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 ЗАЛЦБУРГИЙН ЗАРЧИМ 

 Болонийн процесс - докторын хөтөлбөрийн реформ 

 

 Докторын хөтөлбөрийн 10 зарчим   

 

 ERASMUS төсөл C3QA 

Монголын их дээд сургуулиудын докторын хөтөлбөрт 
хийсэн асуудал тодруулах судалгаа 

 

 Залцбургийн зарчим болон Английн докторын хөтөлбөрийн 
чанарын кодыг үндэслэсэн сайжруулах гарц шийдэл 





ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ТОО 

 Элсэгчид: 83% бакалавр, 14% магистрт, and 3% докторт   
(MECSS, 2019).  

 

 Нийт магадлан итгэмжлэгдсэн докторын хөтөлбөр: 3 

 

     (MNCEA, 2020). 



Залцбургийн зарчим 1 

The core component of doctoral training is the advancement of 
knowledge through original research. At the same time it is 
recognised that doctoral training must increasingly meet the needs 
of an employment market that is wider than academia. 

 

 

Докторын хөтөлбөрийн үндсэн хэсэг нь өөрийн цэвэр 
судалгаагаар дамжуулан мэдлэг бүтээх явдал юм. Үүний зэргэцээ 
академик орчноос илүү өргөн хүрээнд орших хөдөлмөрийн зах 
зээлийн хэрэгцээг хангах нь мөн гол чухал хэсэг байна.   



Залцбургийн зарчим 1 
Цэвэр өөрийн судалгааны бүтээл байх 

АСУУДАЛ  
 

 Оюуны хулгайн асуудал (профессор багш нарын дунд ч) 

 

 Судалгааны арга зүй, ёс зүйн сургалт хангалтгүй 

 

 Хамгаалуулах зөвлөл улс төрөөс хараат – меритийн зарчим алдагдсан 

 

 Судалгааг үнэлэх үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт болон үндэсний эрдэм 
шинжилгээний бүтээлийн сан байхгүй  

 

 Эрдэм шинжилгээний бүтээлийг магадлан хянах тогтолцоо сул  

 



    Зарчим 1-ийг докторын хөтөлбөрийн 
шинэчлэлд хэрхэн тусгах? 

ГАРЦ, ШИЙДЭЛ 
 
 Цэвэр өөрийн судалгаа болохыг шалгуур үзүүлэлтээр нарийн тодорхойлж, 

докторант оюутныг ёс зүйн алдаа гаргахаас сэргийлэх  
 
 Докторанттай хийх гэрээнд судалгааны шударга байдал, хариуцлагыг нарийн 

тусгах 
 

 Судалгааны ёс зүйн хороо байгуулагдаж, судалгааны ажлын саналыг ёс зүйн 
талаас нь баталгаажуулж, оюуны хулгайн асуудлыг шийдвэрлэх үүрэгтэй ажиллах 
 

 Оюуны өмчийг хамгаалах судалгааны ёс зүйн бодлого, дүрэм журмыг хэрэгжүүлэх 
механизмыг бүрдүүлж, оюуны хулгайг илрүүлэх програм хангамж хэрэглэх 
 

 Докторын албанд докторын зэрэг олгохтой холбоотой гомдол саналыг хянан 
магадлах журам дүрэмтэй байж, мэдээлж, тууштай хэрэгжүүлэх 

 

 

 

 



  Зарчим 1-ийг докторын хөтөлбөрийн 
шинэчлэлд хэрхэн тусгах вэ? 

ГАРЦ, ШИЙДЭЛ 
 

 Судалгааны шударга байдлын болон ёс зүйн бодлого, дүрэм журмыг зөрчсөн 
тохиолдолд ямар арга хэмжээ авахыг тодорхой болгож, удирдагч багш, докторант, 
шүүмжлэгч, хамгаалуулах зөвлөлд нээлттэй хүргэж, судалгааны туршилт нь хүн, 
нийгэм, байгаль орчинд хор хөнөөлгүй болохыг баталгаажуулах  

 

 Судалгааны арга зүй, ёс зүйн хичээлийн хөтөлбөрийг бүрэн шинэчлэх 

 

Үндэсний хэмжээнд хийх алхам 

 

 Хамгаалуулах зөвлөлийн засаглал, удирдлагыг бие даасан хараат бус болгох 

 

 Үндэсний эрдэм шинжилгээний бүтээл, ишлэлийн санг судалгааны их сургуулийн 
төслөөр санхүүжүүлж байгуулах 

 

 

 

 



    Залцбургийн зарчим 2  
Карьер хөгжлийн боломж 

 
 

АСУУДАЛ  

 

 Ажил эрхлэлтийг хөтөлбөр боловсруулахад төдийлөн авч үздэггүй 

 

 Докторын оюутныг хянах чанарын дотоод баталгаажуулалтын систем 
бий болоогүй 

 

 Мэргэжлийн холбоод, ажил олгогчид хөтөлбөр боловсруулахад 
төдийлөн оролцдоггүй. 

 

 Ажлын дадлага хийлгэх ажил олгогчидтой хийсэн бодит хамтын 
ажиллагаа сул. 



ГАРЦ, ШИЙДЭЛ 
 

Ажил эрхлэлтийн ур чадвар 

 Докторын хөтөлбөрт зөөлөн ур чадварыг шингээх, ажлын байранд дадлага 
хийлгэх    

 Англи хэлний шаардлагыг наад зах нь TOEIC 600-д хүргэх.  

 Докторын бүх хөтөлбөрт судалгаанд зориулсан дижитал ур чадварыг оруулах.  

 Докторын хөтөлбөрийг боловсруулахдаа ажил олгогчийн төлөөллийг 
оролцуулах.  

 

Ажил эрхлэлтийг дэмжих чанарын баталгаажуулалтын үзүүлэлт 

 Докторын төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийг мөшгих судалгааг тогтмол явуулж, ажил 
эрхлэлтийг дээшлүүлэх сайжруулалтыг хийж байх 

 

 

 

 

Зарчим 2-ийг докторын хөтөлбөрийн        
шинэчлэлд хэрхэн тусгах вэ? 



 
Залцбург зарчим 3 болон 9  

3. Хамтарсан докторын хөтөлбөр 
9. Хөдөлгөөнт нөхцлийг дээшлүүлэх 

 
 
 

АСУУДАЛ  
 

 Үндэсний болон олон улсын их сургуулиудтай эсвэл 
шинжлэх ухааны хүрээлэнтэй хамтарсан хөтөлбөрийн тоо 
хязгаарлагдмал. 
 

 Зочин профессорын тоо бага. 
 

 Аж үйлдвэртэй хамтын ажиллагаа сул.  
 

 Хөдөлгөөнт оюутан болон профессор багшийг дэмжих 
тогтолцоо сул. 

 

 

 



Зарчим 3, 9-ийг докторын хөтөлбөрийн            
шинэчлэлд хэрхэн тусгах вэ? 

ГАРЦ, ШИЙДЭЛ 

  
 Хамтарсан хөтөлбөр хийх боломжийг уян хатан болгох зорилгоор 

хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл, гэрээ хэлэлцээрт үндэслэж, багц цагийг 
харилцан хүлээн зөвшөөрч салбар, сургууль, институц хоорондын хамтарсан 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийг дэмжих. Дипломын хавсралтыг Европын 
стандартаар заасан хичээлийн багц цагийг шилжүүлэхэд ойлгомжтой 
байхаар боловсруулах 

 

 Докторын хөтөлбөрийг олон улсын нэр хүнд бүхий их сургуулийн докторын 
хөтөлбөртэй жишихүйц төвшинд сайжруулж олон улсын их сургуулиудтай 
хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх. 

 

 Докторын оюутан хүсвэл зарим хичээлийг өөр сургуулийн хичээл авах 
боломжийг нэмэгдүүлэх академик хөдөлгөөнийг идэвхжүүлэх дүрэм 
журмыг тодорхой болгох.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Зарчим 3, 9-ийг докторын хөтөлбөрийн            
шинэчлэлд хэрхэн тусгах вэ? 

ГАРЦ, ШИЙДЭЛ 

  
 Академик хөдөлгөөнийг идэвхжүүлэхэд докторын хөтөлбөрийг үндэсний 

болон олон улсын магадлан итгэмжлэлд орохыг дэмжих.  
 

 Профессор багш нарт өөр сургуульд зочин профессороор ажиллах 
боломжийг хөхүүлэн дэмжих, гаднаас зочин профессор ажиллуулж, 
тэнхмийн чадавхийг дээшлүүлэх.  

 

 Салбар хоорондын, тэнхим хоорондын судалгааны хүрээлэнг байгуулж 
интеграц, академик хөдөлгөөнийг дэмжих. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



    Залцбургийн зарчим 4  
      Докторантын статус - залуу судлаач 

 
 
 

АСУУДАЛ 

 

 Докторант – тухайн мэргэжлийн нэр хүндтэй эрдэм 
шинжилгээний хуралд илтгэх, оролцох санхүүгийн дэмжлэг 
сул. 

 

 Сайн чанартай эрдэм шинжилгээний сэтгүүл, магадлан хянах 
соёл тогтоогүй.  

 

 Докторантыг санхүүжилттэй судалгааны төсөлд хамруулах 
боломж бага. 



ГАРЦ, ШИЙДЭЛ 

 

 Эрдэм шинжилгээний хурал болон мэргэжлийн арга хэмжээ 
тогтмол зохион байгуулж, докторант оюутныг оролцуулахыг 
хөтөлбөрт тусгаж хэрэгжүүлэх, хэрхэн оролцох шалгуурыг 
докторант оюутнуудад мэдээлэх 

 

 Олон улсад эрдэм шинжилгээний хуралд оролцоход 
сургуулийн дэмжлэг үзүүлэх 

 
 

 

 

Зарчим 4-ийг докторын хөтөлбөрийн            
шинэчлэлд хэрхэн тусгах вэ? 



     
Залцбургийн зарчим 5   

Удирдагч багшийн чанар 

АСУУДАЛ 

 

 Өрсөлдөхүйц сайн удирдагч багшийн хүрэлцээ бага. 
 

 Удирдагч багш, докторантын хамтын ажиллагаа сул 
 

 Удирдагч багшийн шалгуур үзүүлэлт хоцрогдсон 
 

 Удирдагч багшийн сургалт системтэй сургалт, мэргэжлийн 
хөгжлийн үйл ажиллагаа дутмаг 
 

 Удирдагч багшийн үйл ажиллагааны хяналт сул 
 

 

 

 

  

 

 

 

 



ГАРЦ ШИЙДЭЛ 

 

Удирдагч багшийг сонгох 

Докторын сургалтын албанаас докторантын судалгааны ажлыг дэмжиж 
чадахуйц, судалгааны чиглэл нь таарах удирдагч багшийг томилох, удирдагч 
багшид докторант оюутныг удирдах үүргээ хэрэгжүүлэх хангалттай цаг байгаа 
эсэхийг баталгаажуулах. 
 

Удирдах үйл ажиллагаа, докторантын ахицыг хянах  

Докторантын сурах үйл явцын шат бүрт ахиц дэвшлийг хөндлөнгөөс хянах 
тодорхой журмыг хэрэгжүүлэх – Докторант болон удирдагч багшаас ахиц 
дэвшлийн тайланг тусад нь тодорхой үечлэлээр удирдлагын мэдээллийн систем 
дээр оруулж хянах.  
 

Удирдагч багшийг хөгжил 

Удирдагч багшийн ур чадварыг дээшлүүлэх мэргэжлийн хөгжлийг системтэй 
болгох.  

 

 

 
 

 

 

Зарчим 5-г докторын хөтөлбөрийн            
шинэчлэлд хэрхэн тусгах вэ? 



АСУУДАЛ 

 Үндэсний болон бүс нутгийн судалгааны тэргүүлэх чиглэлийг төгсөлтийн 
дараах сургуулийн судалгааны стратегид төдийлөн сайн тусгаагүй. 

 

 Бодит орчинд гарч буй асуудлыг шийдэх судалгаа хийдэг өндөр 
чадамжийн төв болон судалгааны хүрээлэн, төвийн тоо бага.  

 

 Их сургууль, аж үйлдвэр, төр засгийн судалгааны гурвалсан холбоо сул 
учраас нийгэмд хэрэгцээтэй судалгааг докторын судалгаанд тусгах нь 
бага.   

 Докторын оюутанд зориулсан гарааны компани, ентерпренер боломж 
бага. 

 

 Салбар дундын хамтын ажиллагааг дэмжих бүтэц сул, шинжлэх ухааны 
салбарууд хэт тусдаа. Салбар дундын судалгааны хүрээлэн бага.  

 

 

 

 

Залцбургийн зарчим 6 болон 8:  
6. Инновац, шинэлэг байдал 
8. Салбар дундын судалгаа 

  



 
ГАРЦ, ШИЙДЭЛ 
 
Нийгмийн хэрэгцээнд тулгуурласан судалгаа 
 Докторын хөтөлбөрийн судалгааны стратегид бүс нутаг, үндэсний, 

тухайн орон нутгийн тэргүүлэх судалгааны чиглэлийг тусгаж байх.  
 

 Судалгааг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах бизнес инкабатор төвийг их 
сургуульд ажиллуулж, докторын оюутны ентерпренер ур чадварыг 
хөгжүүлэх.  
 

 Нийгэмд хэрэгцээтэй судалгаа хийхийн тулд их сургуулиуд аж үйлдвэр, 
төрийн болон төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодтой тал 
бүрийн хамтын ажиллагаа өрнүүлэх. 

 
 Орон нутгийн тулгамдаж буй асуудлыг шийдэхэд чиглэсэн салбар 

дундын судалгааны хөтөлбөр, төслийг хэрэгжүүлэх.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зарчим 6, 8-г докторын хөтөлбөрийн            
шинэчлэлд хэрхэн тусгах вэ? 



     

АСУУДАЛ 

 

 Докторт элсээд хамгаалахгүй удах, дундаас нь орхиж байгаа 
суралцагчийн тоо их.   

 

 Ихэнх нь хагас цагаар суралцаж, ажил хийж докторын 
сургалтын төлбөрөө төлдөг учраас докторын ажлын чанарт 
муугаар нөлөөлдөг.  

 

 

 

 

 

 

 

Залцбург зарчим 7                               
Докторын хөтөлбөрийн хугацаа 



ГАРЦ, ШИЙДЭЛ 
 

 Докторын сургалт болон хамгаалах үйл явцыг тодорхой 
хугацаатай болгох - бүтэн цаг 3-5 жил, хагас цаг 6-8 жил 
болгож тогтох. 
 

 Докторын сургалт хэт удааширсан, дундаас нь орхисон 
тохиолдлын учир шалтгааныг хянаж, сайжруулах арга 
хэмжээ авч байх 
 
 

 

 

 
 

 

 

Зарчим 7-г докторын хөтөлбөрийн            
шинэчлэлд хэрхэн тусгах вэ? 



     
Залцбургийн зарчим  10                                              

Хангалттай санхүүжилтийг  
баталгаажуулах 

 
 ИЛРҮҮЛСЭН АСУУДАЛ 

 

 Докторын оюутанд тэтгэлэг, зээл авах боломж бага 

 

 Ихэнх докторант оюутнууд сургалтын төлбөр болон 
амьжиргаагаа залгуулахын тулд ажиллах шаардлагатай 
болдог.  

 

 

 
 

 

 



  

ГАРЦ, ШИЙДЭЛ 
 

Тэтгэлэгт хөтөлбөр 

 Докторын хөтөлбөрийг олон эх үүсвэрээс санхүүжүүлж, тэргүүлэх 
чиглэлийн судалгаанд тэтгэлэгт хөтөлбөр зарлах 

 Оюутны хөгжлийн зээл 2018 онд батлагдсан. 

 

Судалгааны санхүүжилт 

 Аж үйлдвэрт хэрэгцээтэй судалгааны төсөл авах ижилсэх 
санхүүжилтийн (matching fund) боломжийг хайх.  

 Тухайн докторын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх олон эх үүсвэртэй 
санхүүжилтийг эрэлхийлэх 

 Судалгааны санхүүжилтийн менежментийн ил тод хяналтын 
тогтолцоог хэрэгжүүлэх 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарчим 10-г докторын хөтөлбөрийн            
шинэчлэлд хэрхэн тусгах вэ? 
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Г.Орхон нийтлэл, э/ш өгүүллүүд 

 

Судалгааны их сургууль уу, сургалтын их сургууль уу? 

http://www.maed.mn/ontsloh-niitlel/ 

 

Дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн тухай ойлголтыг тодруулах нь 

http://www.maed.mn/wp-content/uploads/2019/02/combinepdf-1.pdf 

 

Их, дээд сургуульд заавал судлах “хэрэггүй” хичээлүүд-Liberal Arts Education 

http://www.maed.mn/ontsloh-niitlel/ 

 

Дээд боловсролын суурь хичээлийн сургалтын хөтөлбөр, сургалтын хэлбэр, заах 
аргыг шинэчлэхэд 

http://www.maed.mn/ontsloh-niitlel/ 
 

Мэдлэг бус нам ‘ноёлсон’ нийгэмд Cудалгааны их сургууль манайд хөгжих үү? 

http://www.maed.mn/ontsloh-niitlel/ 
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