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Шинжээчийн багийн ахлагчийн үүрэг, хариуцлага

 БМИҮЗ-ийн ажлын албатай нягт холбоотой ажиллах

 Сургууль дээр ажиллах хугацаанд шинжээчийн

багийн үйл ажиллагааг тасалдуулахгүй байх

 Сургууль дээр ажиллахаас өмнө шинжээчийн багийн

анхны уулзалтыг зохион байгуулж, сургууль дээр

уулзах уулзалтуудыг хэрхэн зохион байгуулах, ямар

асуулга авах, ямар асуудлууд дээр илүү анхаарах

шаардлагатай байгааг тодорхойлох

 Хөтөлбөрийн өөрийн үнэлгээний тайланд

хөндлөнгийн үнэлгээ хийж дүгнэлт гаргаж, судлан

шинжлэх, өөрийн үнэлгээний тайланд өгсөн

шинжээчийн багийн гишүүдийн санал, дүгнэлт,

зөвлөгөөг нэгтгэх



Шинжээчийн багийн ахлагчийн үүрэг, хариуцлага

 Шаардлагатай тохиолдолд БМИҮЗ-өөс томилогдсон

зохицуулагчаар дамжуулан тухайн хөтөлбөрийн

талаарх нэмэлт мэдээллүүдийг гаргуулах

 Сургууль дээр шинжээчийн багийн товлосон

уулзалтууд дээр багаа төлөөлөн танилцуулга хийх,

сургууль, хөтөлбөртэй танилцах үйл ажиллагаанд

оролцох

 Тухайн хөтөлбөрийн талаар ирж байгаа бүх

мэдээллийг зөвхөн хөндлөнгийн үнэлгээ хийхэд

ашиглах

 Хөтөлбөрийн өөрийн үнэлгээний тайланд

хөндлөнгийн үнэлгээ хийж, дүгнэлт гаргахдаа

шинжээчийн багийн бусад гишүүдтэй зөвшилцөх



Шинжээчийн багийн ахлагчийн үүрэг, хариуцлага

 Үнэлгээний тайлангийн төслийг үндэслэл нотолгоо бүхий

зөвлөмж, анхаарах асуудлын хамт бэлтгэхэд удирдлагаар

хангах

 Үнэлгээний тайлангийн төслийг сургууль дээр

ажилласнаас хойш 10 хоногийн дотор Мэргэжлийн

зөвлөлд хүлээлгэн өгөх

 Сургуулиас ирсэн саналыг тусгаж, үнэлгээний тайланг

эцэслэн боловсруулж, шалгуурыг хангасан эсэх талаар

саналын үндэслэлийг тусгаж, 10 хоногийн дотор

Мэргэжлийн зөвлөлд хүлээлгэн өгөх

 Комисс, мэргэжлийн зөвлөлийн товлосон хуралдаанаар

шинжээчийн дүгнэлтээ танилцуулах.

 Хөтөлбөрийн өөрийн үнэлгээний тайлан, хавсралт

материалыг БМИҮЗ-ийн ажлын албанд хүлээлгэн өгөх



Шинжээчийн багийн гишүүний үүрэг, хариуцлага

 БМИҮЗ-ийн ажлын алба, багийн гишүүдтэйгээ нягт

холбоотой ажиллах

 Сургууль дээр ажиллах хугацаанд шинжээчийн багийн

үйл ажиллагааг тасалдуулахгүй байх

 Өөрийн үнэлгээний тайланд хөндлөнгийн үнэлгээ хийж

дүгнэлт гаргаж, судлан шинжлэх

 Шаардлагатай тохиолдолд БМИҮЗ-өөс томилогдсон

зохицуулагчаар дамжуулан тухайн хөтөлбөрийн

талаарх нэмэлт мэдээллүүдийг гаргуулах

 Шинжээчийн багийн уулзалтуудад оролцох, сургууль,

хөтөлбөрийн танилцах үйл ажиллагаанд оролцох

 Тухайн байгууллага, хөтөлбөрийн талаар ирж байгаа

бүх мэдээллийг зөвхөн хөндлөнгийн үнэлгээ хийхэд

ашиглах



Шинжээчийн багийн гишүүний үүрэг, хариуцлага

 Өөрийн үнэлгээний тайланд хөндлөнгийн үнэлгээ

хийж, дүгнэлт гаргахдаа шинжээчийн багийн бусад

гишүүдтэй зөвшилцөх

 Үнэлгээний тайлангийн төсөл болон үнэлгээний

тайланг эцэслэн боловсруулахад оролцох

 Комиссын болон мэргэжлийн зөвлөлийн товлосон

хуралдаанаар шинжээчийн багийн бүрэлдэхүүний

хамт оролцох

 Тухайн сургууль, хөтөлбөрийн өөрийн үнэлгээний

тайлан, хавсралт материалыг шинжээчийн багийн

ахлагчид эсвэл БМИҮЗ-ийн ажлын албанд хүлээлгэн

өгөх



Танилцах материалууд

 Байгууллагын болон сургалтын хөтөлбөрийн 

магадлан итгэмжлэлтэй холбоотой бүхий л 

баримт бичгүүд 

 Шинжээчийн гарын авлага

 Ажлын албаны захирлын тушаал

/шинжээчээр ажиллуулах тухай/

 Шинжээчтэй байгуулах гэрээ

 Өөрийн үнэлгээний тайлан, хавсралт материал

 Шинжээчийн багийн ажиллах хуваарь, 

төлөвлөгөө 

 Бусад 



Уулзалтууд

Байгууллагын удирдлагын төлөөлөлтэй

Багш нарын төлөөлөлтэй

Суралцагчдын төлөөлөлтэй

Олон нийтийн төлөөлөлтэй 

Төгсөгчдийн төлөөлөлтэй

Ажил олгогчдын төлөөлөлтэй



Загвар



Уулзалтууд

 Байгууллагын удирдлагын 

төлөөлөлтэй

 Багш нарын төлөөлөлтэй

Суралцагчдын төлөөлөлтэй

Олон нийтийн төлөөлөлтэй 

 Төгсөгчдийн төлөөлөлтэй

 Ажил олгогчдын төлөөлөлтэй 

Уулзалтууд



Шинжээчийн баримтлах зарчим

Үнэнч шударга байх 

Үнэн зөв тайлагнах

Мэргэжилдээ зүй ёсоор хандах

Нууцлал. /Мэдээллийг хамгаалах/

Хараат бус 

Нотолгоонд суурилсан байх



Үнэнч шударга байх 

Ажлаа үнэнч, хариуцлагатай гүйцэтгэх

Хамаарах дүрэм, журамд нийцүүлж

ажиллах

Бусдын нөлөөнд автахгүй байх

Магадлан шинжилгээ хийх явцад

шийдвэр гаргахад нөлөөлөх нөхцөл

байдалд мэдрэмжтэй байх



Үнэн зөв тайлагнах

Шинжээчийн үнэлгээний үр дүн,

шинжээчийн дүгнэлт, үнэлгээний үйл

явцыг үнэн бодитой, нарийн нямбай

тусгана

Шинжээчийн баг болон өөрийн

үнэлгээний багийн хооронд гарсан

зөрүүтэй саналыг тайланд тусгах

Бодитой, цаг хугацаанд нь тодорхой

бүрэн тайлагнана.



Мэргэжилдээ зүй ёсоор хандах

Шинжээчид хийж буй ажлынхаа ач

холбогдол ба өөрийн үнэлгээний баг

бусад сонирхогч талуудаас үзүүлэх

итгэлийг харгалзан мэргэжилдээ зүй

ёсоор хандах



Нууцлал 

Шинжээч магадлан шинжилгээ хийх

явцдаа олж авсан мэдээллийг

задруулахгүй, өөр зорилгоор

ашиглахгүй, бусдад дамжуулахгүй

байна

Мэдээллийг хамгаалах



Хараат бус 

Шинжээч ямар ч тохиолдолд сонирхлын 

зөрчил болон бусдын нөлөөнөөс ангид 

байна

Магадлан шинжлэх үйл ажиллагааны үр 

дүн болон дүгнэлт зөвхөн нотолгоонд 

суурилсан байна



Нотолгоонд суурилсан арга

Шинжээчийн нотолгоо нь шалгагдахуйц

байна

Магадлан шинжлэх үйл ажиллагаа нь

тодорхой хугацаанд, тодорхой нөөцөөр

хийдэг тул ихэнх тохиолдолд

боломжтой мэдээлэлд үндэслэгдэнэ.
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