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АГУУЛГА

БАРИМТАЛЖ БУЙ БОДЛОГЫН 

УЯЛДАА

БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ

2017 ОНД  ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 

АРГА ХЭМЖЭЭ

Хууль тогтоомж , ЗГҮАХ, ТХБ 2020,  

Үндсэн чиглэл

Судалгаанд суурилсан их 

сургууль, үр дүнд суурилсан 

боловсрол, чанар, оюутны асуудал

Орлоготой оюутан, Боловсролын зээлийн 

сан, Оюутны эрүүл мэндийн 

үйлчилгээ, дотуур байр, сургалтын 

орчин, эрдэм шинжилгээ

ДҮГНЭЛТ
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1

6

5
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Бодлогын  судалгаа, хэрэгжилтийг 

хангах, хамтран ажиллахад анхаарах 

асуудлууд

САЛБАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Статистик мэдээлэл 

4

СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД 

ӨГӨХ ЧИГЛЭЛ

Орлоготой оюутан, Боловсролын зээлийн 

сан, Оюутны эрүүл мэндийн 

үйлчилгээ, дотуур байр, сургалтын 

орчин, эрдэм шинжилгээ



17

74

4 Төрийн өмчийн 
сургууль

Төрийн бус өмчийн 
сургууль

Гадаадын их 
сургуулийн салбар

8

87

Хөдөө орон 
нутагт

Улаанбаатарт

Нийт   
95

Нийт   
95

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ

86,3%

11,7%
2%

Бакалавр

Магистр

Доктор

Нийт       
суралцагчид      

157,138

59%

41%
Төрийн өмчийн 
сургууль

Төрийн бус 
өмчийн сургууль

Нийт 
суралцагчид 

157,138



Монгол Улсын тогтвортой

хөгжлийн үзэл баримтлал-

2030

Дэлхийн тогтвортой

хөгжлийн хөтөлбөр

2015  оны  09  дүгээр  сард

НҮБ-ын чуулганаар баталсан.

 17 зорилго, 169 зорилт, 241 

хүртэлх  шалгуур үзүүлэлт

Монгол Улсын Засгийн Газрын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр, төлөвлөгөө 2016-

2020

 2016 оны 02 дугаар сард

УИХ- ын 19 дүгээр

тогтоолоор баталсан.

 4 бүлэг, 44 зорилт, 20

шалгуур үзүүлэлт  2016 оны УИХ- ын

дүгээр тогтоол

 2016 оны 12-р сарын 16-

нд УИХ-д мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН ГАРЦ НЬ ЭРДЭМ 

БОЛОВСРОЛТОЙ, ӨНДӨР УР ЧАДВАРТАЙ МОНГОЛ ХҮН



МОНГОЛ УЛСЫН ТОГТВОРТОЙ 

ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ                          

2030

ЯАМНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

/2017/

• 2016-2020: Сургалт-

судалгаа-үйлдвэрлэлийн түншлэлд 

түшиглэсэн, олон улсын стандартад 

нийцсэн дээд боловсрол эзэмших 

шаталсан тогтолцоог 

бүрдүүлж, тэгш, хүртээмжтэй, чана

ртай боловсролын үйлчилгээ 

үзүүлэх түвшинд хүрэх

• 2021-2025: Хөгжлийн 

тэргүүлэх чиглэлийн дагуу 

шинжлэх ухаан, технологийн 

кластер, парк байгуулж, үндэсний 

дөрвөөс доошгүй их сургууль 

Азийн шилдэг их сургуулийн 

эгнээнд оруулах

• 2026-2030: Олон 

улсын хөдөлмөрийн зах зээлд 

хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц мэдлэг, ур 

чадвартай төгсөгчдийг бэлтгэн 

гаргадаг дээд боловсролын 

тогтолцоо бүрдүүлэх

• “Боловсролын тухай хууль”, “Дээд 

боловсролын тухай хууль”-д 

нэмэлт 

өөрчлөлт оруулж, холбогдох 

журмуудыг шинэчлэх

• Судалгаанд суурилсан их сургууль 

үндэсний хөтөлбөр боловсруулан 

батлуулах

• Үр дүнд суурилсан боловсрол 

хөтөлбөр боловсруулан батлуулах

• Сургалт судалгааны орчинг 

сайжруулах

• Оюутны хөгжлийн зээлийг олгох

• Орлоготой оюутан хөтөлбөрийг 

чанартай хэрэгжүүлэх

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААНЫ  ХӨТӨЛБӨР 

/2016-2020/

• Дээд боловсролын эрх зүйн 

орчныг боловсронгуй болгох

• Судалгаанд суурилсан их 

сургуулийг хөгжүүлэх

• Үр дүнд суурилсан 

боловсролын тогтолцоог 

хөгжүүлэх

• Стандартад суурилсан 

чанарын хяналтын 

бодлого, төлөвлөлтийг 

нэвтрүүлэх

• Оюутны хөгжил, нийгмийн 

баталгааг хангах 

БАРИМТАЛЖ БУЙ БОДЛОГЫН УЯЛДАА



ТӨРИЙН
БОДЛОГЫН 
ШИНЭЧЛЭЛ

Дэд 
бүтэц

ИХ 
СУРГУУЛЬ,

ЭШБ
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чадвартай Монгол 

иргэн
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Инновацийн 
бүтээгдэхүүн

Гарааны компани

Инновацийн эко 
систем

Зах зээлд чиглэсэн 
судалгаа

Боловсролтой, ур 
чадвартай хүний 

нөөц

ҮНДЭСНИЙ ЦЭЦЭГЛЭН
ХӨГЖИЛТ, ИРГЭДИЙН 

АЗ ЖАРГАЛТАЙ АМЬДРАЛ

ШИНЭЧЛЭЛ ИННОВАЦИ
Институцийн 

чадавхи

Дотоод
орчны 

нөлөөлөл

Гадаад 
орчны 

нөлөөлөл



БОДЛОГО,ТӨЛӨВЛӨЛТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Мэдлэгт суурилсан эдийн засгийг цогцлооход  их, дээд сургуулийн үүрэг 

оролцоог нэмэгдүүлэх, судалгааны чадавх, үр өгөөжийг сайжруулах, үр дүнг 

нь зах зээлийн эргэлтэд оруулж инноваци болгох, шинэ 

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг  бий болгох, дэлхийн зах зээлд гаргаж улс орны 

өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх багц зорилтыг хэрэгжүүлнэ. 

Бодлогын арга хэмжээг нэгтгэн багцалж,  “Судалгаанд суурилсан их                                                    

сургууль” үндэсний хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлнэ.

Сургалтын хөтөлбөрийн  хүрэх үр дүн, төсгөгчийн эзэмших мэдлэг, ур 

чадвар, төлөвшил хандлагыг ажил олгогчийн эрэлт хэрэгцээ, тэднээс авсан 

судалгаанд тулгуурлан урьдчилан тодорхойлж, түүнд зориулан сургалтын 

агуулга, арга зүй орчиноо сайжруулах,  үнэлгээний аргачлалыг өөрчлөн, үр 

дүнгээ тасралгүй хянаж чанарын баталгаажуулалтыг хийдэг цогц үзэл 

баримтлалыг хэрэгжүүлэх бодлого баримтална.

Сургалтын үйл ажиллагааны чанарын шинэчлэлийн хүрээнд “Үр дүнд  

суурилсан боловсрол”-ын тогтолцоог хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр 

боловсруулж байна. 

Дээд боловсролын чанарын үнэлгээний зөвхөн мэдлэгийг олгодог, шалгадаг 

аргаас мэдлэгээ хэрэглэх, дүн шинжилгээ хийж нэгтгэн дүгнэх, үр дүнг тооцох 

чадвар, бүтээлч сэтгэхүй төлөвшил хандлагыг нь үнэлдэг системд шилжих 

бодлого баримж байна. 

Оюутнуудын нийгмийн баталгааг хангаж чанартай боловсрол 

эзэмшүүлэхийн тулд тэднийг тодорхой хэмжээгээр орлого олох эрх зүйн 

орчин, нөхцлийг бүрдүүлж сургалтын төлбөрөө төлөхөд 

хүндрэл, бэрхшээлгүй байлгах, эрүүл мэндийн үйлчилгээг харъяаллын дагуу 

авдаг, тав тухтай орчинд сурч амьдрах орчин бүрдүүлэх бодлого баримталж 

байна.

2016 оны 4 дүгээр сард батлагдсан салбарын хуулиудад Боловсролын

магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн чиг үүрэг, эрх зүйн байдалд олон

нэмэлт өөрчлөлт орсон, түүний дагуу илүү тодорхой болгон баталсан.

БМИҮЗ-ийн эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох олон улсын түвшинд

хүлээн зөвшөөрүүлэх чиглэлд анхааран ажиллаж байна. Иймд хөдөө орон

нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй дээд боловсролын байгууллагууд

байгууллагын болон хөтөлбөрөө дотоодод болон олон улсад магадлан

итгэмжлэлд хамрагдах чиглэлд түлхүү анхааран ажиллаж байна.

Засгийн газрын 2016 оны 111 дүгээр тогтоолоор “Боловсролын зээлийн

сан” байгуулж, “Оюутны хөгжлийн зээлийн журам” батлуулан зээл олгох

үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж эхлээд байна. Оюутнууд суралцангаа цагийн

ажил, сайн дурын ажил эрхэлж орлого олох боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор

“Орлоготой оюутан” хөтөлбөрийг батлуулав.
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МЭРГЭШЛИЙН ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭ ТОГТООХ (ТӨСЛИЙН САНАЛ)

ТҮВШИН БҮРД ЭЗЭМШСЭН БАЙХ МЭДЛЭГ, ХАНДЛАГА, ЧАДВАРЫГ ТОГТООХ ???



1. СУДАЛГААНД СУУРИЛСАН 
ИХ СУРГУУЛЬ 



ТӨР- ИХ СУРГУУЛЬ- ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТҮНШЛЭЛ

Өндөр технологийн үйлдвэрлэл

Дундаж технологийн үйлдвэрлэл

Нам технологийн үйлдвэрлэл

Технологи хөгжүүлэлт

Аж үйлдвэр Их, дээд сургууль

Өндөр ур чадвартай хүний нөөц

Эрдэм шинжилгээ 
судалгааны 
байгууллага

Төрийн 
захиргааны төв 

байгууллага





2.ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН 
БОЛОВСРОЛ





Төгсөгчдийг ажилд авах 
нийтлэг шалгуур

Голч дүн өндөртэй төгсөгч хамгийн сайн?!







•Багш

•Сургалтын 

төлөвлөгөө

•Лаборатори

•Бусад

Оролт

Заах ба 

суралцах 

ажиллагаа

Үйл явц Гаралт

Уламжлалт сургалтын процесс

• Зөвхөн оролт (Input), үйл явцад суурилсан хэлбэртэй.

Төгсөх 

оюутан

• Сургалтыг шалгалт, тест, бие даалтын ажлаар үнэлнэ.

• Багшийн өгсөн үнэлгээгээр сургалтын чанарыг   

баталгаажуулна.

• Үнэлгээний голч дүнгээр(GPA) төгсөгчийн чанарыг үнэлж байна.



•Багш

•Сургалтын 

төлөвлөгөө

•Лаборатори

•Бусад

Оролт

Заах ба 

суралцах 

ажиллагаа

Үйл явц

Төгсөх 

оюутан

Хичээл ба 

хөтөлбөрийн 

сургалтын үр 

дүнгүүд

(Богино хугацаанд)

Орчин үеийн сургалтын 

чиг хандлага(1)

Төгсөгч 

Оролцогч 

талуудын

шаардлагыг 

хангах

Хөтөлбөрийн 

сургалтын үр 

дүнгүүд

Оролцогч талууд:
ДБМИҮЗ

Ажил олгогч

Багш нар

Эцэг, эх

Төгсөгчдийн холбоо 

гэх мэт

(Урт хугацаанд)

Зөвхөн оролт ба үйл явцаар хэмждэг системийг гаралт буюу үр 
дүнг оролцуулан хэмждэг систем рүү шилжүүлж байна.

• Шалгалт, тест, бие даалтын ажлаар үнэлнэ. 

• Багшлах бүрэлдэхүүн, хичээлийн материал, сургалтын орчин, сургалтын 

үр дүн, оюутнуудын чадварт байнга үнэлгээ хийгдэнэ.(урт , богино 

хугацаанд)

• Төсөл гүйцэтгэхэд илүү чиглэгдэнэ.

• Ажил олгогч, төгсөгчид болон бусад талуудтай гэдрэг холбоотой байна.

• Байнга ахиц дэвшил хийгдэж байна.



Үр дүнд суурилсан боловсролын 
тогтолцоо



Үр дүнд суурилсан сургалтын 

ахиц, дэвшлийн цикл

Хөтөлбөрийн 

сургалтын үр 

дүнгүүд

Хөтөлбөрийн 

зорилго, зорил

тууд

Ажил олгогчид

Алсын хараа 

Эрхэм зорилго

Хичээлийн 

сургалтын үр 

дүнгүүд

Үнэлгээ

Үнэлгээ

Үнэлгээ

АД

АД

АД
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3. ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН 
ҮНЭЛГЭЭ 



Магадлан итгэмжлэл

38%

55%

7%

Магадлан итгэмжлэгдсэн 
дээд боловсролын 

байгууллагууд

Их Сургууль

Дээд сургууль

Коллеж

Олон улсад магадлан 
итгэмжлэгдсэн дээд боловсролын 
байгууллагууд

APACC-4

ACBSP-9

AMEWPR-1

ASIIN-2

Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл 
хийгдсэн хөтөлбөр

Нийт -203

Хоёр дахь удаагаа-7



“БМИҮЗ-ийн дүрэм”, “Магадлан итгэмжлэх үйл 
ажиллагааны журам”

Үйл ажиллагааны 
ерөнхий хэм хэмжээ

Эрхэм 
зорилго, зорилтууд

Бүтэц, зохион 
байгуулалт

Эрх үүргийн хуваарилалт

Дотоод чанарын 
механизм

Магадлан итгэмжлэх 
үйл ажиллагаа

БМИБ-ын дүрэм
Магадлан 

итгэмжлэх үйл 

ажиллагааны 

журам

БМИҮЗ-ийн 

дүрэм



Чанарын баталгааны хүрээ

24

Чанарын   
дотоод 

баталгаа

Чанарын 
хөндлөнгийн 

баталгаа
ҮҮРЭГ - НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА

МИ-ийн 

шалгуур 

шаардлага

Салбарын

Үндэсний

Бүс нутгийн

Олон улсын

Шууд нөлөө Шууд бус 

нөлөө

Өрсөлдөх 

чадварын 

үзүүлэлт

Хөгжлийн 

хэрэгцээ, ша

ардлага



ЧАНАРЫН МЕХАНИЗМ 

Бүс нутгийн болон олон 
улсын дээд боловсролын 

систем

Үндэсний дээд 
боловсролын систем

Мэргэжлийн салбар

Сургууль, хөтөлбөр

• Чанар

• Чанарын баталгаажуулалт

• Чанар

• Чанарын баталгаажуулалт

• Чанар

• Чанарын 
баталгаажуулалт

• Чанар

• Чанарын 
баталгаажуулалт



4. ОЮУТНУУДЫН НИЙГМИЙН 
БАТАЛГАА



Дотуур байрны хүрэлцээ хангамж, орчныг 
бүрдүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах 

• Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт орсон дээд боловсролын салбарт тулгамдаж 
байгаа, төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шийдэхэд хүндрэлтэй оюутны дотуур байрны 
хүртээмжийг 2 дахин нэмэгдүүлэх заалтын дагуу дотуур байруудыг нэмэгдүүлэх 

83.3%

16.7%

Дотуур байранд орсон 
байдал /нийт/

Сургуулийнхаа 
дотуур байранд 
байдаг

Бусад сургуулийн 
дотуур байранд 
байдаг

Хүсэлт 
өгсөн 11740

84.3%   

15.7%   

1 дүгээр курсийн оюутны 
дотуур байранд орсон 

байдал

Өөрийн 
сургуулийн 
байранл байдаг

Бусад сургуулийн 
байранд байдаг

Хүсэлт 
өгсөн 3870



СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР

1%

3%

1%

1%

93%

1%

Төрийн албаны тухай 
хуулийн дагуу сургалтын 
төлбөрөө төлдөг

Төрөөс үзүүлэх буцалтгүй 
тусламжаар суралцдаг

Төрийн сангийн 
хөнгөлөлттэй зээлээр 
суралцдаг 

Тухайн сургуулийн зардлаар 
суралцдаг

Хувийн зардлаар суралцдаг



ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗЭЭЛ

• Оюутан төлбөрийн дарамтгүй суралцах боломж

• Өрхийн санхүүгийн зардлыг 

бууруулах, амьжиргааг дэмжих

• Хариуцлагатай, чанартай суралцах

• Их дээд  сургуулийн сургалтын чанар, өрсөлдөх 

чадамжийг дээшлүүлэх

• Сургалтын байгууллагын санхүүгийн 

тогтвортой байдлыг хангах

• Боловсролын санхүүжилтийн механизмыг 

боловсронгуй болгох

• Хөдөлмөрийн зах зээл, эдийн засгийн бүтцийг 

оновчтой болгох

Зорилго, ач холбогдол



Оюутны хөгжлийн зээл

ЗЭЭЛИЙН ХЭЛБЭР

• Хүү бууруулах зээл

Сургалтын төлбөрт 
зориулан авсан 
цалин, тэтгэврийн 
зээлийг шилжүүлэх

• Богино хугацаатай 
зээл

Хичээлийн жил 
дотроо төлөх богино 
хугацаатай зээл

• Урт хугацаатай зээл

Сургалтын төлбөрийн 
зээл  аваад төгссөний 
дараах жилээс 4 
жилийн дотор төлөх 
зээл

ЗЭЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ 
НӨХЦӨЛ

• Зээлийн хүү

Жилийн 5 хувь

• Зээлийн хугацаа

Богино хугацаатай зээл 
нь 12 сар хүртэл

Урт хугацаатай зээл нь 
сургууль төгссөнөөс 
хойш 4 жил хүртэл

• Зээлийн дүн

Оролцогч сургуулийн 
Удирдах зөвлөлөөс 
тогтоосон нэг жилийн 
сургалтын төлбөрийн 
хэмжээнээс хэтрэхгүй





ЗОРИЛГО
Оюутан:

- амьжиргааны  зардлаа санхүүжүүлэх

- хөдөлмөрийн соѐл, хөдөлмөрийн харилцаанд суралцах, бэлтгэгдэх

- мэргэжлээрээ дадлагажих, туршлагажих, мэргэших

- төгсөөд ажилтай болох 

Сургалтын байгууллага:

- хөдөлмөрийн зах зээлийн хэрэгцээг хангасан өндөр ур чадвартай 
мэргэжилтэн бэлтгэх

- оюутны нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх

- сургалт, судалгааны чанарыг дээшлүүлэх, сургууль

- ажил олгогч, сургууль, хөдөлмөрийн зах зээлийн уялдаа холбоог сайжруулах 

Ажил олгогч:

- цагийн ажил, оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийн хууль эрх зүйн зохицуулалттай 
болох нь

- ажиллах хүчний нөөцийг оновчтой ашиглах бололцоог бий болгож 
бизнесийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх

- ажиллах хүчний нөөц ашиглалт сайжрах 

- хөдөлмөрийн зах зээлийн хөгжилд эерэг нөлөөллийг үзүүлж, эдийн засгийн 
үр ашгийг дээшлүүлэх 



ОЮУТНЫ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

• Цалин хөлстэй 

• Хичээл сургалтанд саадгүй 

• Мөнгөн хуримтлал үүсгэх зорилгогүй байх

• Оюутны сонирхол, хэрэгцээнд тулгуурласан 

• Эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд хохиролгүй 

• Нийгмийн халамжийн бодлогод бус, хөдөлмөр эрхлэлтийг                                          
дэмжих бодлогод суурилах

• Энгийн ажил, үйлчилгээ

• Дадлагажих, чадваржих 

• Мэргэших 

• Бизнес-инкубаци, гарааны 
бизнес

• Бусад

ЗАРЧИМ:

ЧИГЛЭЛ:

• Сургуулийн орчинд (on campus)

• Сургуулиас гадна орчинд (off campus)
ХЭЛБЭР:



Орлоготой оюутан

Хөтөлбөрийг 2016-2020 онд хэрэгжүүлж, оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийн 

тогтолцоог бүрдүүлэх хугацаа 



Мэдээллийн дэд бүтэц

МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН СИСТЕМ БАЙГУУЛЖ  E-СУРГАЛТ, Е-CONTENT, Е-КАМПУС ХӨГЖҮҮЛНЭ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БОДЛОГО, ХЭРЭГЖИЛТ



Хүний нөөц
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БОДЛОГО, ХЭРЭГЖИЛТ

Мэдлэг бүтээж, хуваалцаж, үр дүнтэй хэрэглэж чаддаг өндөр ур чадвартай 

хүн ам

2000ОЮУТАН

ДЭЛХИЙН ЖИШИГТ ХҮРСЭН 

ИНЖЕНЕРИЙН ХӨТӨЛБӨРТ 

МОНГОЛ ХҮН СУРАЛЦАНА

“МОНГОЛ-ГЕРМАНЫ ХАМТАРСАН 

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ” 

БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРТӨӨ 

ЭЛСЭЛТЭЭ АВЛАА.

МОНГОЛ УЛСАД КООСЭН 

ТЕХНОЛОГИЙН ГУРВАН 

СУРГУУЛЬ БАЙГУУЛАГДЛАА 

ДЭЛХИЙН ШИЛДЭГ 100 ИХ СУРГУУЛЬД

98 ОЮУТАН СУРАЛЦАХААР МОРДЛОО

БАГШИЙН СУРГУУЛЬД ӨНДӨР ОНООТОЙ 

ОЮУТНУУД ТЭТГЭЛГЭЭР СУРАЛЦДАГ 

БОЛЛОО

• ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫН ЭЛСЭЛТИЙН БОСГО 

ӨНДӨРСЛӨӨ

• ЭЛСЭГЧИД МОНГОЛ ХЭЛ, БИЧГИЙН ШАЛГАЛТЫГ ӨГДӨГ 

БОЛЛОО

• ҮНДЭСНИЙ ТЭТГЭЛГИЙГ ЧАНАРТАЙ 

СУРГУУЛЬ, ЧАДВАРТАЙ ОЮУТАНД ОЛГОДОГ БОЛЛОО



20
ХӨТӨЛБӨР

ОЛОН УЛСЫН МАГАДЛАН 

ИТГЭМЖЛЭЛД

7.12. Тэргүүлэх чиглэлийн дээд

болон мэргэжлийн боловсролын

20-иос доошгүй хөтөлбөр олон

улсад магадлан итгэмжлэгдсэн

байна.

4
ИХ СУРГУУЛЬ

АЗИЙН ШИЛДЭГ 100 ИХ 

СУРГУУЛЬД

7.13. Монгол Улсын дөрвөөс

доошгүй их сургуулийг Азийн

шилдэг 100 их сургуулийн

эгнээнд хүргэсэн байна.

БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮНЭЛГЭЭ





Анхаарал тавьсанд баярлалаа


