэсэн, тодорхой, үнэн зөв 
мэдээллийг оюутнууд, ирээдүйн оюутнууд болон бусад хүмүүст зориулан 
тогтмол хэвлэн нийтэлдэг байна   



48	  
TТ 7571-MOН: Мэдлэгт суурилсан дээд боловсролын шинэчлэл 

Чанарын баталгаажуулалтын тайлан 
	  

• Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн тогтолцоо нь хөндлөнгийн санхүүгийн 
аудитыг хамруулан луйврыг олж илрүүлэх, үүнээс сэргийлэхэд зориулсан үйл 
явцтай байна  

• Төсөв зохиох болон санхүүгийн тайлагнах явц ил тод байна  
• Их сургууль оюутны элсэлт, ирц, хийсэн гэрийн даалгаварууд, сурлагын 

дүнгийн үнэн зөв бүртгэлтэй байна  
• Үр дүнтэй оюутны захиргааны болон сурлагын бүртгэлийн тогтолцоотой 

байх, энэхүү тогтолцоонд элсэлтийн бодит мэдээлэл, бүртгэлийн 
хадгалалт, баримт хадгалах хуваарийн үйл явцууд мөн бүртгэлийн нууцлал, 
бодит байдлыг хадгалах, зөвшөөрөлгүй нэвтрэхээс хамгаалах үйл явцууд 
орно.  

• Оюутнуудын гаргасан санал, гомдлыг хянаж судлахад зориулсан системтэй, 
шударга механизмтай байна  

• Багш, ажилтан, оюутны биеэ авч явах байдлын ёс зүйтэй холбоотой журам, 
тэднийг зохисгүй байдлаар биеэ авч явахаас сэргийлсэн тогтолцоо, 
сахилгын үр дүнтэй механизмтай байна.  

 

СЭДЭВTHEME:  АКАДЕМИК ТҮВШНҮҮД  
 
Үзүүлэлт 6 

Их сургуулийн курсууд, кредит оноонууд нь тухайн сургуулийн санал болгож буй курс 
бүрт шаардагдах судлах зүйлийн нийлбэрт зориулсан тухайн сургуулийн мэргэжлийн 
бүтэц болон олон улсын хэм хэмжээтэй нийцсэн байна. 

Хүлээгдэж буй удирдамж: 

• Их сургуулийн мэргэжлүүд нь судлах зүйлийн хүлээн зөвшөөрөгдсөн дээд 
боловсролын салбаруудад үндэслэсэн байх бөгөөд курс бүр мэдлэгийн 
холбогдох байгууллагыг багтаасан байна  

• Курс бүр их сургуулийн мэргэжлийн бүтцийн шаардлагуудтай нийцсэн байна  
• Мэргэжил бүрт зориулсан кредит онооны тоо нь мэргэжлийн бүтэц, олон 

улсын хэм хэмжээтэй нийцсэн байна,  
• Курсуудад заах, суралцах гадаад хэлнүүд тодорхой тогтоогдсон байна  
• Курс бүрт зориулан шаардагдах кредитүүд, сэдвүүдийн зөвлөлгөө нь элссэн 

болон ирээдүйн оюутнуудад зориулсан тодорхой, үнэн зөв байна  
• Курс бүрийн явц тодорхой дүрмийн дагуу явагдана.  
• Элсэлтийн өмнө бүх оюутнуудад тэдний элсэн суралцаж буй курсийн 

шаардлагуудын тухай болон холбогдох санхүүгийн үүрэг хариуцлагын талаар 
зөвлөгөө өгсөн байна. 

Үзүүлэлт 7 
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Их сургууль бусад дээд боловсролын байгууллагуудтай өөрийн зөв харилцааг бий 
болгоно, өөрийн санал болгож байгаа эсвэл бусад байгууллагуудын түншлэл дэх бүх 
курсуудэд зориулсан зохимжтой, албан ёсны хэлэлцээрүүдтэй байна.  

Хүлээгдэх буй удирдамж: 

• Их сургууль болон бусад дээд боловсролын байгууллагуудын хоорондын 
харилцаа нь ил тод, тодорхой тайлбарлагдана. Ингэснээр оюутнууд болон 
бусад сонирохогч, дэмжигч талууд аливаа мэдээллийн төөрөлдөгдөлд орох, 
мэхлэгдэхээс сэргийлэгдэнэ.  

• Өөр боловсролын байгууллага сургалтын хөтөлбөр, заах арга зүйг хангаж 
байгаа курс бүрт зориулсан их сургууль болон нөгөө байгууллагын хооронд 
харилцан зөвшөөрсөн хэлэлцээр байх ба хэлэлцээр нь а)Монголд санал 
болгосон курс болон нөгөө байгууллагын найдвартай байдлыг бататгах 
оролдлогыг зохих түвшинд авч үзсэний дараа хийгдэнэ, б) монгол улс дотор 
санал болгож буй курс нь тухайн оронд адил нэртэй байгаа эсэх монгол курс  
төгсөгчдийг тухайн оронд хүлээн зөвшөөрөх эсэх в) түнш талуудын үүрэг, 
хариуцлагуудыг мөн заах арга барилыг оруулан дэлгэрэнгүй зааж өгнө, г) их 
сургуулийг өөрийн багш нарын академик чадавхийг сайжруулахад тусална.  

• Өөр боловсролын байгууллага зарим сургалтын хөтөлбөр, заах арга зүйг 
хангаж байгаа курс бүрийн тухай одоо байгаа болон ирээдүйн оюутнуудад 
өгөгдсөн мэдээлэл нь оюутны гэрчилгээн дээр бичигдэх санал болгож байгаа 
байгууллагын нэр, боловсролын зэргийг маш тодорхой зааж өгсөн байх 
шаардлагатай  

• Өөр боловсролын байгууллага зарим сургалтын хөтөлбөр, заах арга зүйг 
хангаж байгаа курс бүрийн тухай одоо байгаа болон ирээдүйн оюутнуудад 
өгөгдсөн мэдээлэл нь ямар сэдэв, курсын элементүүд заагдах, нөгөө 
байгууллага, их сургуулийн алинаар нь шалгагдах тухай маш тодорхой 
тусгасан байна.  

• Өөр боловсролын байгууллага зарим сургалтын хөтөлбөр, заах арга зүйг 
хангаж байгаа курс бүрийн тухай одоо байгаа болон ирээдүйн оюутнуудад 
өгөгдсөн мэдээлэл нь аль байгууллагын (тухайн их сургуулийн эсвэл нөгөө 
байгууллагын) дүрэм, журам хэрэглэгдэхийг тодорхой тусгасан байна.   

Үзүүлэлт 8 

Их сургууль нь өөрийн бүх курсуудэд зориулсан тохиромжтой,чанга хатуу элсэлтийн 
шалгууртай байна.  

Хүлээгдэж буй удирдамж: 

• Сургалтын курс бүрт зориулсан элсэлтийн шалгуур нь олон нийтэд 
нээлттэй, ирээдүйн бүх оюутнуудад зориулагдсан  байна   

• Элсэлтийн шалгуур нь тусгай мэргэжлээр элсэхэд зориулсан шаардлагуудыг 
тодорхойлсон байна.  
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• Элсэлтийн шалгуур нь шаардагдах наад захын хэлний стандартуудыг 
багтаасан байна  

• Оюутнуудад өргөдөл гаргагчдыг үнэлэх, өмнөх сурлагын түүхийг хүлээн 
зөвшөөрөх, кредит шилжүүлэхэд шаардагдах шалгууруудын дагуу зөвлөлгөө 
өгсөн байна  

• Их сургууль элсэлтийн шалгуур нь бүх нөхцөлд тохирсон эсэх, шаардагдах 
шалгуур үзүүлэлтүүд багтаасан эсэхийг шалгах журам бүхий үйл явцтай 
байна,  

• Их сургууль оюутнуудын үр дүн, олон улсын харьцуулалт зэрэг мэдээллийг 
ашиглан элсэлтийн шалгуурыг тогтмол хянана, мөн шалгуурууд тохирсон 
болохыг батална. 

Үзүүлэлт 9 

Их сургууль нь бүх курс, хичээлүүд, сургалтаас гарах үр дүнг тодорхой боловсруулсан 
эсэхийг нягтална.. 
 
Хүлээгдэж буй удирдамж: 

• Сургалтаас гарах үр  дүнгүүд ерөнхий болон онцгой мэдлэг, чадварт 
чиглэгдэнэ, (заримдаа төгсөгчдийн онцлогоос хамаарна) мөн сурах, 
амьдралын турш сурахыг дэмжинэ,  

• Их сургуулийн бүх төгсөгчид эзэмших шаардлагатай ерөнхий мэдлэг, ур 
чадварыг тодорхойлсон журам байх, журмууд нь бүх курс, хичээлүүдэд 
тавигдах сургалтаас гарах үр дүнгүүдийг шаардана  

• Курс, хичээлийн тодорхойлолтууд олон нийтэд нээлттэй, сургалтаас гарах 
үр дүнг тодорхойлсон байна  

• Сургалтаас гарах үр дүнг хэрхэн бичих тухай багш нарт зөвлөлгөө өгдөг 
байна.  

Үзүүлэлт 10 

Оюутны сурлагын үнэлгээ нь оюутны гаргасан академик түвшинд үндэслэн үнэн зөв, 
оновчтой хийгдэнэ.  

Хүлээгдэж буй удирдамжууд: 

• Оюутны үнэлгээний журмуудтай байх бөгөөд энэ нь шалгалтын явцууд, 
дүнгийн схемүүд, шалгуур үзүүлэлтүүд, хүндэтгэх шалтгаан болон дахин 
шалгалт авах  дүрмүүд, нэгээс илүү үнэлгээнд тавигдах шаардлагууд, 
шалгалтын аргууд нь тохиромжтой эсэх зэргийг хамарсан байна. 

• Эдгээр журмууд нь үнэлгээний шилдэг туршлагуудын судалгааны үр дүнд 
боловсруулагдана  

• Үнэлгээний ажлууд нь тухайн хичээлээс гарах сурлагын үр дүнгийн дагуу 
оюутны сурлагыг зөв тодорхойлж байгаа эсэхийг нягтлахаар 
боловсруулагдсан байна  
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• Үнэлгээний загвар, ажлуудыг сайжруулах ажилтнууд дэмжигдиж сайшаагдсан 
байна  

• Үнэлгээний ажлууд нь хичээлийн эрт үед оюутнуудад мэдээлэл болж очих 
бөгөөд оюутнууд хичээлийн аль хэсэгт хүндрэл учирч байгааг тодорхойлох 
боломжийг олгоно.  

• Үнэлгээний болон шалгалтын процессууд нь аливаа хууран мэхлэлт эсвэл 
бусад сургалтын буруу зуршлуудаас хамгаална  

• Оюутнууд үнэнч шударгаар боловсрол эзэмшинэ, жишээлбэл, бүтээлийн 
хулгайгаас хэрхэн зайлсхийхийг суралцах  

• Оюутны гаргасан академик түвшинд хөндлөнгийн хяналт, харьцуулалт 
байна. 

Үзүүлэлт 11 

Их сургууль бүх оюутнуудад зориулсан нэгдсэн болон бие даасан үнэн зөв мэдээллийн 
сантай байна, тэдгээр мэдээллийн сан оюутны ажлыг сайжруулах, академик 
түвшнүүдийг шинэчлэхэд ашиглана.  

Хүлээгдэж буй удирдамжууд: 

• Их сургууль нь дүнгийн онооны дундаж, төгсөгдчийн үр дүн зэргийг 
тасралтгүй шинэчилдэг, хялбар олддог мэдээллийн сантай байх  

• Их сургууль мэдээллийн санг бүртгэх, тайлагнах эсвэл менежмент 
мэдээллийн тогтолцоог хэрэглэхийг төлөвлөдөг байх  

• Мэдээллийн сан нь академик багш нарт нээлттэй, холбогдох тухайлбал 
бизнесийн болон салбарын хөндлөнгийн холбогдох хүмүүстэй зөвлөлдөхөд 
боломжтой байдлаар хийгдсэн байх  

• Ахлах удирдлага, сургалтын хороодод өгөх мэдээллийн сангийн тайлан нь 
сайжруулалтад чиглэгдсэн асуудлууд болон боломжуудыг олж тогтооход 
хэрэглэгдэнэ  

• Өөрчлөлт, тохируулгууд нь мэдээллийн нарийн судалгааны үр дүнд хийгдэх 
бөгөөд үр нөлөөг нь хянана.  

 

СЭДЭВ: БАГШЛАХ, СУРАЛЦАХ АРГА ЗҮЙ  
Үзүүлэлт  12 

Их сургууль нь курсуудыг батлах, хянах, сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах, эрүүл 
академик түвшинд хүргэх хатуу чанга үйл явцтай байна.  

Хүлээгдэж буй удирдамжууд: 

• Курсууд болон тэдний сургалтын хөтөлбөр орчин үеийн, хөдөлмөрийн зах 
зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн, мэргэжлийн чиглэлд судалгаа, 
шинжилгээний ажлын болон орчин үеийн чиг хандлагыг тусгасан байна  
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• Сургалтын хороодын хийсэн үнэлгээг хамруулан сургалтын хөтөлбөрт 
оруулах өөрчлөлтүүд, шинэ курсуудыг боловсруулахад зориулан хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн журам, шийдвэр гаргах байгууллагатай байна  

• Их сургууль хэт олон тооны курстэй байхаас зайлсхийж тодорхой хугацааны 
туршид курсуудын тоог тогтмол байлгана 

• Хэрвээ тухайн курс нь цуцлагдсан бол нэгэнт элсэн орсон оюутнуудыг 
төгстө тухайн курсыг үргэлжлүүлнэ.  

• Курсуудыг хүчин төгөлдөр, ач холбогдолтой байгааг, курсуудыг дахин 
батлах үйл явцыг нягтлах байнгын хөндлөнгийн хяналттай байна  

• Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ курсуудын болон сургалтын 
хөтөлбөрийг боловсруулах, хянахад тусгагдсан байна  

• Курс, сургалтын хөтөлбөрийн боловсруулалт, хяналтад бизнесийн, салбарын 
академик шинжээчид гэх мэт гол гол талуудын зөвлөлгөө тусгагдсан байна 
(жишээлбэл, курсэд зориулсан хөндлөнгийн зөвлөх хороо байж болно)  

• Шинэ курсыг боловсруулах, дахин батлахад зориулсан загваруудтай байна, 
эдгээр нь шаардагдах нөөц, онлайн эсвэл холимог сургалтын хэрэглээ, 
практикт суурилсан сургалтын хэрэглээ, мэргэжлийн магадлан итгэмжлэх 
аргууд, чадварлаг багшлах боловсон хүчний боломжууд зэрэгт зориулагдсан 
байж болно   

• Их сургууль мэргэжлийн курсуудэд зориулсан хөндлөнгийн магадлан 
итгэмжлэлийг олж авахаар төлөвлөж байгаа эсвэл олж авахаар ажиллаж 
байж болно.  . 

Үзүүлэлт 13 

Багшлах бүрэлдэхүүн мэргэжлийн салбар дах орчин үеийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн 
мэдээллээр хангагдсан, үр дүнтэй сургалтын олон төрлийн аргуудыг хэрэглэдэг байна.. 

Хүлээгдэж буй удирдамжууд: 

• Багшлах, суралцах арга барилын төлөвлөгөө эсвэл багшлах үндсэн зарчмын 
баримтлалтай байна  

• Заах арга зүйч нар нь тэдний зааж буй арга барил нь тухайн мэргэжлийн 
хувьд одоогийн судалгаа болон тэтгэлэт хөтөлбөртэй нийцэж байгааг 
харуулах боломжтой.  

• Курсуудын үр өгөөжтэй удирдлага, багш нар тухайн курсыг заах ур 
чадвартай гэж үнэлэгдсэн, тухайн курсыг явуулах шаардагдах материалууд 
хангагдсан эсэхийг батална  

• Анги болон хичээл удирдах үүрэг, хариуцлагууд маш тодорхой 
тодорхойлогдсон байна  

• Сургалт нь дадлагын болон лабораторийн хичээлүүд, хамааралтай бол, 
онлайн сургалтын үр ашигтай хэрэглээ зэргийг оруулан тухайн мэргэжлийн 
салбарт хамааралтай олон төрлийн арга, хандлагуудыг хамруулна  

• Академик багш нар дээд боловсролын заах арга зүйн аргууд болон оюутан 
төвтэй хандлагуудын хэрэглээний талаар маш сайн мэдлэгтэй байна  
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• Суралцах, багшлах шилдэг арга барилын талаарх зөвлөлгөө, сургалтын 
дэмжлэгүүд нь академик багш нарт нээлттэй байна  

• Лабораторын ажил эсвэл дадлагад суурилсан сургалт эсвэл ажлын 
тэтгэлэгт хөтөлбөрт байгаа бол түүнд зориулсан сургалтын гэрээ 
хэлэлцээр, үнэлгээ, оролцогч талуудын үүрэг, хариуцлагуудтай холбоотой 
журам, дүрэмтэй байна  

• Их сургууль багш нарыг дэмжих, оюутнуудыг өөрсдийн суралцах явцдаа  
хариуцлага хүлээхийг сайшаадаг сургалтын удирдлагын тогтолцоог 
хэрэглэдэг эсвэл дэмждэг байна. 

Үзүүлэлт 14 

Их сургууль оюутнууд, төгсөгчдийн суралцсан туршлагын чанар, курсуудын чанарын 
талаарх сэтгэл ханамжийг системтэйгээр хянадаг, тэдний сэтгэл ханамжийг өсгөх арга 
хэмжээ авдаг байна.. 

Хүлээгдэж буй удирдамжууд: 

• Их сургууль оюутнуудын сэтгэл ханамжийн эсвэл курс, хичээлүүдэд оролцох 
оролцооны  талаар судалгаа явуулдаг байна  

• Их сургууль багшлах арга зүйн талаарх оюутны сэтгэл ханамж ямар байгааг 
эсвэл бусад санал, шүүмжлэлийг олж авахаар судалгаа явуулдаг байна  

• Их сургууль төгсөгчдийн суралцаж байсан үед болон төгссөний дараа 
судалгаа явуулж, төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн түвшинг хянаж шинжилдэг 
байна.  

• Оюутны төлөөллөөс гарсан зөвлөлгөө, оюутны санал шүүжлэлүүд нь 
курсуудад эсвэл багшлах арга зүйд өөрчлөлт хийхэд хэрэглэгдэнэ, 
Оюутнуудад тэдний санал шүүмжлэлүүд өөрчлөлт рүү чиглүүлнэ гэдгийг 
хэлж ойлгуулдаг байна.  

• Багшлах бүрэлдэхүүн оюутны санал шүүмжийн дагуу өөрсдийн багшлах арга 
барил сайжирсан тухай тайлбарлаж чаддаг байна.  

 

СЭДЭВ: ОЮУТНЫГ ДЭМЖИХ  
 

Үзүүлэлт 15 

Их сургууль оюутанд тусламж үзүүлэх, дэмжих  мэргэжлийн, үр өгөөжтэй үйлчилгээ 
явуулж   оюутнуудын хувь хүний хөгжлийг дэмждэг байна.  

Хүлээгдэж буй удирдамжууд: 

• Оюутанд тусламж үзүүлэх, дэмжих  мэргэжлийн, үр өгөөжтэй тогтолцоог 
тэдгээрийн давуу эрхийн дагуу курсэд оюутан элсүүлэх, шалгалтын менежмент, 
дүн болон үр дүнгийн зөвлөлгөө, бүртгэлд хэрэглэх   
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• Оюутанд туслах үйлчилгээ явуулах тухайлбал, зөвлөлгөө өгөх, эрүүл мэнд, 
нийгмийн хамгаалал, оюутны байраар хангах, ажил мэргэжил сонгох, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнуудад туслах гэх мэтээр дэмжлэг үзүүлдэг 
байна. Оюутнууд эдгээр үйлчилгээнүүдийг мэддэг байх   

• Их сургууль тодорхой бүлгүүдийн тусгай хэрэгцээнүүдийг тодорхойлсон байх 
(гадаадын оюутнууд, хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнууд, арьс өнгөөр 
ялгаварлагдаж мэдэх оюутнууд зэрэг), тэдгээр бүлгүүдэд зориулан үр дүнтэй 
тусламж үзүүлэх. Эрсдэлд байгаа оюутнуудыг олж тогтоон тэдэнд туслах 
байгууллагыг бүхэлд нь хамарсан журам, дүрэмтэй байх  

• Их сургууль эрсдэлд байгаа оюутнуудад (оюутныг суралцахад болон хэлний 
туслалцаа) туслах нөөцөөр хангах,  

• Их сургууль орон нутгийн болон гадаадын оюутнуудыг нэгтгэхэд туслах 
соёлын ялгаатай байдал, хүлээцтэй байдал, харилцан хүндлэл, ангийн дэг 
журмуудтай холбогдсон бодлогуудтай байх  

• Их сургууль нь оюутнуудыг бие хүн болгох хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн нийгэм, 
соёлын ажлуудад оролцохыг дэмждэг байх  

• Нийгмийн, амралтын, урлаг, соёлын газар хотхон эсвэл байгууллагын өргөн 
хүрээнд байгуулсан байх  

• Их сургууль нь оюутанд тусламж үзүүлэх, дэмжих үйлчилгээний талаар 
оюутнуудын сэтгэл ханамжийг хянаж, тэдгээр үйлчилгээг сайжруулах арга 
хэмжээ авдаг байх. 

 

СЭДЭВ: ХҮНИЙ НӨӨЦ  
Үзүүлэлт 16 

Их сургууль нь эрхэм зорилгод хүрэхэд дэмжлэг үзүүлэх, сургуулийн санал болгож буй 
боловсролын чанарыг хангаж чадах, хүрэлцэхүйц тооны, чадварлаг хүний нөөцтэй 
байна.  

Хүлээгдэж буй удирдамжууд: 

• Их сургууль нь өөрийн эрхэм зорилгоо биелүүлэхэд шаардагдах хүний нөөцийг 
тодорхойлсон, чадварлаг тохирох ажилтнуудыг ажилд авах, урамшуулах, 
тогтоон барих ажиллах хүчний менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж 
байгаа эсвэл хэрэгжүүлсэн байх   

• Их сургуулийн өмнө багш нарын хүлээх үндсэн үүрэг, хариуцлага маш сайн 
тодорхойлсон, захиргааны ажил хэргийг явуулах хангалттай ажилтнуудтай 
байна  

• Их сургууль нь багш нарын төрөл, тоо, ажилласан цагийн(бүтэн цаг, хагас 
цаг), багш оюутны харьцаа, тэдний цалингийн хэмжээ зэрэгийн бүртгэл 
хөтөлдөг байх  

• Их сургууль нь багш нарын мэргэжил, туршлагын бүртгэлийг байнга 
шинэчилж байх  

• Их сургууль нь анги дүүргэлтийн дээд хязгаарын талаар журамтай байх,  
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• Их сургууль нь цагийн, туслах багш нарт нөөц боломжийг ашиглахад нь мөн 
үндсэн багш нартай хамтран үйл ажиллагаа явуулах цаг олгох зэргээр 
дэмжлэг үзүүлдэг байна. 

Үзүүлэлт 17 

Их сургууль нь багш нараа үнэлдэг, тэднийг ажилд авах, тогтоон барих, урамшуулах, 
ажлын үзүүлэлтийн менежментийн эрүүл процессуудтай байна.   

Хүлээгдэж буй удирдамжууд: 

• Их сургууль нь тухайн албан тушаалд хамгийн сайн ажилтныг сонгон 
шалгаруулах, ажилд авах, тэдгээрийг сонгогдсон гэдгийг бататгах дүрэм 
журмуудтай байх   

• Урамшлууллын системтэй байх, энэ нь их сургуулийн эрхэм зорилгодоо 
хүрэхэд туслах, багшлах арга барил, судалгааны ажил, олон нийтийн 
үйлчилгээ, захиргааны сайн үзүүлэлтүүдийг дэмжих санхүүгийн урамшууллын, 
сурталчилгааг багтаана, гэвч үүгээр хязгаарлагдахгүй  

• Гадны зөвлөх, гаднаас хийгдсэн ажлын  төлбөрийн тухай журамтай байх  
• Шинэ багш нарт зориулсан дадлагажуулах болон чиглүүлэх үйл ажиллагааны 

хөтөлбөртэй байх  
• Хүрээлэнг бүхэлд нь хамарсан ажилтнуудын гүйцэтгэлийн менежментийн 

төлөвлөгөө байх бөгөөд, үүнд ажилтнуудын гүйцэтгэлийн талаарх 
хугацааны /жилийн г.м/ үнэлгээ, санал мөн ажилтнуудыг хөгжүүлэх 
шаардлагыг илрүүлэх зэрэг багтана.  

• Багш нарын санал, гомдлыг хянаж шалгах шударга, системтэй 
тогтолцоотой байна. 

Үзүүлэлт 18 

Их сургууль нь багшийн хөгжилд системтэйгээр хандаж,  бүх багш нарт зориулан 
багшлах арга барил, судалгаа, шинжилгээний ажил, захиргааны хувьд байнга 
шинэчлэгдэж байх  боломжуудаар хангадаг байна.  . 

Хүлээгдэж буй удирдамжууд: 

• Багшийн хөгжил, тэдгээрийн хэрэгжилтийг дэмжих талаар журмууд 
боловсруулсан байх  

• Багшийг хөгжүүлэх шаардлагыг тодорхойлох ажлыг байгууллагын хүрээнд 
хийдэг байх  

• Их сургууль даяар багшийн хөгжлийн сургалтууд зохион байгуулдаг, 
тэдгээрт хамрагдсан багш нарын бүртгэлтэй байх Багшийн хөгжлийн 
сургалтын үр дүн нь тухайн сургалтын оролцогчдоор үнэлэгддэг байх  

• Ажлын ачааллыг хуваарилах загваруудтай байх, тэдгээр нь ялангуяа 
академик багш нарт  судалгаа, шинжилгээний ажил хийх, тэтгэлэгт 
хөтөлбөр, багш нарын мэдлэг боловсролыг цаг үетэй нь холбож өгөх бусад 
үйл ажиллагаануудад хамрагдах чөлөө олгох,  
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• Багш солилцох, илүү туршлагатай багш нараар шинэ багш нарыг 
хамламжлан хүмүүжүүлэх боломжуудыг бүрдүүлсэн байх. 

 

СЭДЭВ: СУДАЛГАА, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ  

Үзүүлэлт 19 

Их сургууль нь судалгаа, шинжилгээний ажлыг хөгжүүлэх, үр дүнг хянах шинжлэх 
тлөвлөгөөг  судалгаа, шинжилгээний ажил нь ёс зүйтэй, үр дүнтэй явагдаж байгааг 
батлах журам, үйл явцын хамт хэрэгжүүлсэн байна. 

Хүлээгдэж буй удирдамж: 

• Судалгаа, шинжилгээний ажлын менежментийн төлөвлөгөө, гол ажлуудын 
үзүүлэлтүүд, зорилгуудтай байх  

• Судалгаа, шинжилгээний ажлыг дэмжихэд зориулсан их сургуулийн төсөвийн 
дүн хянагдсан байх  

• Эрдэм шинжилгээний ажилтнуудын судалгаа, шинжилгээний ажлын үр 
дүнгийн мэдээлэл, идэвхтэй эрдэм шинжилгээний ажилтнуудын мэдээлэл 
байгууллагын хүрээнд байх  

• Судалгаа, шинжилгээний ажлыг ёс зүйтэй, эрсдэлгүй, шударга явуулахад 
зориулсан журам боловсруулсан байх,үүнд судалгаа, шинжилгээний ажлыг 
алдаатай хийхээс хамгаалсан хяналт явуулах мөн хүн болон амьтныг 
хамарсан судалгаа, шинжилгээний ажилд ёс зүйн шалгалт хийсэн байх  

• Оюуны өмчийн тухай журамтай байх  
• Судалгаа, шинжилгээний ажлын дотоод тэтгэлэгийн хуваарь, хуралд 

оролцох, ээлжийн амралтын хуваарь, академик багш нарыг 
судалгаа,шинжилгээний ажлаа хөгжүүлэхэд туслах бусад урамшууллын 
тогтолцоотой байх, тухайлбал судалгааны ажлаар зэрэг хамгаалахад 
урамшуулах тогтолцоо гэх мэт. 

Үзүүлэлт 20 

Их сургууль  магистрантур, докторантур гэх мэт судалгаа, шинжилгээний ажлаар 
хамгаалдаг дээд шатны сургалтуудыг санал болгохдоо судлаач оюутныг үр дүнтэй 
удирдлага, нөөц боломжоор хангаж эрдмийн зэргүүд нь чанартай академик 
стандартын дагуу явагддаг гэдгийг баталдаг байна.  

Хүлээгдэж буй үр дүнгүүд:  

• Их сургууль нь үр дүнтэй удирдлага, судлаач оюутныг дэмжих талаар журам, 
дүрэм хэрэгжүүлсэн байх  

• Судалгаа, шинжилгээний ажлын явц, судлаач оюутны сэтгэл ханамжийг 
хянадаг байх  
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• Судлаач оюутнуудыг удирдах батлагдсан удирдагч багш нарын бүртгэлтэй 
байх, удирдагч багш нарыг батлахад тавигдсан ур чадварын шаардлагууд, 
батлах үйл явцын хамт  

• Судлаач оюутанд оногдох наад захын нөөц боломжийг заасан журам байх  
• Судалгаа, шинжилгээний ажлын сэдвийн шалгалт нь хүлээн зөвшөөрөгдсөн их 

сургуулиудаас ирсэн чадварлаг хөндлөнгийн болон эсвэл олон улсын шалгагч 
багш нараар шалгагдана  

 

СЭДЭВ: ОЛОН НИЙТИЙН ХОЛБОО  
Үзүүлэлт 21 

Их сургууль нь орон нутгийн, үндэсний, бүс нутгийн олон нийтийн байгууллагатай 
холбогдох, түүнд үйлчлэх замуудыг тодорхойлсон байна.  

Хүлээгдэж буй удирдамж:  

• Их сургууль нь олон нийтийн байгууллатай харилцах, үзэл суртлын болон 
үйлчилгээний талаар журам эсвэл зааварчилгаатай байна  

• Олон нийтийн үйлчилгээ болон тэдэнтэй харилцах ажлууд нь сургалтыг 
дэмжих шалгуур хүчин зүйл болох бөгөөд бусад байгууллагын журмуудад 
тусгагдсан байна.  

• Их сургууль нь холбогдох хөндлөнгийн бүлэг, олон нийтийн холбоодтой 
харилцах ажилтнуудыг тодорхойлж тэдний үүрэг, хариуцлагыг тусгайлан 
зааж өгөх  

• Их сургууль нь олон нийтийн байгууллагатай харилцах үзэл суртлын болон 
үйлчилгээний загваруудыг бүртгэдэг байна. 

 

СЭДЭВ: ДЭД БҮТЭЦ, МАТЕРИАЛЛАГ БОЛОН БУСАД НӨӨЦ  

Үзүүлэлт 22 

Их сургууль нь өөрийн эрхэм зорилгодоо хүрэхэд шаардагдах хангалттай мэдээлэл, 
сургалтын нөөц боломжуудтай холбоход болон академик бүх курсуудэд бүхэлд нь 
дэмжлэг үзүүлдэг байна. 

Хүлээгдэж буй удирдамжууд: 

• Оюутан, багш нарт зориулсан үр өгөөжтэй, оновчтой номын сан, сургалтын 
нөөцтэй байх, Бүх оюутан, багш нар ном, сэтгүүл, мэдээллийн сан, онлайн 
мэдээллийн үйлчилгээнүүд, судалгааны хэсгүүд, суралцах арга хэрэгслүүдэд 
хялбар нэвтрэх боломжтой байх,  

• Оюутан, багш нарыг мэдээллээр хангах сургалт явуулдаг байх,  
• Номын сангийн болон мэдээллийн эх сурвалжийн хангамж нь бусад 

байгууллагуудтай харьцуулах, эсвэл олон улсын судалгаанд хамрагдах 
замаар жишигдсэн байх, 
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• Бүх оюутнуудад номын сангаас авч хэрэглэх болон худалдаанд байгаа модуль 
тус бүрийн сургалтын гарын авлага болон гол номнуудын талаарх мэдээлэл 
болон бэлэн байгаа эсэхийг мэдээлэх,  

• Их сургууль нь оюутан, багш нарын сургуулиас хангаж буй сургалтын 
хэрэглэгдэхүүний чанар, хүртээмжтэй байдлын талаар сэтгэл ханамжийг 
хянадаг байна. 

Үзүүлэлт 23 

Их сургууль нь өөрийн эрхэм зорилгод нийцэх, оюутан үр бүтээлтэй суралцахад 
дэмжлэг үзүүлэх мэдээлэл, харилцааны технологийн (МХТ)удирдлагаар хангана.   

Хүлээгдэж буй удирдамжууд: 

• Их сургууль доторх МХТ-ийн үүрэг, хариуцлагуудыг ойлгомжтой 
тодорхойлсон байх, 

• МХТ-ийн схемийн архитектур эсвэл МХТ-ийн стратегийн төлөвлөгөө үүнд 
гамшигийн дараа сэргээх төлөвлөгөө, төлөвлөсөн засварын ажил болон МХТ-
ийн материаллаг нөөцийг солих зэргийг оруулсан байна,  

• МХТ-ийн үйлчилгээг их сургууль үзүүлж буйг нотлох баримттай байх, үүнд: 
оюутан багш нарт зориулан сүлжээнд холбогдсон,  stand_alone 
компьютерүүдын хэрэглэгдэж байгаа, багш нар болон мэдээллийг баяжуулах 
тогтолцоо байгаа тухай зэргийг оруулна, 

• МХТ-ийн үйлчилгээний оновчтой байдлын хөндлөнгийн харьцуулалт эсвэл 
жишиг судалгаа байх, 

• Их сургууль мэдээллийн технологийн үйлчилгээнүүд, мэдээллийн системийн 
тогтвортой байдлын талаарх багш, оюутны сэтгэл ханамжийг хянадаг 
байна.  

Үзүүлэлт 24 

Их сургууль нь өөрийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг бататгах оновчтой нөөцтэй 
байна, тэдгээр нөөцийг академик сургалтуудыг  үр ашигтай, аюулгүй явуулахад 
зориулан материаллаг дэд бүтцээр хангахад ашиглана.   

 Хүлээгдэж буй удирдамжууд:  

• Их сургууль нь өөрийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг хянадаг байх,  
• төлөвлөгдсөн засварлах, шинэчлэх хуваарийн хамт бүх материаллаг дэд 

бүтэц, тоног төхөөрөмжийн бүртгэлтэй байх,  
• Ирээдүйд зориулсан хөрөнгөө өргөжүүлэх төлөвлөгөөтэй байх  
• Их сургууль нь санал болгож буй  сургалтуудаа явуулах хангалттай ангиуд, 

лекцийн танхим, номын сангийн нөөц, лабораториудтай гэдгээ батлах 
баримттай байх  

• Зөвшөөрөгдсөн стандартуудыг тухайлбал, аюулгүй байдлын үйлчилгээ, 
хэрэгслүүд, ресторан, амралтын бүс гэх мэт дагаж мөрдөж байгаагаа 
батлах  
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• Тусгай шаардлагатай хүмүүс тухайлбал хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст 
зориулсан үйлчилгээнүүдтэй байх  

• Үйлчилгээний оновчтой байдлын жишиг тогтоох судалгааг бусад 
байгууллагуудтай эсвэл харьцуулах судалгааны аргаар хийсэн байх  

• Монгол улсын хуулийн дагуу ажлын байрны эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд 
зориулсан журам, дүрэмтэй байна  
 

СЭДЭВ: ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ, САЙЖРУУЛАЛТ   
Үзүүлэлт 25 

Их сургууль нь өөрийн чанарын баталгаажуулалт, сайжруулалтын (эсвэл чанарын 
тасралтгүй сайжруулалт) чиглэлийг тодорхойлсон байна.   

Хүлээгдэж буй удирдамжууд:  

• Их сургууль нь үр ашигтай чанарын баталгаажуулалт, сайжруулалтыг 
дэмжих дотоодын тогтолцоо, үйл явцуудыг тодорхойлсон байх, (жишээлбэл, 
Үзүүлэлт 14-т тодорхойлсон үйл явцууд)  

• Их сургууль нь чанарын журамтай байх, чанарын баталгаажуулалт, 
сайжруулалт дах удирдах ажилтнуудын дэмжлэг байгааг харуулсан байх,  

• Чанарын баталгаажуулалтад зориулсан үүрэг, хариуцлагууд тодорхой 
тогтоогдсон байх  

• Их сургуулийн дотоод чанарын удирдлагын тогтолцооны тухайлбал, 
холбогдох тогтолцоо, үйл явцууд эсвэл чанарын гарын авлага зэрэг 
баримтуудтай байх  

• Дотоод чанарын удирдлагын тогтолцоог тодорхойлж чадах ажилтнуудтай 
байх  

• Тодорхой хүрээнд мөрдөгддөг стандартуудыг тухайлбал, удирдах 
ажилтнууд, академик багш нарын ур чадвар, багш оюутны харьцаа, 
сургалтын ажлын ачаалал, оюутнуудын сургалтын үр дүн, мэргэжлүүд 
БСШУЯ-аар батлагдсан эсэх зэрэгт тогтмол хяналт тавьдаг процесстой 
байна.  
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Хавсралт 3 Чанарын хяналтын тогтолцооны элементүүд   
 
 

1 Манлайлал  
 

• Оюутнууд болон оролцогч талуудад зориулан гүйцэтгэлийн шаардлагуудын хэм 
хэмжээг үүсгэж тэнвэржүүлэх ажлыг захиргааны болон тэнхимийн  ажилтнууд  
хийдэг үү?   

• Танай захиргааны болон тэнхимийн ажилтнууд хууль зүйн болон ёс зүй 
шаардсан, түүнийг дэмжсэн орчин нөхцлийг бий болгодог уу?  

• Танай сургууль эсвэл хөтөлбөрт хууль зүйн шаардлага хангасан үнэлгээ байдаг 
уу?  
 

2 Стратегийн төлөвлөгөө  
 

• Өөрийн сургууль, хөтөлбөрийн стратеги чиглэлийг боловсруулахдаа албан 
ёсны процесс хэрэглэдэг үү?   

• Энэ процесст тэнхимийн болон багш нар оролцдог уу эсвэл тэдний дуу хоолой 
тусгагддаг уу?  

• Өөрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй холбоотой явцыг дүгнэх гүйцэтгэлийн 
шалгуур үзүүлэлтүүдийг бий болгож байсан уу?   

• Өөрийн зорилго, ажлын төлөвлөгөө болон бусад үзүүлэлтүүдийн хүрээнд  
тэнхим, багш нар, шаардлагатай бол гол оролцогч талуудтай холбогддог уу?   

 
3 Оюутан ба гол оролцогч талууд  
 

• Боловсролын хөтөлбөрүүд хүрэх оюутны бүлгүүд тодорхойлогдсон уу?  
• Оюутан, гол оролцогч талуудын хэрэгцээг тодорхойлоход суралцах, сонсох 

аргуудыг мөн элсэлттэй холбоотой тэдгээр бүлгүүдийн шийдвэрүүдэд тэдний 
чухал байдлуудыг тодорхойлсон уу?   

• Сонсох, суралцах аргуудыг боловсролын үйлчилгээний хэрэгцээ, чиглэлүүдийн 
хамт орчин үеийн байлгахын тулд тогтмол хянадаг уу?  

• Оюутан болон гол оролцогч талуудаас боловсролын хөтөлбөрийн 
төлөвлөгөөний зорилгууд, саналууд, үйлчилгээнүүд, маркетинг, шинэчлэлийн 
явцууд, бусад үйлчилгээний хөгжлүүдийн талаарх олж авсан мэдээллээ 
ашиглах процесс байдаг уу?   

• Оюутан болон гол оролцогч талуудын сэтгэл ханамжтай, ханамжгүй байдлыг 
тодорхойлох тогтолцоо байдаг уу?  

 
4 Оюутны сурлага болон гүйцэтгэлийн дүн шинжилгээ, шалгуур үзүүлэлтүүд  
 

4.1 Мэдээ, мэдээллийг сонгох, хэрэглэх  
• “Оюутны сурлагын үр дүн “ нь боловсролын зэрэг олгох сургалтын хамрах хүрээ 

болон шаардлагад хэрхэн нийцэж байгаа вэ?   
• Хөтөлбөрийн загварт дүн шинжилгээ хийх, танин мэдэх, үр дүнтэй судалгаа 

хийх ур чадваруудыг багтсан уу?   
• Сургалтын үр дүнгийн дотоод үнэлгээний ямар мэдээ, мэдээллийг цуглуулж, 

дүн шинжилгээ хийдэг вэ?  
• Сургалтын үр дүнгийн хөндлөнгийн үнэлгээний ямар мэдээ, мэдээллийг 

цуглуулж, дүн шинжилгээ хийдэг вэ?  
• Шаардагдах мэдээллийг эрдэмтэд, багш нар, оюутнуудад хүртээмжтэй 

байдлаар бий болгодог уу?  
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• Боловсролын үйлчилгээний шаардлагын дагуу танай мэдээлэл болон өгөгдийн 
сан сүүлийн үеийн байдлаар бэлэн байлгах процесс байгаа юу?  

• Оюутны сурлагын үр дүнг зөвхөн үйл явцын төгсгөлд нь бус сурах явцын 
туршид үнэлдэг үү 

• Оюутны гүйцэтгэл нь төлөвлөсөн сурлагын үр дүнтэй хэрхэн харьцуулагдан 
үнэлэгддэг вэ?  

• Бизнесийн сургууль эсвэл хөтөлбөрийн ерөнхий гүйцэтгэлийг дүгнэх 
үзүүлэлтүүд байдаг уу?   

 
4.2 Харьцуулсан мэдээ, мэдээллийг сонгох, түүнийг хэрэглэх  
• Зорилтуудаа тодорхойлох эсвэл гүйцэтгэлийн сайжруулалтыг дэмжихэд 

харьцуулсан мэдээ, мэдээллийг хэрэглэж байсан уу?   
• Харьцуулсан мэдээ, мэдээллийн байршуулалтыг хэрхэн үнэлдэг, түүнийг хэрхэн 

сайжруулдаг вэ?  
• Харьцуулсан мэдээ, мэдээллийн үр дүнтэй байдлыг хэрхэн үнэлдэг, түүнийг 

хэрхэн сайжруулдаг вэ?  
 

4.3  Мэдээллийн үр дүнгүүдийг сонгох, түүнийг хэрэглэх  
• Гол хэмжүүр үзүүлэлтүүдийн ямар түвшин, чиг хандлагуудыг одоо хэрэглэж 

байгаа вэ?  
• Байгууллагын харьцуулалт, жишиг тогтоох судалгааны гол хэмжүүр, үзүүлэлтэд  

одоо ямар түвшин, чиг хандлагуудыг хэрэглэж байгаа вэ?  
 

4.4  Тасралтгүй сайжруулалтын явц:  Оюутны суралцах арга барил, гүйцэтгэл   
• Оюутныхаа суралцах арга барил, гүйцэтгэлийн явцад оруулах өөрчлөлт, 

шинэчлэлтийг хийх үнэлгээний үр дүнг хэрхэн ашигладаг вэ?   
 
5 Эрдмийн зөвлөл, багш нарын бүлэг  
 

5.1  Хүний нөөцийн төлөвлөгөө  
• Эрдмийн зөвлөл, багш нараа хэрхэн хөгжүүлдэг вэ?  
• Эрдмийн зөвлөл, багш нараа урамшуулах ямар процесс хэрэглэдэг вэ?  
• Хүнийн нөөцийн төлөвлөгөөний процессыг хэрхэн сайжруулдаг вэ?   

 
5.2  Ажиллах хүч  
• 5.2.1  Эрдмийн зөвлөл хөтөлбөрийн зорилтуудтай нийцсэн эсэх   
• 5.2.2  Дадлагын ажил, цагаар ажилладаг эрдэмтэд, эсвэл уламжлалт бус аргаар 

заах тогтолцооны журам байдаг уу 
• 5.2.3  Эрдмийн зөвлөлийн ур чадвар нь чанартай хөтөлбөр хэрэгжүүлэх суурь 

болно.   
 

5.3  Эрдмийн зөвлөлийн хавсрах ажлууд ачаалал  
 
5.4  Эрдмийн зөвлөлийн хэмжээ, ажлын ачаалал - 9 үйл ажиллагааг хамарна:  1. 
Хичээл заах ангиудын хуваарилалт, 2. Оюутанд зөвлөх, зөвлөлгөө өгөх, 3. 
Шинжлэх ухааны болон мэргэжлийн үйл ажиллагаанууд, 4.  Олон нийтийн болон 
коллежийн үйлчилгээний үйл ажиллагаанууд, 5.Захиргааны үйл ажиллагаанууд, 6. 
Бизнес болон салбарын холбоо, түншлэл, 7.  Тусгай судалгааны хөтөлбөрүүд 
болон төслүүд, 8. Сэдэв, диссертацийн, 9. Сургуулийн хотхон руу томилолтоор 
явах . 
• Дээрх 9 үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг хийх хангалттай эрдмийн зөвлөл, багш 

нар байгааг хэрхэн нотолдог вэ?  
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• Эрдмийн зөвлөлийн багшлах цагийн ачааллыг хэрхэн оновчтой тодорхойлдог 
вэ?  

• Эрдмийн зөвлөлийн үндсэн гишүүний  багшлах цагийн ачааллын нормативыг 
тодорхойлох байгууллагын ямар журам байдаг вэ?  
 

5.5  Эрдмийн зөвлөлийн үнэлгээ  
• Эрдмийн зөвлөлийн багшлах, оюутанд зөвлөх, зөвлөлгөө өгөх арга барилыг 

хэрхэн хянаж үнэлдэг вэ?  
• Эрдмийн зөвлөлийн шинжлэх ухааны болон мэргэжлийн үйл ажиллагааг хэрхэн 

хянаж үнэлдэг вэ?  
• Эрдмийн зөвлөлийн судалгааны болон хэвлэн нийтлүүлэх үйл ажиллагааг 

хэрхэн хянаж үнэлдэг вэ?  
• Эрдмийн зөвлөлийн үйлчилгээний үйл ажиллагааг хэрхэн хянаж, үнэлдэг вэ?  
• Эрдмийн зөвлөлийн захиргааны үйл ажиллагааг хэрхэн хянаж үнэлдэг вэ?  
• Эрдмийн зөвлөлийн бизнесийн болон салбарын харилцаа холбоог хэрхэн 

хянаж үнэлдэг вэ?  
• Эрдмийн зөвлөлийн хөгжлийн үйл ажиллагааг хэрхэн хянаж үнэлдэг вэ?  
• Эрдмийн зөвлөлийн зөвлөх үйл ажиллагааг хэрхэн хянаж үнэлдэг вэ?  
• Эрдмийн зөвлөлийн бизнесийн сургууль, хөтөлбөрт оруулж буй нэмэлт хувь 

оролцоог хэрхэн хянаж үнэлдэг вэ?  
• Эрдмийн зөвлөл, багш нар оюутны бүлгийг хэрхэн урамшуулдаг вэ 
• Эрдмийн зөвлөлийн үүрэг хариуцлагууд хамтран ажиллах шаардлагатай үйл 

ажиллагаанууд эсвэл нэгжүүд бүхэлдээ үр дүнтэй хамтын ажиллагаа, 
харилцаатай байгааг хэрхэн хянадаг вэ?  

• Сургалтын зорилгууд, ажлын гүйцэтгэлийн системийг бүхэлд нь хэрхэн багш 
нар, эрдмийн зөвлөл зэрэг бие хүн, бүлгүүдэд зориулсан урамшуулал, 
сайшаалын аргуудаар хэрхэн бэхжүүлдэг вэ? 

• Үнэлгээний системээ хэрхэн сайжруулдаг вэ? 
 

5.6  Эрдмийн зөвлөл болон багшийн хөгжил  
• Эрдмийн зөвлөл болон багшийн хөгжлийн хэрэгцээг хэрхэн тодорхойлдог вэ 
• Ямар сургалтын хөтөлбөр, чиг баримжаа байдаг вэ?  
• Мэргэжлээ тогтмол хөгжүүлэх боломжууд байдаг уу?  

 
5.7  Эрдмийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрэм, журам, практикууд—
Хөгжилд зориулсан бичигдсэн дүрэм, журам, туршлагууд заавал байх ба эрдмийн 
зөвлөлийн гишүүдэд нээлттэй байна. 
 
5.8  Шинжлэх ухааны болон мэргэжлийн үйл ажиллагаанууд—Эрдмийн 
зөвлөлийн гишүүд тэдний мэдлэгийн хүрээг өргөжүүлэх мэргэжлийн үйл 
ажиллагаанд идэвхитэйгээр хамрагдаж байх ёстой 

 
6 Боловсролын болон бизнесийн үйл ажиллагааны менежмент  
      

6.1  Боловсролын загвар болон бүтээмж     
  
 6.1.1  Боловсролын загвар       

• Боловсролын хөтөлбөрүүд, саналуудын загвар танилцуулгыг хэрхэн 
боловсруулдаг вэ?  

• Оюутнууд, гол оролцогч талуудын оролцоог хэрхэн оруулдаг вэ?  
    

 6.1.2  Зэрэг олгох хөтөлбөрүүд        
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• Үндсэн оюутан тухайн ангийг төгсгөхөд хэр удаан суралцах вэ?   
• Сургалт явуулах ямар аргууд байгаа (анги танхим, шуудан харилцаа, бие 

даан суралцах, компьютержсэн зайны сургалт 
• Кредитийн нэг семестер цагийг олж авахад хичнээн цаг шаардагдах вэ? 

  
• .Өөрийн хурдыг удирдах загварууд байдаг уу?    

  
• Кредитүүд хэрхэн цуглуулагддаг вэ?       
• Уламжлалт бус боловсролын зэрэг олгодог уу?    

  
• Сургууль, хөтөлбөрийн зорилт, эрхэм зорилгод уламжлалт бус сургалтууд 

хэрхэн дэмжлэг үзүүлдэг вэ? Эсвэл хэрхэн холбогддог вэ?   
 

6.1.3 Ерөнхий мэргэжлийн бүрэлдэхүүн хэсэг-  Ерөнхий мэргэжлийн 
бүрэлдэхүүн хэсэг бүр хамгийн багадаа 3 семестер цаг курсийн 3-ны 2 нь байна.  
 
• Сургалтын хөтөлбөрийн загвар  доор зурагласан Ерөнхий мэргэжлийн 

бүрэлдэхүүн хэсэгт хэрхэн анхаарлаа хандуулаг вэ?  
• Ерөнхий мэргэжлийн бүрэлдэхүүний хэсгийн оновчтой үйл ажиллагааны 

хүрээг хэрхэн тодорхойлдог вэ?  
  

6.1.4  Сургалтын хөтөлбөрийн загвар Curriculum Design—Тухайн зэрэгт 
шаардагдах нийт цагийн 40% болох ерөнхий боловсролын суурьтай байх 
.    

 6.1.5  Боловсролын (загвар, хүргэх арга) үнэлгээ      
• Үнэлгээний болон сайжруулалтын одоо хэрэглэж буй хөтөлбөр хэрхэн 

боловсруулагдаж хэрэглэгддэг бэ   
• Хөтөлбөр болон төслүүдийг үнэлэх, сайжруулахад ямар төрлийн ажиглалт-

судалгаа, хэмжигдэхүүн болон үзүүлэлтүүдийг хэрэглэдэг вэ?  
• Сайжруулалтад зориулсан төлөвлөгөөний одоогийн үйл явцад ямар хүмүүс 

идэвхитэй хамрагддаг вэ?    
• Оюутан, эрдмийн зөвлөлд туслах мэдээллийг цаг тухайд нь хангахад эдгээр 

ажиглалт-судалгаа, хэмжигдэхүүн болон үзүүлэлтүүдийг  ашигладаг уу?  
• Эдгээр ажиглалт-судалгаа, хэмжигдэхүүн болон үзүүлэлтүүдийг ашиглан  

хөтөлбөр, төслүүдийг хэрхэн сайжруулдаг вэ?  
• Хөтөлбөр, төслүүдийн шинэчлэлүүд нь байгууллага даяар хэрхэн 

хэрэглэгддэг вэ?  
• Доор дурдсанаас аль тохирохыг нь ашиглан боловсролын төсөл, 

хөтөлбөрүүдийг хэрхэн үнэлдэг вэ? 
:  

• оюутан болон эсвэл гэр бүлүүдээс авсан мэдээлэл  
• боловсрол болон бусад чиглэлийн шилдэг туршлагуудын жишиг 
тогтоох судалгаа     

   • үр дүнгийн үнэлгээний хэрэглээ 
   • Өөрийн үнэлгээ       

• суралцах арга барил, үнэлгээ, эрдмийн зөвлөлийн пресентацийн 
талаар судалгаа хийх     
• ажил олгогч болон захиргааны байгууллагуудаас авсан 
мэдээлэл  

   • технологийн хэрэглээ       
        

6.2  Бизнесийн үйл ажиллагааны болон Боловсролыг дэмжих 
үйлчилгээний үйл явцын менежмент     
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6.2.1  Боловролыг дэмжих үйл явц—зөвлөлгөө өгөх, зөвлөх, хуваарилалт, 
хичээл семинар, компьютерийн хэрэглэгдэхүүнүүд, анги танхимууд, албан 
тасалгаа, номын сангууд. Бүх байр, интернетийг багтаана.   
    
• Оюутан, гол оролцогч талууд, эрдмийн зөвлөл, багш нарын хэрэгцээг авч 

үзэх гол шаардлагуудыг хэрхэн тогтоодог вэ?  
• Боловсролыг дэмжих ямар гол процессууд байдаг вэ? Хэрэглээний 

түвшингүүд, амжилтын түвшингүүд, оюутан болон гол оролцогч талуудын 
санал бодол зэргийг тодорхойлоход ямар үндсэн шаардлага, 
үзүүлэлтүүд байдаг вэ?         

• Тэрхүү боловсролыг дэмжих процесс үр дүнтэй ажиллаж байгааг хэрхэн 
нягталдаг вэ?  

• Туслах процессуудыг хэрхэн үнэлж, сайжруулдаг вэ?    
• Туслах процессуудыг үнэлэхдээ доорх мэдээллүүдийн аль төрлийг 

ашигладаг вэ?     
o оюутан болон гол оролцогч талуудаас авсан санал бодол?  

  
o Жишиг тогтоох судалгаа?       
o Өөрийн үнэлгээ?       
o Ажиглалт-судалгаанаас олж авсан мэдээлэл? 

     
6.2.2 Бизнесийн үйл ажиллагааны үйл явц—Санхүүгийн нөөц, нарийн 
бичгийн болон бусад захиргааны үйлчилгээнүүд, мэдээллийн үйлчилгээ, 
олон нийтийн харилцаа гэх мэт.       
• Бизнесийн үйл ажиллагааны ямар гол процессуудтай вэ?  

  
• Гол үйлчлүүлэгчдийн шаардлагуудыг хэрхэн тодорхойлдог вэ?  
• Зорилго, хэмжигдэхүүн эсвэл үзүүлэлтүүдийг хэрхэн тодорхойлдог вэ?  
• Үйл ажиллагааг хэрхэн хянадаг вэ?   
• Хөдөлмөрийн бүтээмж, зардлыг хамруулан илүү сайн үйл ажиллагаанд 

хүргэх бизнесийн үйл ажиллагааны процессуудыг хэрхэн үнэлж, 
сайжруулдаг вэ? 

• Бизнесийн үйл ажиллагааны үндсэн процессуудыг үнэлэхдээ доорх 
мэдээллүүдийн аль төрлийг ашигладаг вэ?  
 

o оюутан болон гол оролцогч талуудаас авсан санал бодол ? 
o Жишиг тогтоох судалгаа?      
o Өөрийн үнэлгээ?      
o Ажиглалт-судалгаанаас олж авсан мэдээлэл  
    

6.3  Элсэлтийн менежмент       
  

6.3.1  Элсэлтийн бодлого, журам —Их сургуульд элсэгчдэд зориулсан 
журам, дүрэмийг доорх чиглэлээр боловсруулах: 
• Шинэ оюутан элсүүлэхэд ямар журам, дүрэм байдаг?  
• Дээд боловсролын байгууллагаас тухайн сургууль руу шилжин 

суралцах оюутныг элсүүлэх  ямар журам, дүрэм байдаг вэ?   
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Хавсралт 4 Санал болгосон олон улсын зөвлөхүүдийн хийх ажлын 
даалгаварууд  
 
Боловсролын зэргийн бүтэц, зохион байгуулалтын мэргэжилтэн (олон улсын, 3 
хүн сар). Мэргэжилтэн нь олон улсад төрөл бүрийн чиглэлээр их сургуулиуд, ТМБС-д 
олгогддог боловсролын зэргийн тодорхойлолтод зориулан тодорхойлогдсон кредитийн 
систем, суралцах түвшингүүд, бүтэц зохион байгуулалтын талаар сайтар туршлагатай 
байна. Мэргэжилтний ажлын даалгавар: 

I. Боловсролын зэрэг олгох сургалтын бүтэц, зохион байгуулалтын олон улсын 
шилдэг туршлагуудыг судлах,  

II. Их сургуулиуд, БСШУЯ, БМИҮЗ-тэй зөвлөх, одоогийн хувилбаруудыг 
зөвлөмжүүдийн хамт Монголын боловсролын зэргийн бодлогыг сайжруулах 
зорилгоор БСШУЯ-тай зөвлөлдөх: үүнд: Монголын дээд боловсролын систем 
дэх мэргэжлийн зэрэг олгох сургалтын кредитүүд  (оюутны цаг), суралцах 
түвшингүүдийн тодорхойлолтууд, Диплом, бакалаврын өмнөх диплом, 
бакалаврын зэрэг, магистрийн зэрэг, докторын зэрэг олгоход тавигдах 
шаардлагууд, диплом, дээд диплом, бакалаврын өмнөх боловсролын диплом, 
бакалаврын дараах боловсролын дипломын ойлголтууд, тодорхойлолтуудыг 
оруулна.  
 

Их сургуулийн чанарын удирдлагын тогтолцоо(ЧУТ)-ны мэргэжилтэн  (олон 
улсын, 12 хүн сар). Мэргэжилтэн нь нэр хүндтэй их сургуулийн ЧУТ-ны болон хөгжиж 
буй орнуудын их сургуулиудад ЧУТ-г хөгжүүлэх чиглэлээр 5 жилийн ажлын 
туршлагатай байна. Мэргэжилтний ажлын даалгавар: 

i. Төрийн өмчит их сургуулиудын шинэ хөтөлбөрийг батлах, магадлан итгэмжлэх, 
одоо явуулж буй хөтөлбөрүүдийн үйл ажиллагааг хянах зорилгоор байгуулагдах 
Монголын их сургуулиудын  Академик хөтөлбөрийн хороог байгуулах талаар 
БСШУЯ-нд зөвлөмжүүд өгөх, БСШУЯ, БМИҮЗ, төрийн өмчит их сургуулиудтай 
зөвлөлдөх,  

ii. Бие даасан их сургууль бүрт дотоодын ЧУТ-г бий болгоход (их сургууль өөрөө 
боловсруулна) зориулан бодлого санал болгох, төрийн өмчит их сургууль, 
БМИҮЗ, БСШУЯ-тай зөвлөлдөх,  

iii. Дотоодын ЧУТ-г бий болгох, үүний нөхцөл, бодлого, журмуудыг сургуулийн бүх 
түвшний сургалтын ажилтнуудад тунхаглахад нь төрийн өмчит их сургуулиудад 
туслах,   

iv. Монголын их сургуулиудын Академик Аудитын хороог байгуулах шаардлагууд, 
үйл ажиллагааны бодлого, ажлын даалгавруудыг БМИҮЗ, их сургуулиудтай 
зөвшилцсөний дараа БСШУЯ-д санал болгох  
 

Их сургуулийн академик багш нарын хөгжлийн мэргэжилтэн (олон улсын, 9 сар). 
Мэргэжилтэн нь сурган хүмүүжүүлэх аргууд, анги удирдах чадвар, оюутны үнэлгээ, 
онлайн сургалтын платформын хэрэглээг танилцуулах курсуудыг заах, үүний бэлтгэл 
ажлын чиглэлээр болон багшийн хөгжлийн чиглэлээр 5 жилийн ажлын туршлагатай 
байна. Мэргэжилтэн нь бүх төрийн өмчит их сургуулиудыг төлөөлсөн Багшийн 
хөгжлийн төвийг  байгуулах талаар төрийн өмчит их сургуулиудтай зөвлөлдөнө. Энэ 
төв нь  МУБИС дээр байрлана. Мэргэжилтний ажлын даалгавар:  

I. Их сургуулийн шинэ багш нарт зориулсан танилцуулах 3 долоо хоногийн 
хөтөлбөрийг бий болгох,  

II. Энэ чиглэлийн шилдэг туршлагыг танилцуулах сургалт семинарыг зохион 
байгуулах 

III.  Их сургуулийн бүх салбар сургуулиуд нэвтрэх боломжтой Шинэ багш нарт 
зориулсан танилцуулах сургалтад хэрэглэх материалууд, гарын авлага, шилдэг 
туршлагуудыг DVD хэлбэрээр эсвэл вебэд суурилсан хэлбэрээр 
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боловсруулахыг дэмжих.  Вебэд суурилан боловсруулсан материалуудад их 
сургуулийн бүх салбар сургуулиуд нэвтрэх боломжтой байх, 
 

IV. Их сургуулиудын багшийн салбаруудад хэрэглэгдэх багш нарыг оюутнуудаар нь 
үнэлүүлэх зарим стандарт хэрэгслүүдийг хөгжүүлэх  
 

Их сургуулийн удирдлага, мэдээллийн системийн мэргэжилтэн (олон улсын, 3 x 1 
сар). Энэ чиглэлээр туршлагатай мэргэжилтэн байх бөгөөд ажлын даалгавар нь:   

I. Төгсөгчдийн үр дүн, ажлын байрны мэдээллийг олж илрүүлэх тохиромжтой 
систем бий болгох талаар мөн их сургууль бүрийн тэнхим, салбар сургуулиудын 
харьцуулсан мэдээллийн сантай болох боломжийг бүрдүүлэх оновчтой 
өгөгдлийн санг бий болгох талаар их сургуулиуд болон БСШУЯ-тай зөвлөлдөх  
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Хавсралт 5 Энэхүү тайланд зориулсан ажлын даалгавар  
 

ТӨСӨЛ:  МЭДЛЭГТ СУУРИЛСАН ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛ 
  TТ 7571-MOН 

АЖЛЫН БАЙР:  ОЛОН УЛСЫН ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН    

ХУГАЦАА:   Нийт 1.73 сар 2 хавсарсан ажлын хүрээнд(чанарын баталгаажуулалт, 
магадлан итгэмжлэл)  

 

Олон улсын чанарын баталгаажуулалтын мэргэжилтэн нь багийн гишүүн байх бөгөөд 
Улаанбаатарт ажиллана. Багийн удирдагч, ПИНЗ төслийн менежерт тайлагнана.  

ҮҮРЭГ:   

Олон улсын чанарын баталгаажуулалтын мэргэжилтэн нь доор дурдсан ажлуудыг 
хийж гүйцэтгэнэ:  

i. Монголын дээд боловсролын байгууллагуудын чанарын баталгаажуулалт, магадлан 
итгэмжлэл дэх баригдмал байдлуудал үнэлгээ хийх; 

ii. Олон нийтийн их сургуулиудад зориулан чанарын баталгаажуулалтын ажлуудыг 
санал болгох; 

iii. Дээд боловсролын магадлан итгэмжлэлийн үйл ажиллагаа, чанарын 
баталгаажуулалтад зориулан байгууллагын чадавхийг хөгжүүлэх төлөвлөгөөний 
төслийг чанарын баталгаажуулалтын механизмын тусгай тодорхойлолтуудын хамт 
БСШУЯ-ны байгууллагууд, их сургуулиудад зориулан боловсруулах; 

iv. Гол оролцогч талуудын оролцоог удирдах, тэдний дунд “минийх” гэсэн сэтгэл зүй, 
чигч байдлыг хөгжүүлэх;  

v. Чанарын баталгаажуулалтын асуудлаар сургалт семинар зохион байгуулах, үүнд 
БСШУЯ болон бусад холбогдох талуудыг оролцуулах; мөн 

vi. Хурал, сургалт семинар зохион байгуулахад бэлтгэх, оролцох мөн багийн гишүүдийг 
үндсэн болон бусад тайлангууд бэлтгэх, эцэслэхэд туслах,  

 


