Судалгаанд суурилсан их сургуулийг хөгжүүлэх
хөтөлбөр боловсруулах төсөл: TA-9663 MON

Ажлын хэсгийн уулзалт: төслийн хүрээнд
баримтлах концепц, үндсэн зарчим

2019 оны 10 дугаар сарын 25

Агуулга
• Судалгааны их сургуулийн тухай ойлголт
• Дээд боловсролын болон Их сургуулийн засаглал
• Их сургуулийн шинжлэх ухаан, судалгааг дэмжих чиглэл
• Төслийн зорилготой холбогдох бусад үйл ажиллагаатай уялдуулах нь

Судалгааны их сургуулийн тухай ойлголт
Судалгаанд суурилсан их сургуулийг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр
Хэфэйн тунхаглал: судалгааны их сургуулийн 10 шинж
Carnegie Classification
Олон улсын харьцуулсан судалгааны дүн (Salmi, Altbach)
Хөтөлбөрт хамруулахад баримтлах шалгуур

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын хэв шинж
Боловсролын тухай хууль
15.1. Дээд боловсролын сургалтын байгууллага нь их сургууль, дээд сургууль, коллеж байна. Их сургууль нь эрдэм
шинжилгээ-сургалт-үйлдвэрлэлийн буюу эрдэм шинжилгээ-сургалтын, дээд сургууль нь сургалт-эрдэм
шинжилгээний, консерватори (хөгжмийн дээд боловсролын байгууллага), коллеж нь сургалтын буюу сургалтүйлдвэрлэлийн хэв шинжтэй байна.

Дээд боловсролын тухай хууль
4.2. Их сургууль нь шинжлэх ухааны хэд хэдэн чиглэлээр суурь ба хавсарга судалгаа явуулдаг, бакалавр, магистр, докторын
сургалт эрхэлдэг, үйлдвэр, үйлчилгээний бааз лаборатори бүхий эрдэм шинжилгээ-сургалт-үйлдвэрлэлийн буюу эрдэм
шинжилгээ-сургалтын байгууллага байна.
4.3. Дээд сургууль нь шинжлэх ухааны тодорхой чиглэлээр судалгаа, шинжилгээний ажил явуулж, дипломын болон
бакалаврын сургалт эрхлэх эрх бүхий сургалт-эрдэм шинжилгээний байгууллага мөн. Дээд сургууль нь магистрын
сургалт эрхэлж болно.
4.5. Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын ангиллыг боловсролын магадлан итгэмжлэх сургуулийн хүчин чадал,
үндсэн багш нарын дотор докторын зэрэгтэй багш нарын эзлэх хувь хэмжээг харгалзан боловсролын асуудал эрхэлсэн
төрийн захиргааны төв байгууллага тогтооно.

Хэфэйн тунхаглал: орчин үеийн судалгаанд
суурилсан их сургуулийн үндсэн шинж
• нээлттэй засаглалын тогтолцоотой, олон улсын хэмжээнд чадварлаг мэргэжилтнийг татах
чадвартай шилдэг хүний нөөцийг бүрдүүлсэн байх;
• өнөөгийн болон ирээдүйн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн шинжлэх ухааны үндэслэлтэй эрхэм
зорилгоо тодорхойлж, стратегийн төлөвлөгөө хэрэгжүүлдэг, судалгаа, сургалтын тэргүүлэх
чиглэлээ бие даан тодорхойлох эрхтэй байх;

• судалгааны ёс зүй, түүнтэй холбоотой хэм хэмжээний стандартыг мөрддөг, эрдмийн эрх чөлөөг
хариуцлагатайгаар хэрэгжүүлдэг байх;
• судлаачдыг тасралтгүй бэлтгэж, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн судалгааны үр дүнг түгээн
дэлгэрүүлдэг байх;

• тэргүүлэх салбарт бакалаврын, ахисан түвшний сургалтаар үндэсний болон олон улсын түвшинд
инновацийг бий болгох, нэвтрүүлэх чадамжийг бүрдүүлсэн байх;
Hefei Statement on the ten characteristics of contemporary research universities announced by AAU, LERU, GO8 and C9
on October 10, 2013 www.leru.org/files/Hefei-Statement-Full-paper.pdf

CHARACTERISTICS OF A RESEARCH UNIVERSITY (1/2)
1. The pursuit of excellence across all its operations, calibrated through informed, independent, disinterested
assessments from peer organisations and individuals from outside the university; and a commitment to
transparent, meritocratic systems for selecting faculty, staff and students, creating an internal environment that
nurtures learning, creativity and discovery, and will unleash and develop the potential of its staff and students,
both undergraduate and (post)graduate.
2. A major research effort which has both depth and breadth, producing internationally recognized research
results which are broadly disseminated through publication, teaching and community engagement.
3. A commitment to research training, especially through PhD programs, which provides a continuing flow of highly
competent and respected graduates (as assessed by researchers of international standing) who are able to
advance the frontiers of knowledge and understanding and to contribute to national and international innovation
and development across all sectors.
4. A commitment to teaching at both the undergraduate and (post)graduate levels, to produce broadly educated
graduates able to contribute to the national welfare across a wide range of activities.
5. A dedication to the highest standards of research integrity and its associated ethical obligations, which ensures
the probity of data collection, assessment and analysis independent of any considerations of funding source or of
personal or institutional benefit, and which is supported by explicit and effective processes to investigate and
respond to any allegations or perceptions of unethical research or behaviour.

CHARACTERISTICS OF A RESEARCH UNIVERSITY (2/2)
6. The responsible exercise of academic freedom by faculty to produce and disseminate knowledge through research,
teaching and service without undue constraint within a research culture based on open inquiry and the continued testing
of current understanding, and which extends beyond the vocational or instrumental, sees beyond immediate needs and
seeks to develop the understanding, skills and expertise necessary to fashion the future and help interpret our changing
world.
7. A tolerance, recognition and welcoming of competing views, perspectives, frameworks and positions as being necessary
to support progress, along with a commitment to civil debate and discussion to advance understanding and produce new
knowledge and technologies.
8. The right to set its own priorities, on academic grounds, for what and how it will teach and research based on its mission,
its strategic development plans, and its assessment of society’s current and future needs; and the right to determine who
it will hire and admit, including an ability to recruit internationally to attract the best people to achieve these priorities.
9. A commitment to support its local and national communities and contribute to international wellbeing by taking
actions and developing a culture which works to maximise the short and long-term benefits of the research and education it
performs.
10.An open and transparent set of governance arrangements which protect and support a continuing commitment to the
characteristics that define and sustain world-class research universities, and, at the same time, assure that the institution
meets its public responsibilities.

Дээд боловсролын байгууллагыг ангилж буй Карнегийн
ангилал: суурь ангиллын тодорхойлолт
АНУ-д Дээд боловсролын Карнегийн комисс нь их сургуулийн судалгааны
хөтөлбөрийг дэмжих зорилгоор суурь ангиллын аргачлалыг 1970 онд
ашиглаж эхэлсэн (Basic Classification by the Carnegie Commission on Higher
Education). Энэ аргачлалыг 1973 онд нийтэд зарлаж, 1976, 1987, 1994,
2000, 2005, 2010, 2015, 2018 хянан шинэчилж ирсэн. 2018 оны
шинэчлэлээр Doctoral Universities ангиллыг “Doctor's degree – professional
practice”-д хамаарах хэсгийг тодотгосон.
http://carnegieclassifications.iu.edu/classification_descriptions/basic.php

Carnegie Classifications of universities
Doctoral Universities: жилд 20-иос цөөнгүй докторантын тэтгэлэг (research/scholarship

doctoral degrees) олгодог, мөн 20-иос цөөн докторын зэрэг олгодог боловч 30-аас цөөнгүй
мэргэжлийн доктор (professional practice doctoral degrees) зэргийг 2-оос олон хөтөлбөрөөр олгосон
байх.
R1, R2 ангилалд хамаарах их сургууль нь 20-иос цөөнгүй докторын зэрэг олгосон, судалгаанд 5 сая
ам доллараас илүү хөрөнгө зарцуулсан (National Science Foundation (NSF)-ий Higher Education
Research & Development Survey (HERD) мэдээнд үндэслэнэ).
• R1: Doctoral Universities – Very high research activity
• R2: Doctoral Universities – High research activity
• D/PU: Doctoral/Professional Universities

Master's Colleges and Universities: жилд 20 хүртэл докторын зэрэг олгохын зэрэгцээ 50-иас
цөөнгүй мастерийн зэрэг олгосон байх.
• M1: Master's Colleges and Universities – Larger programs
• M2: Master's Colleges and Universities – Medium programs
• M3: Master's Colleges and Universities – Smaller programs

The role of research universities in developing
countries
“research universities around the world are part of an active community of institutions that share values, foci, and
mission” (Altbach, 2013)

Research universities were defined as academic institutions “committed to the creation and dissemination of
knowledge, in a range of disciplines and fields, and featuring the appropriate laboratories, libraries, and
other infrastructures that permit teaching and research at the highest possible level”.
Research universities worldwide have a great deal in common, “stemming from a specific tradition and serving
similar roles” (Altbach). There are national variations, but “synergy of research and teaching is a hallmark”.
“The argument can be made that all countries need academic institutions, linked to the global academic system of
science and scholarship, so that they can understand advanced scientific developments and participate selectively in
global science.”
www.universityworldnews.com/post.php?story=20130811091502202

Research universities and academic systems
Судалгааны их сургууль нь аливаа академик системийн цөм, хэмжээний хувьд ихээхэн нягтруулсан
байгуулага (Altbach).
АНУ-ын 4,000 гаруй дээд боловсролын байгууллагын 220 нь судалгааны их сургууль бол Их Британий 300 дээд
сургуулийн 25 нь судалгааны их сургууль.
“хөгжиж байгаа орнууд голчлон нэг л судалгааны их сургуультай, олон оронд ийм их сургууль байхгүй” БНХАУ 3,000 гаруй
сургуулийнхаа 100 орчмыг дэлхийн түвшний судалгааны их сургууль болгон хөгжүүлж буй.
Судалгааны их сургуулийг хөгжүүлэхийн тулд академик системдээ чиг үүргийн хуваарийг тодохой болгох шаардлагатай.
Үүний жишээ нь: the three-tier California public higher education system (10 campuses of the research-oriented University of
California, the 23-campus California State University system with around 433,000 students, and a community college system with
three million students).Энэ 3 шаттай системийн санхүүжилт, чиг үүрэг, засаглалын хуваарийг ялгаатай тогтоосон. “By
distributing resources with an ideal of efficiency at its core, the Master Plan also institutionalised a commitment to excellence in its
best research universities, such as the University of California, Berkeley.”
Судалгааны их сургуулийн гол шинж: дотоод засаглал нь профессоруудын мэдэлд байх; гол шийдвэрийг багш
судлаачдын саналд үндэслэн гаргадаг байх – the concept of shared governance is central; мерит систем бүрэн хэрэгжсэн;
судалгаа сургалт нягт холбоотой; эрдмийн эрх чөлөө; нийгэмд үйлчилдэг (Clark Kerr, architect of the Master Plan).

Судалгааны их сургуулийн шийдэх үндсэн асуудал – нийгэм, эрдмийн ертөнцтэй холбоо харилцаа тогтоох, хэвлэл, номын
сан, эрдэмтдийн нийгэмлэг, эрдмийн чуулган, мэргэжлийн холбоо, интернет, мэдлэгийн сан, globalisation of science and
scholarship, internationalisation, хэл, academic profession (Altbach)

Их сургуулийн зэрэглэл тогтоож буй аргачлалын харьцуулалт
QS University Rankings
since 2004
Academic reputation (40% )
академичдаас авсан глобал
судалгаа
Employer reputation (10%)
ажил олгогчдоос авсан
глобал судалгаа
Student/faculty ratio (20%)
Proportion of international
students (5%)
Research citations per
faculty member (20%)
судалгааны ажлын үр дүн:
Scopus
Proportion of international
faculty (5%)
гадаадаас судлаачийг татах
чадавхи

Times Higher Education (THE)
University Rankings since 2010
Teaching (30%)
нэр хүндийн судалгаа (15%)
нэг багшид ногдох оюутан (4.5%),
төгсгөсөн докторуудын хувь (2.25%),
PhD зэрэгтэй багшийн хувь (6%)
орлогын хувь хэмжээ (2.25%)
International outlook (7.5%)
гадаад оюутны эзлэх хувь (2.5%),
гадаад судлаачийн эзлэх хувь (2.5%)
гадаадтай хамтарсан судалгаа (2.5%)
Research (30%)
нэр хүндийн судалгаа (18%),
судалгааны орлого (6%)
нэгж судлаачийн хэвлүүлсэн бүтээл (6%)
Industry income (2.5%)
нэгжид ногдох үйлдвэрлэлийн үйл
ажиллагааны орлого
Research citations (30%)
мэдлэгийн салбараар ангилж жигнэсэн
эшлэлийн тоо (Scopus)

Academic Ranking of
World Universities
(ARWU) since 2003

The Center for World
University Rankings (CWUR)
since 2012

Alumni (10%)
Нобелийн шагналтай, Фиелд
медальтай төгсгөгчид

1) Quality of Education (15%)
олон улсын нэр хүндтэй шагнал
хүртсэн төгсгөгчдийн хувь
2) Alumni Employment (15%)
дэлхийн шилдэг компаний захирлаар
томилогдсон төгсгөгчдийн хувь

Awards (20%)
Нобелийн шагналтай, Фиелд
медальтай багш, судлаачид

3) Quality of Faculty (15%)
олон улсын нэр хүндтэй шагнал
хүртсэн судлаачдын тоо

Highly cited researchers (20%) 4) Research Output (15%)
Clarivate Analytics-ийн бүртгэл судалгааны бүтээлийн тоо
7) Citations (10%)
Papers in Nature and
Web of Science/Clarivate Analytics
5) Quality Publications (15%)
Science (20%)
хамгийн нэр хүндтэй сэтгүүлд
Papers indexed in Science and нийтлэгдсэн Web of Science
Social Science Citation (20%)
6) Influence (15%)
Per capita academic
өндөр импакт фактортой сэтгүүлд
performance (10%)

QS Stars: Methodology
Core criteria
Research - 15%
Teaching - 15%
Employability - 15%
Internationalization - 15%

Learning environment
Facilities - 10%
Online/Distance learning -

Advanced
Innovation - 5%
Social Responsibility
Arts & Culture
Inclusiveness - 5%

Specialist Criteria - 20%
Overall scores
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www.topuniversities.com/qs-stars/qs-stars-methodology

ОХУ-ын их сургуулиуд
• ОХУ-ын засгийн газар тэргүүлэх их сургуулиуддаа
зориулсан тусгай хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна:
•
•
•
•

Federal University program in 2005
Innovative University program in 2006
National Research University program in 2009
Russian Academic Excellence Project 5-100 in 2013.

• Холбооны их сургуулийн үйл ажиллагаанд Higher
School of Economics дүн шинжилгээ хийсэн:
нийлүүлсэний дараах үр дүн өмнөхөөс алдагдсан,
орон нутаг, бүс нутгийн шинжтэй байсан
сургуулиуд глобал болж чадсангүй.

Russian universities awarded with QS Stars
MGIMO University

5S

Kazan (Volga region) Federal University

4S

Kazan National Research Technical University-KAI

4S

RUDN University

4S

Samara National Research University (Samara University)

4S

Siberian Federal University, SibFU

4S

Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics

4S

Financial University under the Govt of RF

3S

Lobachevsky University

3S

National Research University of Electronic Technology "MIET"

3S

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Adm

3S

Russian State Social University

3S

Volgograd State University

3S

(Tatiana Jean, IFRI expert on Russian universities) Voronezh State University

3S

• Эдгээр их сургууль өөрчлөлтийг бүрэн хариуцаж
хэрэгжүүлэхийн тулд түүний удирдлага болон
төрийн зүгээс энэхүү шийдлийн глобал зорилго,
тодорхой үр дүнг бүх холбогдох талуудад
таниулан, бүрэн дэмжлэг авах нөхцөл бүрдүүлэх
шаардлагатай

ОХУ-ын шилдэг их сургуулиуд: THE World University Ranking
Rank
188

Name

Overall Citations Industry Income International Outlook

Research

Teaching

301-350

Lomonosov Moscow State University
Moscow Institute of Physics and Technology

51.5

12.5

89.1

59.9

61.6

75.2

-

40.8

98.7

50

33.1

47.7

351-400

ITMO University

-

67.1

72.4

40.8

17.2

27.3

401-500

Higher School of Economics

-

46.6

40.3

32.2

26.6

31.4

401-500

Kazan Federal University

-

61.2

42.5

30.4

14.3

25.2

401-500

National Research Nuclear University MePhI

-

41.9

99.7

35.9

27.2

38

401-500

Novosibirsk State University

-

33.6

36.3

36

28.3

43.2

401-500

Saint Petersburg State University

-

34

33.3

34

30.7

48.4

501-600

Tomsk Polytechnic University

-

43.2

59.1

40.6

16.2

31.3

501-600

Tomsk State University

-

15.4

61.8

48

22.7

38.2

601-800

Bauman Moscow State Technical University

-

3.1

44

17.4

18.3

35.9

601-800

Peter the Great St Petersburg Polytechnic University

-

17.1

48.8

40.1

15.9

30.9

801+

Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod

-

7.3

41.2

23.8

10.9

25.8

801+

National Research University of Electronic Technology (MIET)

-

11.9

33.8

28.3

11.1

18.8

801+

National Research Saratov State University

-

18.7

36

31.4

12.3

19.4

801+

National University of Science and Technology (MISiS)

-

8.7

50.2

40.9

13.9

23.5

801+

Novosibirsk State Technical University

-

3.2

37.2

31.3

10.4

20.3

801+

RUDN University

-

2.6

35.1

44.6

9.8

23.3

801+

Samara State Aerospace University

-

16

46.5

15.4

7.4

18.3

801+

Sechenov First Moscow State Medical University

-

0.7

33.4

23.8

9.1

25.4

801+

Siberian Federal University

-

3.1

36.3

15.4

8.9

20.3

801+

Southern Federal University

-

10.7

40

21.7

8

22.1

801+

Ural Federal University

-

8.6

38.1

20

11.2

22.2

801+

Voronezh State University

-

1.3

34.1

23.2

7

19.2

Судалгааны их сургуулийн хөтөлбөрт хамааруулах шалгуур
Зорилго

Шалгуур

Үнэлэх үзүүлэлт

Хөгжлийн стратеги, судалгаа,
сургалтын тэргүүлэх чиглэлээ
бие даан тодорхойлох эрхтэй,
нээлттэй засаглалтай

Шийдвэр гаргах түвшинд төлөөлөх
бүрдүүлэх, нотолгоонд суурилсан
шийдвэр гаргах, тайлагнах нь ил
тунгалаг, хүлээн зөвшөөрөгдсөн байх

Байгууллагын бүх түвшинд итгэлцэл тогтсон;
судалгаанд суурилсан их сургуулийн үндсэн
шинжийг хангаж, тогтвортой хөгжүүлэн
бэхжүүлэх дэмжлэгийн систем бүрдсэн

судалгааны ёс зүй, стандартыг
мөрддөг, эрдмийн эрх чөлөөг
хэрэгжүүлдэг

Багш ажилтан оюутан элсүүлэх,
дэвшүүлэхэд меритократ зарчим
баримтлах

Эрхэлж буй үйл ажиллагаандаа жишиг
тогтоогч болсон, санхүүжүүлэгч, хэсэг бүлгийн
ашиг сонирхлоос хамааралгүй, аливаа зөрчил,
буруу үйлдлийг сэргийлэх, хянан шалгах,
зогсоох үр нөлөөтэй механизм бүрдүүлсэн

олон улсын хэмжээнд
авъяастныг татах, тэргүүлэх
салбарт судлаачдыг тасралтгүй
бэлтгэх чадвартай

Магистр, докторын элсэлт, төгсгөлт,
дэмжлэгийн тогтвортой байдал

Суралцан төгсгөгчид нь эдийн засаг, нийгмийн
асуудлын шийдлийг мэргэжлийн түвшинд
боловсруулах, хэрэгжүүлэх, улс орны хөгжилд
хувь нэмрээ оруулах бэлтгэлтэй, гадаадын
оюутан, судлаачдын тоо тогтвортой өссөн

олон улсад хүлээн
зөвшөөрөгдсөн судалгаа,
инновацийн бүтээгдэхүүн
бүтээх, нэвтрүүлэх чадамжтай

Судлаачдын бүтээлийн чансаа,
судалгааны бааз, түүнд зориулсан
хөрөнгө, хүний нөөц нь үндэсний
жишиг болсон

Судалгааны зардал, хэвлэгдсэн өгүүлэл, бүтээл,
патент, лиценз, зохиогчийн эрх, судалгааны үр
дүнг хэрэглэгчдийн хүрээ тогтвортой өргөжиж
ахисан

Засаглал
Дээд боловсролын засаглал
Их сургуулийн засаглал

Дээд боловсролын болон Их сургуулийн засаглал
Дээд боловсролын засаглал:
 Засгийн газар, яамны бүрэн эрх

 Дээд боловсролын үндэсний зөвлөл/хороо/комиссын бүрэн эрх, чиг үүрэг

Их сургуулийн засаглал:
 Их сургуулийн Удирдах зөвлөл

 Их сургуулийн захирал
 Эрдмийн зөвлөл
 Их сургуулийн сенат

Дээд боловсролын засаглал
 Засгийн газар, яамны бүрэн эрх
 Иргэдийн дээд боловсрол эзэмших эрхийг хангах, дээд боловсролын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн
нөхцлийг хангуулах

 Засгийн газрын хөтөлбөрт тусгасан зорилтын хэрэгжилтийг зохион байгуулах

 Дээд боловсролын үндэсний зөвлөл/хороо/комиссын бүрэн эрх, чиг үүрэг
 Дээд боловсролын нийт системийн нийтлэг зохицуулалт хийх, хараат бус бодлогын шинжилгээ хийж, урт
хугацааны төлөвлөлт, хөтөлбөр, төслийн талаар УИХ, Засгийн газарт зөвлөмж өгөх. Зөвлөл нь дээд боловсролын
үйл ажиллагааны чанар, үр дүнгийн талаар мэдээллийн санг байгуулж хөтөлнө. Мөн БМИҮЗ, Дээд боловсролын
хөгжлийн сангийн удирдлагыг хэрэгжүүлнэ.
 Бүрэлдэхүүнд нь монголын нийгмийн өргөн олон нийтийн эрх ашгийг төлөөлөх хараат бус гишүүд олонхи байвал
зохимжтой. Төрөлжсөн хороод, ажлын албатай байна.

 Дээд боловсролын мэргэжлийн холбоо, нийгэмлэг
 Их сургуулийн профессоруудын холбоо (академик ёсзүй, хэм хэмжээ, профессор багшийн мэргэжлийн статус,
хөдөлмөрийн үнэлэмжийн талаар нэгдсэн зөвлөмж, аргачлал)

 Их сургуулийн захирлуудын зөвлөл (их сургуулийн удирдлага, төлөвлөлтийн нэгдсэн зөвлөмж, аргачлал)
 Их сургуулийн Удирдах зөвлөлийн тэргүүлэгчдийн танхим (их сургуулийн засаглал, төр, үйлдвэрлэл, орон нутаг,
нийгэмтэй харилцах асуудлаар бодлогын нэгдсэн зөвлөмж, аргачлал)

Их сургуулийн засаглал
 Их сургуулийн Удирдах зөвлөл
 Төрийн өмчийн их сургуулиудын нэгдсэн УЗ байгуулах замаар альянс үүсгэх нөхцөл
бүрдүүлэх
 Бүрэлдэхүүнд хараат бус гишүүдийг сонгож, бодлогын тогтвортой байдал,
итгэмжлэгдсэн гишүүдийн засаглал (trusteeship) тогтоох нөхцөл бүрдүүлэх
 Хуульд заасан одоогийн чиг үүргийг өргөтгөн гүйцэтгэх удирдлага (захирал)-ыг
шилж сонгох, томилох, үнэлгээ хийх, хөрөнгө, төсвийг захиран зарцуулах эрх мэдэл
олгох

 Их сургуулийн сенат
 Альянс байгуулсан тохиолдолд үндсэн багш, ажилтны хамтын удирдлагыг
хэрэгжүүлж, хөдөлмөрийн харилцааны асуудлаар шийдвэр гаргах

 Их сургуулийн захирал
 Эрдмийн зөвлөл

Судалгааны их сургуулийн системд шилжих үе шат
• Эхний шатанд нэгдсэн удирдлагын хүрээнд альянс хэлбэрийн систем
болгох
• Системийн гишүүн их сургуулиудад нэгдсэн элсэлт (common
application), оюутан өргөн хүрээнд хичээл сонгох боломж (cross
registration), хамтарсан судалгааны баг бүрдүүлэх, лабораториудыг
нээлттэй болгохыг урамшуулан дэмжих зохион байгуулалт,
санхүүжилтийн механизм бүрдүүлэх
• Академик этик, моральд суурилсан мерит системийг элсэлт, сонгон
шалгаруулалт, карьер өгсүүлэх, үнэлгээний хэм хэмжээ болгох (санал
хураалтаар томилгоо хийхийг зогсоох)

Их сургуулийн шинжлэх ухаан, судалгааг
дэмжих чиглэл
Судалгааны аргазүй, ёсзүй
Судлаачийн мэргэшил, бүтээмж
Судалгааны санхүүжилт
Оюутан судлаач
Нээлттэй лаборатори

Судалгааны аргазүй, ёсзүй
• Эрдэм шинжилгээний ёс зүйн хэм хэмжээг сургалт, судалгааны бүх шатанд жигд
мөрдүүлэх мэргэжсэн систем (institutional review board – IRB) бүрдүүлэх
• Судалгааны ёсзүйн шаардлага хангасан эрдэм шинжилгээний хэвлэлийн жагсаалтыг зарлах,
үнэлгээ өгөх
• Судалгааны ёсзүйн сургалт зохион байгуулах, зөвлөгөө өгөх
• Судалгааны төслийг үнэлгээнд заавал хангах шаардлага болгох
• Хичээл бүрийн хүрээнд заавал мөрдүүлэх үндсэн шаардлага болгох
• Дипломын ажил, магистрын тезис, докторын диссертацийн судалгааг эхлүүлэх,
зөвшөөрөхөд мөрдүүлэх шаардлага болгох
• Шаардлагагүй хүнд суртал, буруугаар хэрэглэн бусдыг хохироохоос сэргийлсэн
зохицуулалттай байлгах

• Судалгааны ёс зүйн алдаа гаргасан, хууран мэхэлсэн тохиолдлыг хянан шалгах
хөндлөнгийн систем бүрдүүлэх

Судлаачийн мэргэшил, бүтээмж
• Профессор багш нарын мэргэшил, мэргэжлийн ёсзүй, карьерт тавих
нийтлэг шаардлага, жишгийг тогтоох мэргэжлийн холбооны чиг үүрэг,
бүрэн эрхийг албажуулах
• Судалгаа, сургалтын ажлын чанар, үр дүнг үнэлэхэд баримтлах нийтлэг
шалгуур, зарчмыг тодорхойлох

Судалгааны санхүүжилт
• Судалгааны ажлын санхүүжилтийг бүрэн өртгөөр нь тооцох, үүнд их сургуулийн шууд бус
зардал (overhead)-ыг нэмж тусгаж байх
• Судалгааны үр дүнг аль болох тодорхой томьёолж, бүрэн хийгдсэн байхаар зардлыг тооцох
• Судалгааны багт ахисан түвшний оюутныг заавал оролцуулах шаардлага тавих
• Судалгааны санхүүжилт, тайлангийн мэдээллийн сан байгуулах, мэдээллийг
санхүүжүүлэгч талуудад нээлттэй болгох
• Их сургуулийн шинжлэх ухаан, үндэсний хүрээлэнгийн судалгааны чиглэлийг зохистой
тогтоох, инновацийн судалгаанд эцсийн хэрэглэгчийн захиалга, хөрөнгийн хариуцлага,
эрсдлийн санхүүжилтийн харилцан хяналт, оролцоог тодорхойлон журамлах
• Судалгааны эх үүсвэрийг төрлийг олшруулах, эндаументийн төрөл хэлбэрийг (endowment
fund, endowed professorship/chair гм) дэмжсэн эрхзүйн зохицуулалт, менежментийг
бүрдүүлэх

Оюутан судлаач
• Бүх их сургуулийн магистрант, докторантад нээлттэй шинжлэх ухааны
мэдээллийн сан (science database)-г аль нэг сургуульд байгуулах
• Судлаач оюутнуудад зориулсан үйлчилгээ, хөнгөлөлтийн үндэсний
систем тогтоох: эрүүл мэнд, ном хэвлэл, урлаг соёл, амралт сувилал,
нийтийн тээвэр, хоол хүнс
• Судлаач оюутныг бүрэн ачаалалтай үндсэн оюутны статустай
суралцуулах тэтгэлэг, зээлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
• Багшлах болон судалгааны ассистантшип, цалинтай интерншип

Нээлттэй лаборатори
• Лабораторийн техникийн үйлчилгээ, урсгал зардлын санхүүжилт
• Лабораторийн багаж, урвалж хэрэгсэл, үйлчилгээ, тохируулга,
судалгааны ашиглалтыг нарийвчлан тооцож, хэвийн
ашиглалттай байх нөхцлийг хангасан худалдан авалт хийж байх
• Лабораторит тавих туршилт, хэмжилтийн аргазүйг IRB хянаж
зөвшөөрөл олгох, протокол хөтлөх, шаардагдах зардлын
санхүүжилтийг шийдвэрлэх зохицуулалт хийх (протокол, IRB
гэрчилгээжүүлэлт нь судалгааны үр дүнг баталгаажуулах
нөхцлийг хангахад чиглэнэ)

Төслийн зорилготой холбогдох бусад үйл
ажиллагаатай уялдуулах нь
Боловсрол, шинжлэх ухаан, технологийн хуулиудын шинэчлэл
Боловсролыг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө
Их сургуулийг хотхоноор хөгжүүлэх төлөвлөгөө
Шинжлэх ухаан, технологийн парк байгуулах санаачилга

Боловсрол, шинжлэх ухаан, технологийн
хуулиудын шинэчлэл
• Дээд боловсролын болон их сургуулийн засаглалын үндсэн зарчмыг
шинэчилж, төр – их сургуулийн харилцааг тодорхой болгосон зохицуулалт
хийх
• Эрдмийн эрх чөлөө, их сургуулийн автономийг хангах: оюутан элсүүлэх,
хөтөлбөр зохиох хэрэгжүүлэх, профессор багшийг сонгон шалгаруулах,
үнэлгээ, боловсролын зэрэг олгоход эдлэх эрх, хүлээх хариуцлагын
нэгдлийг хангах
• Оюутны сонголт хийх эрхийг хангах, боломжийг өргөтгөх
• Дээд боловсролыг хувь хүний төдийгүй нийгмийн ашиг тустай баялаг
(public good) хэмээн үзэж зардлыг хуваалцах зарчмыг хуульчлах
• ШУА-ийн эрхзүйн байдлыг өөрийнх нь үндсэн чиг үүрэг, их сургуулийн
чиг үүрэг, суурь болон хэрэглээний судалгааг хөгжүүлэх талаар баримтлах
зарчимд нийцүүлэх

Боловсролыг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө
• Аж үйлдвэрийн 4 дүгээр хувьсгал, мэдээллийн эринд бий болж
буй боломжийг бүрэн дүүрэн ашиглах нөхцөл бүрдүүлэх
• Нээлттэй эх сурвалж, альтернатив төрөл хэлбэрийг уламжлалт
суралцахуйн практиктай хослох, харилцан нөхөх боломжийг
тусгах
• Иргэд насан туршдаа тасралтгүй хөгжих, мэдлэгээ сэлбэх,
өөрчлөн шинэчлэх хэрэгцээнд үйлчлэх систем болгох

Их сургуулийг хотхоноор хөгжүүлэх
төлөвлөгөө
• Энэ концепцийг тодорхой болгож, хамрагдах талуудад мэдээлэл
чиглэл өгөх (төрийн өмчийн болон хувийн хэвшлийн үүрэг
оролцоо)
• Төв суурин, орон нутаг болон шинэ байршилд хөрөнгө оруулах
чиглэл, нөхцлийг хүн амын шилжилт хөдөлгөөн, эдийн засгийн
хөгжлийн төлөвтэй холбон үнэлж шийдвэр гаргах

Шинжлэх ухаан, технологийн парк байгуулах
санаачилга
• Технологийн хэрэглэгчийн захиалга, их сургууль, судалгааны
байгууллагын экспертизийг холбох
• Шинэ байршил, томоохон хөрөнгө оруулалтын өмнө технологи
дамжуулах туршилтыг (pilot) боломж бүрдсэн талбараас
эхлүүлэх: Герман-Монголын ашигт малтмалын дээд сургуулийн
дэргэд цомхон парк байгуулан эхлүүлэх боломжийг судлах

СУДАЛГААНД СУУРИЛСАН ИХ СУРГУУЛИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ
ХӨТӨЛБӨР
Засгийн газрын 2018 оны 282 дугаар тогтоол
2.1. Их сургуулийн үйл ажиллагааны удирдлага, зохион байгуулалтыг сайжруулах, сургалт, судалгаа, инновацийн үйл
ажиллагааны чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэх замаар судалгаанд суурилсан их сургууль болгон хөгжүүлэх үндэс
суурийг бүрдүүлэх, Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийг мэдлэг, инновацид тулгуурлан хөгжүүлэхэд тэдгээрийн
гүйцэтгэх үүрэг, оролцоог нэмэгдүүлэхэд хөтөлбөрийн зорилго оршино.
2.2. Хөтөлбөрийн хүрээнд дараахь зорилтыг хэрэгжүүлнэ:
Зорилт 1. Судалгаанд суурилсан их сургуульд тавигдах шаардлага, шалгуурыг тогтоож, судалгааны үр дүнг үнэлэх
тогтолцоог бүрдүүлэх;
Зорилт 2. Их сургуулийн засаглал, удирдлага, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааг судалгаанд суурилсан их сургуулийн
шаардлага болон шалгуурт нийцүүлэн боловсронгуй болгох;
Зорилт 3. Санхүүжилтийн оновчтой эх үүсвэрийг бий болгох, өрсөлдөөнт тэтгэлгийн хэлбэрүүдийг хэрэгжүүлэх;
Зорилт 4. Шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн хөгжлийн орчин үеийн тэргүүлэх чиглэлээр нарийн мэргэшсэн
чадварлаг эрдэмтэн, судлаачдыг судалгаанд суурилсан их сургуулиудад төвлөрүүлэх замаар ахисан түвшний
сургалт, судалгааг хөгжүүлэх;
Зорилт 5. Судалгаа боловсруулалт, инновацийн хамтын ажиллагаа, түншлэлийг өргөжүүлэх, дэд бүтцийг сайжруулах
замаар инновацийн эко системийг хөгжүүлэх.

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн шалгуур үзүүлэлт
Бодлогын зорилт
Зорилт 1. Судалгаанд
суурилсан их
сургуульд тавих
шаардлага, шалгуурыг
тогтоож, судалгааны
үр дүнг үнэлэх
тогтолцоог бүрдүүлэх

Шалгуур үзүүлэлт

Хэмжих
нэгж

Суурь түвшин

Зорилтот түвшин

Он

Үзүүлэлт

Он

Үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх
байгууллага

Судалгаанд суурилсан их
сургуулийн шаардлага,
шалгуур батлагдсан.

тоо

2017

-

2022

Шаардлага, шалгуур,
хэрэгжиж эхэлсэн.

Азийн топ 100-д эрэмбэлэгдсэн
их сургуулийн тоо

тоо

2017

-

2022

2 их сургууль хүсэлтээ Их сургуулиуд
илгээсэн байна.

Судалгааны үр дүнгийн
үнэлгээний тогтолцоо

тоо

2017

-

2022

Судалгааны үр
дүнгийн үнэлгээний
тогтолцоо бүрдэж
эхэлсэн байна.

Их сургуулиуд

Эрдэм шинжилгээний
мэдээллийн нэгдсэн онлайн
сан

тоо

2017

-

2022

Нэгдсэн онлайн
сантай болсон байна.

БСШУСЯ, ШУА,
ШУТС, Их
сургуулиуд

Оюуны бүтээлийн
хуулбарлалтыг шалгах
программ хангамж

тоо

2017

-

2022

Программ хангамжийг
нэвтрүүлж эхэлсэн
байна.

БСШУСЯ, ОӨГ,
Их сургуулиуд

Олон улсын бүртгэлийн санд
орсон дотоодын эрдэм
шинжилгээний сэтгүүлийн тоо

тоо

2017

1

2022

2

БСШУСЯ, ШУА,
Их сургуулиуд

Олон улсын бүртгэлийн санд
орсон сэтгүүлд хэвлэгдсэн
өгүүллийн тоо

тоо

2017

269

2022

350

БСШУСЯ, ШУА,
Их сургуулиуд

БСШУСЯ

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн шалгуур үзүүлэлт
Бодлогын зорилт

Шалгуур үзүүлэлт

Хэмжих
нэгж

Суурь түвшин

Зорилтот түвшин

Он

Үзүүлэлт

Он

Үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх
байгууллага

Зорилт 2. Их сургуулийн
засаглал, удирдлага,
зохион байгуулалт, үйл
ажиллагааг судалгааны
их сургуулийн шаардлага
болон шалгуурт
нийцүүлэн боловсронгуй
болгох

Судалгаанд суурилсан их
сургуулиудын хараат бус, давуу
талд суурилсан зарчмаар
сонгогддог удирдах албан
тушаалын хувь
(академик тенур тогтолцоог
нэвтрүүлэх; “Судалгаанд суурилсан
их сургуулийн үндэсний
хороо” байгуулах асуудлыг судлах)

хувь

2017

0

2022

80%

Их сургуулиуд

Зорилт 3.
Санхүүжилтийн оновчтой
эх үүсвэр, өрсөлдөөнт
тэтгэлэг хэрэгжүүлэх

Байгуулсан гарааны компани

тоо

2017

18

2022

35

Их сургуулиуд

төрийн захиалгаар хийсэн
судалгааны тоо

тоо

2017

2

2022

8

Засгийн газар,
БСШУСЯ

“Судалгаанд суурилсан их
сургууль”-ийн тэтгэлэг хүртсэн
сургууль

тоо

2017

0

2022

4

БСШУСЯ

“Судалгааны баг”-ийн тэтгэлэг
хүртсэн баг, хамтлаг

тоо

2017

0

2022

20

БСШУСЯ

“Судлаач оюутан”-ы тэтгэлэг
хүртсэн оюутан

тоо

2017

0

2022

100

БСШУСЯ, БЗС

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн шалгуур үзүүлэлт
Бодлогын зорилт
Зорилт 4. Шинжлэх
ухаан, технологи,
инновацийн хөгжлийн
орчин үеийн тэргүүлэх
чиглэлээр нарийн
мэргэшсэн чадварлаг
эрдэмтэн, судлаачдыг
судалгааны их
сургуулиудад
төвлөрүүлэх замаар
ахисан түвшний
сургалт, судалгааг
хөгжүүлэх

Шалгуур үзүүлэлт

Хэмжих
нэгж

Суурь түвшин

Зорилтот түвшин

Он

Үзүүлэлт

Он

Үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх
байгууллага

45-аас дээш хувь нь эрдмийн
зэрэгтэй багштай их сургуулийн тоо

хувь

2017

1

2022

4

Их сургуулиуд

Солилцоогоор ажилласан профессор,
судлаачийн тоо

хувь

2017

n/a

2022

8

Засгийн газар,
БСШУСЯ, Их
сургуулиуд

Нээлттэй сонгон шалгаруулалтаар
гадаадааас ирж ажилласан
профессорын тоо

тоо

2017

0

2022

6

Их сургуулиуд

Олон улсын хамтарсан төсөл
удирдаж байгаа профессорын тоо

тоо

2017

n/a

2022

8

Их сургуулиуд

Гадаадын их сургуультай хамтран
хэрэгжүүлж байгаа ахисан түвшний
хөтөлбөрийн тоо

тоо

2017

10

2022

20

Их сургуулиуд

Гадаадын их сургуультай хамтран
хэрэгжүүлж байгаа судалгааны
төслийн тоо

тоо

2017

n/a

2022

20

Их сургуулиуд

Дотоодод магадлан итгэмжлэгдсэн
ахисан түвшний хөтөлбөрийн тоо

тоо

2017

20+1

2022

40+8

БМИҮЗ, их
сургуулиуд

Олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн
ахисан түвшний хөтөлбөрийн тоо

тоо

2017

13+0

2022

8+4

БМИҮЗ, их
сургуулиуд

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн шалгуур үзүүлэлт
Бодлогын зорилт
Зорилт 5. Судалгаа
боловсруулалт,
инновацийн хамтын
ажиллагаа,
түншлэлийг
өргөжүүлэх, дэд
бүтцийг сайжруулах
замаар инновацийн
эко системийг
хөгжүүлэх

Шалгуур үзүүлэлт

Хэмжих
нэгж

Суурь түвшин

Зорилтот түвшин

Он

Үзүүлэлт

Он

Үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх
байгууллага

Глобал Инновацийн ИндексИнновацийн түншлэлийн индекс

байр

2017

123

2022

100

БСШУСЯ, ШУА

Глобал Инновацийн ИндексСудалгаа, хөгжүүлэлтийн индекс

байр

2017

104

2022

95

БСШУСЯ, ШУА

Олон улсад итгэмжлэгдсэн
судалгааны лабораторийн тоо

тоо

2017

3

2022

6

БСШУСЯ,
БМИҮЗ,
Их
сургуулиуд

Шинээр байгуулсан салбар дундын
судалгааны лабораторийн тоо

тоо

2017

2

2022

4

БСШУСЯ, Их
сургуулиуд

Их сургуулиудын дамжуулсан
технологи, аж ахуйн нэгжтэй
байгуулсан лицензийн гэрээний
тоо

тоо

2017

n/a

2022

8

Их сургуулиуд

Инновацийн дэд бүтцийн нэгжийн
тоо

тоо

2017

5

2022

8

Их сургуулиуд

