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Хөтөлбөр, чанарын 
баталгаажуулалтын хэлтэс 

 2017 оны 10-р сарын 13-ны МУИС-ийн захирлын Б/500 

тушаалаар байгуулагдан Хөтөлбөр, чанарын 

баталгаажуулалтын алба/хэлтэс гэсэн нэртэйгээр үйл 

ажиллагаагаа явуулж байна.  

 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй. 

 Хэлтсийн дарга 

 Магадлан итгэмжлэл, чанарын баталгаажуулалт 

 хариуцсан  мэргэжилтэн: 3 

 Хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн: 5 



Сургалтын чанарын баталгаажуулалт 

 Сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээ ба чанарын 

баталгаажуулалтын зорилго нь тухайн хөтөлбөрийн 

чанарыг тасралтгүй сайжруулахад оршино  

 Сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээ нь тухайн 

хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнг хангасан байдалд 

үнэлэлт, дүгнэлт өгч цаашид авч хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагааг тодорхойлоход чиглэх бөгөөд 

суралцахуйн үр дүн болон үнэлгээний үр дүн нь 

хэмжигдэхүйц байвал зохино.  

 



Сургалтын чанарын баталгаажуулалт 

Хэлбэр: 

 Өөрийн 

 Хөндлөнгийн  

 



Өөрийн үнэлгээ 



Хөндлөнгийн үнэлгээ 

 Дотоод хөндлөнгийн 

– Сургалтын хөтөлбөрт оролцогч нэгжийн дээд шатны 

удирдлага, нэгжээс (МУИС-ийн дотоод)  

 Гадаад хөндлөнгийн 

– Яам, дотоодын болон олон улсын магадлан итгэмжлэлийн 

байгууллагуудаас хийгдэх (гадаад) үнэлгээ 

 



Дотоод хөндлөнгийн үнэлгээ 

Чиглэл: 

 А.Суралцахуйн үнэлгээ 

 Б.Багшлахуйн үнэлгээ 

 В. Сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээ 

 Г.Орчин, нөхцлийн үнэлгээ 

Түвшин: 

 Хичээлийн түвшинд 

 Хөтөлбөрийн түвшинд 

 Сургуулийн түвшинд 



А.Суралцахуйн үнэлгээ 

  Д/Д Үнэлгээний нэр Хэн хийх Давтамж  Тайлбар 

Хичээлийн түвшинд 

1 Хичээлийн явцын үнэлгээ Багш Улиралд 1-2 удаа Явцын шалгалт 

2 Хичээлийн эцсийн үнэлгээ Багш Улирал бүр Улирлын шалгалт 

3 
Нэгж хичээлийн дүнгийн 

шинжилгээ 
Багш, ХЧБХ Улирал бүр 

Өмнөх холбоо, хүндрэлийн 

түвшин, амжилттай 

судалсан хувь г.м 

4 Оношлох үнэлгээ 
Тэнхим, 

ХЧБХ 
  Хөндлөнгийн шалгалт авах 

5 
Суралцагч хичээлийн 

суралцахуйн үр дүнд хүрсэн 

эсэх 

Тэнхим, 

ХЧБХ 
  

хичээлийн мэдлэг, чадвар, 

хандлага 

Хөтөлбөрийн түвшинд 6 
Суралцагч хөтөлбөрийн 

суралцахуйн үр дүнд хүрсэн 

эсэх 

Тэнхим, 

ХЧБХ 
Жил бүр 

хөтөлбөрийн мэдлэг, 

чадвар, хандлага 

Сургуулийн түвшинд 7 
Суралцагчдад тавих нийтлэг 

шаардлагыг хангаж буй эсэх 
ХЧБХ Улирал бүр 

Гадаад хэлний шаардлага, 

голч дүн г.м шаардлагууд 



Б.Багшлахуйн үнэлгээ 

   Д/Д Үнэлгээний нэр Хэн хийх Давтамж  Тайлбар 

Хичээлийн түвшинд 

1 
Багшийн заасан хичээлийн 

дүнгийн шинжилгээ 
Багш, ХЧБХ Улирал бүр 

Багшийн заасан нийт 

хичээлийн дүнгийн /өөрийн 

болон салбарын/ 

харьцуулсан судалгаа 

2 
Оюутны сэтгэл ханамжийн 

судалгаа 
ХЧБХ Улирал бүр Багшлахуй талаас 

3 
Сургалтын материалын иж 

бүрэн байдал /тодорхойлолт, 

консект г.м/ 
ХЧБХ Улирал бүр   

4 Өөрийн үнэлгээний тайлан Багш Жил бүр 
Жилийн эцсийн ажлын 

тайлан 

5 Заах аргын үнэлгээ 
Тэнхим, 

комисс  
  

Профессор багш 

ажиллуулах журмаар 

Хөтөлбөрийн түвшинд 6 Багшийн ачааллын үнэлгээ ХЧБХ Жил бүр Жилийн цагийн гүйцэтгэл 

Сургуулийн түвшинд 7 Багшийн аттестатчилал ЗХНГ, БС   журмаар 



В. Сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээ 

    Үнэлгээний нэр Хэн хийх Давтамж  Тайлбар 

Хичээлийн түвшинд 1 
Хичээлийн суралцахуйн үр дүн, 

хөтөлбөрийн суралцахуйн үр 

дүнтэй нийцэж буй эсэх 
Тэнхим  Жил бүр 

CLO PLO уялдаа 

Хөтөлбөрийн 

түвшинд 

2 
Хөтөлбөрийн баримт бичгийн 

үнэлгээ 
Тэнхим, 

ХЧБХ 
Жил бүр 

Яамны стандарт, холбогдох 

журам 

3 
Суралцагчийн ачааллын 

үнэлгээ 
Тэнхим, 

ХЧБХ 
Жил бүр 

Хичээлийн уялдаа холбоо, 

агуулгын хүндрэл 

4 Төгсөлт хойшлолтын судалгаа 
Тэнхим, 

ХЧБХ 
Жил бүр   

5 
Ажил олгогч, мэргэжлийн 

байгууллагуудын үнэлгээ 
Тэнхим, 

ЭБХ 
    

6 
Суралцагч, төгсөгчдийн сэтгэл 

ханамжийн судалгаа 
Тэнхим, 

ЭБХ 
  

Суралцагч болон 

төгсөгчдөөс авах 

7 Төгсөгчийн үнэлгээ 
Тэнхим, 

ЭБХ 
  

PLO-д хүрсэн эсэх 

8 Карьер өсөлтийн үнэлгээ 
Тэнхим, 

ЭБХ 
  

  

9 Хөтөлбөрийн дүнгийн анализ 
Тэнхим, 

ХЧБХ 
Жил бүр 

  

10 Хөтөлбөрийн ил тод байдал Тэнхим Байнга    

Сургуулийн түвшинд 

11 
Хөтөлбөрийн давхардлын 

судалгаа 
ХЧБХ   

  

12 Хичээл давхардлын судалгаа ХЧБХ     

13 Хөтөлбөрийн ил тод байдал ХЧБХ     



Г.Орчин, нөхцлийн үнэлгээ 

    Үнэлгээний нэр Хэн хийх  Давтамж  Тайлбар 

Хичээлийн түвшинд 1 
Сургалтын 

хэрэглэгдэхүүний үнэлгээ 
Тэнхим 

  
ном, сурах бичиг, програм 

хангамж г.м 

Хөтөлбөрийн түвшинд 
2 Хүний нөөцийн үнэлгээ 

Тэнхим, 

ХЧБХ 
Жил бүр 

Мэргэжлийн багш нарын 

хүрэлцээ, ачаалал 

3 Элсэгчдийн судалгаа       

Сургуулийн түвшинд 

4 
Сургалтын анги танхим, 

лабораторийн хүрэлцээт 

байдлын үнэлгээ 
БС, ХЧБХ Жил бүр   

5 
Нийгмийн хангамжийн 

үнэлгээ 
ОТХ   

Оюутны дотуур байр, 

эмнэлэгийн хүрэлцээт 

байдал, тэтгэлэгт 

хамрагдалт 

6 
Олон нийтийн үйл 

ажиллагааны судалгаа 
ОТХ, ХЧБХ, 

ЭБХ 
  

Хөтөлбөр сурталчилгаа, 

МУИС даяарх болон 

хөтөлбөртэй холбогдох 

олон нийтийн үйл 

ажиллагаа 

7 
Зохион байгуулалтын 

үнэлгээ 
    Хичээл тандалт, сонголт г.м 



ХЭРЭГЖСЭН АЖЛУУД 

ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ 



Магадлан итгэмжлэлийн 

мастер төлөвлөгөө 

 МУИС нь 2024 он хүртэл хөгжүүлэх стратеги 

төлөвлөгөө: Хэрэгжүүлж буй бүх хөтөлбөрөө үндэсний 

хэмжээнд, шинжлэх ухаан инженерчлэлийн 

хөтөлбөрүүдийн 50 хувийг олон улсын хэмжээнд 

магадлан итгэмжлүүлэх 

 Энэхүү зорилтын хүрээнд ХЧБХ-ийн зүгээс 

тэнхимүүдийн саналд үндэслэн магадлан 

итгэмжлэлийн мастер төлөвлөгөө гаргасан. 



ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НЭР ҮР ДҮН, ШИЙДЭЛ 

Багшийн хичээлийн ирцийн 

бүртгэл хийж бүрэлдэхүүн 

сургуулийн захирлуудад 7 хоног 

бүр мэдээллэдэг. 

• Багшийн хичээл таслах явдал 

цөөрсөн. 

• Багшийн урамшууллын журамтай 

холбож өгсөн 

Оюутны сэтгэл ханамжийн 

судалгаа 

- Сургалт, багш, сургалтын зохион 

байгуулалт/материаллаг орчин, 

захиргааны ажилтан, оюутны 

хөгжил, бусад (жил бүр) 

2017-2018 онд 62%,  

2018-2019 онд 74% 

Сул байгаа үзүүлэлтүүд дээр анхаарч 

төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж 

байна. 

Нэгж хичээлийн сэтгэл 

ханамжийн судалгаа (улирал бүр) 

Хичээл/хөтөлбөрийн агуулгыг эргэж 

харах 

Багшийн ур чадварыг сайжруулах 

Ерөнхий суурийн хичээлийн 

үнэлгээ 

ЕС-ийн нийт хичээлд үнэлгээ 

хийснээр хоорондын уялдаа холбоо, 

агуулга болон ЕС-ийн зорилгод хүрч 

байгаа эсэхэд анализ хийсэн. 



ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НЭР ҮР ДҮН, ШИЙДЭЛ 

Хөтөлбөрийн баримт бичгийн 

судалгаа 

БСШУСЯ-ны хөтөлбөрийн нийтлэг 

журам болон МУИС-ийн 

Сургалтын журмын дагуу 

батлагдсан хөтөлбөрийн 

стандартын 12 дэд бүлгийн дагуу 

бүлгүүдийн агуулгын бүрэн бүтэн 

байдлын судалгааг МУИС даяар 

хэрэгжиж буй бакалаврын бүх 

хөтөлбөрт хийсэн. 

МУИС-ийн дундаж үзүүлэлт C 

түвшний гүйцэтгэлтэй байна.  

 

Судалгааны үр дүнд үндэслэн хийгдэж 

буй ажлууд 

Хөтөлбөрийг цаг тухайд нь баяжуулж 

байх, 

Хөтөлбөртэй холбоотой бүх 

процессийг цахимжуулах, 

Электрон каталог үүсгэх 

Ахисан түвшний хөтөлбөрүүдэд 

үнэлгээ хийх 

Хөтөлбөрийн хичээлийн 

уялдааны үнэлгээ 

Сургалтын төлөвлөгөөн дэх 

хичээлүүдийн хоорондын уялдаа 

холбоог харуулсан энэхүү баримт 

бичиг нь хөтөлбөр бүрт харилцан 

адилгүй боловсруулагдсан 

МУИС-ийн дундаж үзүүлэлт D 

түвшний гүйцэтгэлтэй байна.  

 

Судалгааны үр дүнд үндэслэн хийгдэж 

буй ажлууд 

Уялдаа хийх удирдамж гаргах 

Удирдамжийн дагуу шинэчилж мөрдөх 



ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НЭР ҮР ДҮН, ШИЙДЭЛ 

Хичээл/хөтөлбөрийн давхардлын 

судалгаа 

МУИС-ийн хэмжээнд идэвхитэй 

хэрэгжиж буй нийт хичээлийн 

давхцлыг арилгах 

- Хичээлийн нэр төсөөтэй 

- Агуулга төсөөтэй 

- Түвшин хоорондын ялгаа 

харагддаггүй 

- Тэнхим хооронд 

давхцалтай/харъяалал 

 

- Төсөөтэй хөтөлбөрүүдийн 

асуудал 

- Нэг хөтөлбөр дотор төсөөтэй 

хичээлүүд байх 

Бакалавр, магистр, докторын түвшний 

хичээл бүрийн нэр, индекс, агуулгыг нэг 

бүрчлэн шалгаж байна /6200/. 

Давхцалтай хичээлийг тодорхойлж 

тэнхим, Хөтөлбөрийн хороодоор 

хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлэх 

 

Хичээлийн харъяалал 

Хичээлийн тодорхойлолт буюу 

суралцахуйн үр дүн илүү тодорхой болно 

Заагддаггүй болон давхцал ихтэй 

хичээлүүдийг төлөвлөгөө болон 

системээс хасах 

Түвшин хоорондын хичээлийн агуулга 

ялгарах 

 

Хөтөлбөрийн зорилго, хүрэх үр дүн 

тодорхой болох 



ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НЭР ҮР ДҮН, ШИЙДЭЛ 

Сурах бичгийн хангамжийн 

судалгаа 

Ерөнхий суурийн хичээлийн сурах 

бичгийн хангамжийн судалгаа хийсэн 

Мэргэжлийн суурь хичээлийн сурах 

бичгийн хангамжийн судалгаа хийж 

байна. 

 

Сурах бичиг зохиох орчуулах 

санхүүжилтийг шийдэж өгдөг 

Бусад 

- Сургалтын хөтөлбөрийн агуулга, 

бүтцийг өөрчлөх шаардлага 

/журам/ 

- Хөтөлбөр хэрэгжилтийн зохион 

байгуулалттай холбоотой 

ажлууд 

 

Хөтөлбөрийн журам шинээр 

боловсруулагдаж байна. 

Ерөнхий суурийн оюутнуудын судалж 

болох хичээл, чөлөөт сонголтын хичээл, 

хөтөлбөр сонголт, шилжилтийн 

асуудлууд, багц цаг дүйцүүлэлт, оюутны 

идэвхи оролцоог нэмэгдүүлэх ...  



ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НЭР ҮР ДҮН, ШИЙДЭЛ 

Магадлан итгэмжлэлтэй 

холбоотой ажлууд 

- Сурталчилах 

- Идэвхижүүлэх  

- Оролцуулах 

- Урамшуулах  

МИ-ийн давуу талуудыг сурталчилах 

чиглэлээр дотооддоо болон БМИҮЗ-тэй 

хамтран яриа, сургалт зохион байгуулах 

байдлаар ажиллаж байна.  

МИ-сэн хөтөлбөрүүдийн сурталчилгааг 

түлхүү хийж байна. МИ-д бэлтгэж буй 

хөтөлбөрүүдэд зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлдэг. 

МИ-ийн мастер төлөвлөгөө боловсруулсан. 

2019 онд 23 хөтөлбөр, 2020 онд 33 хөтөлбөр  

Холбогдох сургууль тэнхимтэй МИ-ийн 

зардлын санхүүжилтийн гэрээ байгуулан 

ажиллаж байна. Багш нарт урамшуулал 

олгохоор гэрээнд тусгаж өгсөн. 



ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 
ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ 

ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ 



ЭШ-ний чанарын баталгаажуулалт 

 Эрдэм шинжилгээний хэлтэс хариуцдаг. 

 research.num.edu.mn – ЭШ-ний ажил мэдүүлэх, 

түүнийг хянах, үнэлэх систем 

 Багш нарт суурь зардал: 1-2 сая төгрөг 

 Тэнхимийн багш ажилтныг дэмжих суурь зардал: 

10-30 сая төгрөг 

 Төвлөрсөн сангаас зарладаг ЭШ-ний захиалгат 

төслүүд 

 Судалгааны лабораториудыг дэмжих санхүүжилт 

 



ЭШ-ний чанарын баталгаажуулалт 

 Профессор багш нар нь нэг хичээлийн жилд 5-

10БЦ-аар хэмжигдэх ЭШ-ний ажил гүйцэтгэх 

нормтой. 

 Тухайн нормыг үнэлэх үзүүлэлтүүд журамлагдсан.  

 ЭШ-ний өгүүлэл, хурлын илтгэл, төсөл хэрэгжүүлсэн 

байдал г.м... 

 ЭШ-ний ажлыг үнэлэхдээ бүрэлдэхүүн сургуулийн 

хэмжээнд мэргэжлийн комисс ажилладаг.  

 Эрдмийн зөвлөлийн зүгээс тухайн салбарын дундаж 

импакт факторыг тодорхойлсон байдаг. 



Анхаарал тавьсанд  

баярлалаа 


