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Дээд боловсролын чанарын баталгаажуулалтын 
агентлагуудын олон улсын сүлжээ = INQAAHE

INQAAHE нь 1991 онд байгуулагдсан хамгийн анхны олон улсын сүлжээ юм



Бид олон улсын төлөөллөөс бүрдсэн, оролцоот 
зарчмаар ажилладаг

УЗ болон ажлын алба

Манай байгууллага Шинэ Зеландад 
бүртгэлтэй

Дэлхийн өнцөг булан бүрээс бүрдсэн 300 гишүүдтэй



INQAAHE 

● 1991 онд байгуулагдсан Дээд боловсролын чанарын баталгаажуулалтын агентлагуудын олон улсын сүлжээ
● Бүс нутгийн байгууллага бус олон улсын хэмжээнд үйл ажиллагаагаа явуулдаг
● Удирдах Зөвлөлийн хувьд бид бүс нутгийн тэгш байдлыг харгалзан үзэж, олон тооны төлөөллийг сонгодог
● Хэвлэмэл болон цахим сэтгүүлийг гишүүн байгууллагад хүргүүлдэг
● Мөн бид Каталонийн их сургууль болон Мельбурн их сургуульд чанарын дотоод баталгаажуулалтын богино 

хэмжээний сургалтыг тогтмол зохион байгуулдаг



INQAAHE байгууллагын жилийн уулзалт:



Сургалтын хүрэх үр дүн
● Олон улсын чиг хандлага
● Судалгааны ямар төрлүүд, ямар сэдэв болон арга зүйгээр үргэлжилж байна
● Судалгааны арга зүй болон холбогдлох агуулгыг тодорхойлох
● Түүнл холбоотой чанарын дотоод баталгаажуулалтын механизмыг танин мэднэ.

○ Бенчмарк
○ Үр дүнд суурилсан үнэлгээ KPI
○ Бодлого, процедур



INQAAHE-ын Чанарын баталгаажуулалтын 
чиглэлээр хийсэн судалгаа

● Олон улсын хэмжээнд чанарын хөндлөнгийн болон дотоод баталгаажуулалтын чиг хандлагыг бх түвшинд, бүх 
төрлийг түгээх 

● Тулгарч буй үндсэн асуудлыг тодорхойлох
● Ирээдүйн хөрөнгө оруулалт, хийх үйл ажиллагаанд зөвлөгөө өгөх
● INQAAHE-ын гишүүн мөн дээд боловсролын салбарынханд чанарын баталгаажуулалтыг сурталчлах ухуулах
● UNESCO, INQAAHE, ICDE, Col, WB, CIQG, ENQA-ын тайлан, олон улсын хурал тогтвортой хөгжлийн зорилтын 

чанарын баталгаажуулалтын асуудал хэрхэн тусаж буй талаар тайлан гаргах
○ Чанарын хөндлөнгийн баталгаажуулалтын агентлагууд
○ Чанарын дотоод баталгаажуулалтын агентлагууд

Brill | Sense - хэвлэлийн газар
Гарчиг: Дээд боловсролын чанарын 
баталгаажуулалт дахь дэлхий нийтийн 
чиг хандлага
Дэд гарчиг: Чанарын дотоод болон хөндлөнгийн 
баталгаажуулалтын тулгамдсан асуудал болон 
боломж



Дээд боловсролын салбарын судалгааны 
чанарын баталгаажуулалттай холбоотой олон 
улсын норм түүнд хамаарах баримт бичиг

Нэг талаас:

● OECD орнуудын шинжлэх ухааны индикаторууд 
товхимол 2016 он

● ЮНЕСКО-ийн гүйцэтгэлийн индикаторууд- Их дээд 
сургуулийн судалгааны чадамжууд 2005 он

● Сан-Францискогийн судалгааны үнэлгээний 
тунхаглал 2012 он

● Докторын хөтөлбөрийн Зальцбургийн зарчим 2005 
болон 2010 он

● Европын Холбооны сайд нарын баталсан 
докторын хөтөлбөрийн 7 зарчим 2011 он

Нөгөө талаас INQAAHE-ын судалгааны үр дүнд:

● Дэлхий даяар буй чанарын хөндлөнгийн болон 
дотоод баталгаажуулалтын тогтолцоо нь судалгаа 
эрдэм шинжилгээний чиглэлд анхаарал бага 
хандуулдаг.

●  Бакалавр, магистрын хөтөлбөрийн ерөнхий 
стандартуудыг л судалгааны чанарын 
баталгаажуулалт хардаг сул талтай

● Нэг стандарт бүх газар тохирно гэж байхгүй 



Гол ойлголт, тодорхойлолт: Хүрээг тодорхойлох
Зорилгоо тодорхойлох 

● Чанаржуулах, чадавхжуулах 
● Хариуцлага, хяналт
● Аль аль нь

Судалгааны хүрээг тодорхойлох 

● Байгууллагын түвшинд
● Сэдэв нарийвчилсан түвшинд
● Аль алийг нь

Баримтлах зарчимаа тодорхойлох (баталгаажуулах)

● Хүртээмжтэй эсвэл тодорхой хэсэгт төвлөрөх
● Чанар болон обьектив байдалд 
● Ашиг сонирхлын зөрчил
● Мэдээллийн эх сурвалж
● Хууль дүрмийг баримтлах
● Олон улсын хэм хэмжээ гэх мэт зүйлийг 

анхаарах 

Нөлөөллийг тодорхойлох (буюу судалгааг хэнд зориулан 
ямар хэл дээр хийх тухай)

● Англи хэл эсвэл өөр хэл
● Глобал, бүсийн болон улсын хэмжээнд гэх мэт

Стратегийг гаргах, 
тодорхойлох

Зардлаа бүрдүүлэхБизнесийн стратеги 
болон бодлого 

Үр дүнг ашиглан шийдвэр 
гаргах, төлөвлөлтийн 
шинэ шатанд авчрах

ЧДБ-ын амжилттай эсэхийг 
хэмжих механизмыг бий болгох



Судалгааг хэмжих 4 гол цөм

Докторын судалгаа
● Судалгаанд суурилсан
● Мэргэжлийн докторант
● Сургалтын хөтөлбөр
● Тэнхим багшлах бүрэлдэхүүн
● Зэрэг горилох хамгаалах процесс

Судалгаа
● Хэрэглээний судалгаа
● Суурь судалгаа
● Холимог

Судалгаа болон багшлахуй суралцахуй 
● Бакалаврын хөтөлбөртэй холбоотой
● Магистрын хөтөлбөр холбоотой
● Багшийн оролцоо багшлах бүрэлдэхүүн

Нийгэмд үйлчлэх судалгаа
● Консалтинг зөвлөгөө
● Ажил олгогч байгууллагатай хамтарсан төсөл судалгаа
● Өөр бусад нийгэмд чиглэсэн үйлчилгээ

Докторын 
судалгаа Судалгаа

Судалгаа 
болон 
заахуй 
сурахуй

Нийгэмд 
хийх 
судалгаа 
үйлчилгээ



Судалгааны чанарын баталгаажуулалт - Докторын 
хөтөлбөр

7 Чанарын баталгаажуулалт

Хариуцлагын журмыг судалгаанд суурилсан докторын 
хөтөлбөрт үндэслэн боловсруулна. Иймээс тэдгээр нь 
эхний болон хоёрдугаар цикл дэх чанарын 
баталгаажуулалтаас тусад нь байх ёстой. Докторын 
хөтөлбөрийн чанарын баталгаажуулалтын гол зорилго 
нь судалгааны орчны чанарыг сайжруулах, элсэлт, 
хяналт, докторын зэрэг олгох хамгаалах процесс, 
карьер хөгжлийн зэрэг үйл явцыг ил тод 
хариуцлагатай байлгах зорилготой. Энэ нь зөвхөн PhD 
докторын чанарын баталгаажуулалтын тухай биш харин 
элсэлтээс төгсөлт хүртэлх бүхий л үйл явц гэдгийг онцлон 
тэмдэглэх нь зүйтэй.

   2011 оны Европын Холбооны Сайд нарын зөвлөлөөс 
баталсан докторын хөтөлбөрийн 7 зарчим

￼ Доктор судалгааны хөтөлбөр:

- Судалгаанд чиглэсэн
- Мэргэжлийн доктор
- Сургалтын хөтөлбөр
- Тэнхим, багшлах бүрэлдэхүүн
- Элсэлт ба хяналт
- Нөөц
- Санхүүжилт
- Зэрэг олгох хамгаалах журам



Судалгааны чанарын баталгаажуулалт- Судалгаа

ДБС-байгууллагуудад өгөх ерөнхий зөвлөмж
6. Ажилд авах, тэнюр /Tenure/ болгох, албан тушаалд 
дэвшүүлэх томилох зэрэг үйл явцын шалгуурын маш 
тодорхой болгох. 
5. Судалгааг үнэлэх зорилгын хүрээнд судалгааны гарц 
болох програм хангамж, өгөдлийн сан зэргийг үнэ цэн, 
нөлөөлөл, мөн өргөн хүрээний нөлөөлөл үр дүнг буюу 
бодлого шийдвэр, амьдралд хэрэгжих зэрэгт тус 
судалгаа хэрэхэн нөлөөлж буйг тооцно.
Сан-Францискогийн судалгааны үнэлгээний тунхаглал, 

2012 он

￼ Судалгаанд:

- Судалгааны стратеги
- Суурь судалгаа эсвэл хосолсон
- Санхүүжилт
- Тэнхимийн танилцуулга: ажилд авах, албан тушаалд 
дэвшүүлэх, тэнюр /tenure/ болгох
- Нөөц
- Гарц, нөлөөлөл: хэвлэгдэж гарах, патент ба бусад



Судалгааны чанарын баталгаажуулалт- Судалгаа 
болон багшлахуй, суралцахуй

Стандарт, шалгуур нь EQAA-ийн хүрээнд хамаарах 
институцийн үйл ажиллагааны чиглэлийг (жишээ нь, 
байгууллагын удирдлага, удирдлага, хөтөлбөр 
боловсруулах, батлах, багшлахуй, суралцахуй, оюутны 
элсэлт, өсөлт хөгжил ба диплом, судалгаа, олон нийтийн 
оролцоо гэх мэт) болон шаардлагатай нөөц (жишээ нь, 
санхүү, ажилтан, сургалтын нөөц гэх мэт) нарийвчлан 
авч үздэг

INQAAHE GGP, 2018 он

Европын стандартын зөвлөмж нь суралцахуйн орчин, 
судалгаа инноваци зэрэг дээд боловсролын багшлахуй 
суралцахуйн чанарын баталгаажуулалттай холбогддог. 

ESG, 2015 он

￼ Судалгаа болон багшлахуй суралцахуй:

- Байгууллагын бодлого, стратегийг дэмжиж холбоотой байх 
- Pedagogy /сурган хүмүүжүүлэх/ ба сургалтын хөтөлбөр
- Бакалаврын хөтөлбөртэй холбох
- Магистрын хөтөлбөртэй холбох
- Тэнхим, багш нар бэлтгэгдсэн байх - Санхүүжилт, нөөц
- Нөлөөлөл ба гарц



Нийгэмд нөлөө үзүүлэх, үйлчлэх хийх судалгаа

Гурав дахь зорилго:
Дээд боловсрол нь эдийн засгийн хөгжилд чухал ач 
холбогдолтой салбар гэгддэг бөгөөд багшлахуй болон 
суралцахуйн чанар зэрэг уламжлалт зорилгоос гадна 
Засгийн Газрын хувьд их дээд сургуулиудыг 3 дахь 
зорилго буюу дотоодын үндэсний эдийн засгийг 
сайжруулна гэсэн хүлээлтэй байдаг. 

OECD, 2004 он

Төсөлд суурилсан сургалт болон судалгаанд хамтран 
бүтээл хийх нь их сургуулийн үйл ажиллагааны үндсэн 
чиглэл ба гурав дахь даалгавар (зорилго)(нийгэмд 
үйлчлэх эсвэл мэдлэг олгох) нь судалгаа шинжилгээ, 
боловсролын эрхэм зорилго хоёулангийнх нь цогцлоох 
болж байна.

EUA, 2019 он

￼ Нийгэмд хийх судалгаа, үйлчилгээ:

- Бодлого, стратеги
- Нийгэмд үзүүлэх нөлөө, үйлчилгээ /төр, хувийн өмчид/  
(жишээ нь оюуны өмч, эдийн засгийн эргэлт, төрийн болон 
үйлдвэр ажил олгогч компаниудтай хамтарч ажиллах, 
бодлого боловсруулахад оролцоо,, нийгэм, соёлын 
амьдралд үзүүлэх нөлөөлөл, шинжлэх ухааны талаар олон 
нийтийн ойлголт, судалгаа шинжилгээний төсөл, сургалт, 
зөвлөгөөнүүд)
- Насан туршийн боловсрол 
- Санхүү нөөц 
Гарц ба нөлөөлөл



Хэмжих хэрэгсэлүүд

Докторын 
судалгаа Судалгаа

Судалгаа, 
багшлахуй 
болон 
сурахуй

Нийгэмд 
хийх 
судалгаа 
үйлчилгээ

Гүйцэтгэлийн стандарт:
Жишээ нь: Докторын хөтөлбөрийн 
Зальцбургийн зарчим

Байгууллагын ДНХ нь хэрхэн 
KPI-ийг багтаасан

Чанарын баталгаажуулалтын 
бодлого болон журам 

Чанар, тоон дата
● Bibliometric дата
● Судлаачдад шагнал
● Судлаач оюутны дата
● Судалгааны тэнхмийн дата
● Гадны нөөцөөс олж буй судалгааны 

орлого 
● Мэргэжлийн гүйцэтгэлийн дата
● Мэргэжлийн судлаачдын үнэлгээ, 

санал дүгнэлт (peer-review)-ийн 
процессын үр дүн

Бенчмаркинг
Гүйцэтгэлийг хянах самбар



Чанарын баталгаажуулалтын цикл

Хяналтын самбарыг шинэчлэн, жил тутам хийх ажлууд: 

- Жил хоорондын харьцуулсан дүн шинжилгээ хийх; 
- Хэтийн ирээдүйн талаар таамаглал дэвшүүлэх
- Санхүүгийн хуваарилалт 
- Стратеги, төслүүд дэх өөрчлөлт

Жишээ хяналтын самбар



Бенчмаркингийн хамрах хүрээг загварчлах 

Чанар:

Мэргэжлийн судлаачдын үнэлгээ, 
санал дүгнэлт (peer-review) 
чухал. Чанар гэсэн ШУ-ы 
ойлголт нь шинжлэх ухааны 
нөлөөллийн үеийг дэмжиж өгдөг.
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Нөлөөлөл ба хамаарал:

Судалгааны үр дүн, мэдлэгийн 
бие, нийгэмд оруулсан хувь 
нэмэр.

Бүтээмж:

Өнөөгийн судалгааны үр 
дүнгийн бүтээмжийн түвшин, 
судлаачдын ажлын 
идэвхжилтийн түвшин

Харагдах байдал:

Судалгааны үр дүнгийн 
өнөөгийн нэр хүнд болон 
хэтийн эрмэлзэл



Гүйцэтгэлийн үнэлгээ KPI: Эерэг болон сөрөг үр 
дүнтэй KPI-ийн ДНХ

Хүсэл эрмэлзэл - Стратеги ба зорилго

Зэрэгцүүлэлт - Үр дүнд суурилсан үнэлгээг тухайн салбарын судалгаа, аж үйлдвэр, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ, 
стратегийн тэргүүлэх чиглэлтэй уялдуулах нь тухайн салбарт илүү манлайлал, төр, хувийн хэвшлийн 
байгууллагатай хамтран ажиллах боломжийг бүрдүүлнэ.

Хариуцлага - Манлайлал ба менежментийн үүрэг, хариуцлага

Хүлээлт - Том дата /Big data/ эрин үед хиймэл оюун ухааны алгоритм, машин сурах хэрэглээ нь цаашид юу болохыг 
урьдчилан мэдэх зайлшгүй шаардлагатай

Автоматжуулалт - Ухаалаг ба урьдчилан таамаглах KPI нь автоматжуулалтад суурилдаг

Нөлөөлөлд өртөх - KPI-ийг нягтлан үзэж, хариуцаж буй багш, ажилтнууддаа хандуулж, урам зориг өгөх, урам зориг 
өгөх, өдөөх хэрэгтэй.



KPI-ийг тохируулах: үр дүнтэй, нөлөөтэй KPI-ийн 
ДНХ 

Судалгааны үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг ашиглах ерөнхий зөвлөмжүүд
- Хүссэн үзүүлэлт хангалттай найдвартай эсэхийг доорх жагсаалтаас шалгана уу.
- Үнэлгээний зорилгод нийцсэн үзүүлэлтүүдийг л ашиглана (хэрэв судлаачдыг элсүүлэхийг хүсч байвал)
чанартай ажил хийх, тоо хэмжээг хэмжих шалгуур үзүүлэлтийг эрэмбэлэх шаардлагагүй).
- Олон үзүүлэлтүүдийн хослуулж ажилла.
- Хувь хүний үнэлгээнд хангалттай хязгаарлалт дадлага хийх хэрэгтэй: шалгуур үзүүлэлтүүдийн хүсээгүй гаж нөлөө 
илүү их байдаг
нэгтгэх түвшингээс илүү үр дагавартай.
- Шалгуур үзүүлэлтгүйгээр шалгуур үзүүлэлт нь зөвхөн маш өргөн нэгтгэх түвшинд хамааралтай байж болно (жишээ 
нь өргөн хүрээнд)
хуваарилалтын загвар).
- Шалгуур үзүүлэлтүүдийг бүлгийн болон хувь хүний түвшинд өөрийгөө тусгах эхлэл болгон ашиглаж болох юм.
шинжээчдийн хийсэн үнэлгээ.
- Дээрх зөвлөмжийг ашиглан бүтээгдэхүүн (заагч) нь зорилгоос илүү чухал болох эрсдэлийг багасгах
өөрөө (өндөр чанартай судалгаа).



Судалгааны чанарыг хэмжихэд хийх болон хийж 
болохгүй зүйлс

Хүн бүрийн түвшинд хийх ёстой арван зүйлийг хийх 
ёсгүй
1. Хувь хүний гүйцэтгэлийг нэг ч тоогоор бууруулж 
болохгүй
2. IFF-ийг чанарын хэмжүүр болгон бүү ашигла
3. Сонголтондоо “hidden biblometric filters”-г бүү ашигла
4. Хамтран зохиох үйл ажиллгаанд хөндлөнгийн 
үнэлгээг (arbitary weight?) бүү ашигла
5. Эрдэмтдийг нэг үзүүлэлтийн дагуу эрэмбэлж 
болохгүй. Хэт их хэмжүүрүүдийг нэгтгэж болохгүй.
6. Авцалдаагүй хэмжүүрүүдийг бүү нэгтгэ
7. Хуурамч тоон мэдээллийг бүү ашигла
8. Ер бусын гайхамшгуудад сохроор бүү итгэ
9. Алим, жүрж мэт харьцангүй зүйлийг  харьцуулж 
болохгүй
10. Хугацаа, ажлын ачаалал зэрэг нь таны үр дүнд 
муугаар нөлөөлөхийг бүү зөвшөөр

Хувь хүний түвшинд хийх хэрэгтэй арван зүйлийг
1. Мөн хувь хүний түвшний библометрик бол статистик юм 
2. Судлаачдын хамтын ажиллагааг шинжлэх 
3. Тоон болон чанарын аргыг үргэлж нэгтгэн ашиглах
4. Ишлэлийн контекст шинжилгээг ашиглах
5. Сэдвийн танилцуулгад дүн шинжилгээ хийх
6. Бүтээлд зориулж тодорхой сонголт хийх
7. Библиометрийг карьерын шинжилгээтэй хослуулах
8. Номзүйн мэдээллийг сайтар нягтлаж, гадаад эх үүсвэр 
ашиглах
9. Зарим тохиолдолд "болохгүй" зүйлүүд ч гэсэн зохих 
ёсоор ашиглахыг хориглодоггүй
10. Хэрэглэгчдэд таны үр дүнг тайлбарлах, хэрэгжүүлэхэд 
нь тусал



Кейс судлал- Тайвань
Тайванийн дээд боловсролын үнэлгээ, магадлан итгэмжлэх зөвлөлийн захирал, 

INQAAHE болон APQN-ын удирдах зөвлөлийн гишүүн, Тайванийн Үндэсний Ченчи их сургуулийн боловсролын 
сургуулийн профессор

Анжела Юн Чи Хоу



Агуулга

● Дэлхийн түвшний их сургууль, олон улсын эрэмбэ /Ranking/, судалгааны бүтээмж
● Тайванийн дээд боловсролын судалгааны үнэлгээ

○ Шинжлэх ухаан, технологийн яам
○ Боловсролын яам

● Байгууллагын түвшинд KPI-г судлах
● Чанарын баталгаажуулалтын агентлагуудын судалгааны чадавхийг бэхжүүлэх



Дэлхийн түвшний их сургууль /World class University/, 
олон улсын эрэмбэ /Ranking/, судалгааны бүтээмж хоёрын 

хоорондын хамаарал

● Дэлхийн зэрэглэлийн их дээд сургуулиудын онцлог шинж чанар нь дэлхийн зэрэглэлд ашигладаг ихэнх 
шалгуур үзүүлэлтүүдтэй нягт холбоотой байдаг

○ SCI / SSCI баримт бичгийн тоо / Байгаль, шинжлэх ухаан
○ Багш нарын нийт эшлэл
○ Өндөр зэрэглэлийн эрдэмтдийн тоо

● Үндэстнүүд дэлхийн чансааг дэлхийн орнуудын их дээд сургуулиудыг арга зүйн алдаа дутагдалтай болгох 
үндэс болгон ашигладаг



Олон улсын өндөр эрэмбэ /ranking/-тэй их 
сургуулиудын шинж чанарууд

● Ур чадвар
○ Олон талт байдал
○ Тэнхим сургууль (21%-40% гадаадад төрсөн)
○ Олон улсын оюутнууд (10% -аас 20%)

● Судалгаа
○ Олон улсын эрэмбийн үр дүн
○ Судалгааны ажил, бүтээлийн эш татсан тоо өндөр 
○ Нэг факультетэд 6-8 судалгааны ажил 

● Нөөц
○ Олон талт байдал (нийт орлогын 25%-иас доошгүй нь сургалтын төлбөр) 

● Засаглал
○ Дотоод дэмжлэг үзүүлэх системийг хөгжүүлэх
○ Засгийн газраас хараат бус бие даасан байдал
○ Академик эрх чөлөөг хангах
○ Мэргэжлийн чадварлаг хүмүүсээр удирдуулах
○ Санхүүгийн бие даасан байдал



Дэлхийн хэмжээний их сургууль /Global University/- ийн 
шинжүүд J.C. Shin (2013)

Дэлхийн хэмжээний их 
сургууль /Global/

Үндэсний их сургууль
/National/

Дотоодын жижиг 
сургууль /Local/

Судалгаа 1. Глобал асуудал
2. Суурь судалгаа
3. Урт хугацааны судалгаа
4. Суурь болон салбар 

дундын

1. Үндэсний асуудал
2. Суурь болон 

хэрэглээний
3. Урт болон богино 

хугацааны судалгаа

1. Тухайн хотынхоо 
асуудал

2. Хэрэглээний
3. Богино хугацааны 

судалгаа

Багшлахуй Дэлхийн хэмжээний 
манлайлагч 
Бүтээлч
Либерал арт

Үндэсний манлайлагч 
Үндэсний хөгжилд чиглэсэн 
салбар чиглэлийн мэдлэг 

Олон талын мэдлэгтэй
Улс орон нутгийн лидер

Үйлчилгээ Дэлхийн асуудал
Ашгийн бус
Шууд болон шууд бус 
үйлчилгээ

Үндэсний асуудал
Шууд болон шууд бус

Тухайн хот, мужийн 
асуудал
Шууд үйлчилгээ

Жишээ Цэвэр шинжлэх ухаанд 
суурилсан үр дүнтэй судалгаа

Хэрэглээний судалгаанд 
суурилсан үр дүнтэй 
судалгаа

Багшлахуйд суурилсан 
хэрэглээний судалгаа



Тайванийн дээд боловсролын байгууллагын 
судалгааны үнэлгээ



Судалгааны тогтолцоо

● Боловсролын яам
○ Их сургуулийн амжилтад суурилсан

■ Дэлхийн түвшний их сургуулийн сан
■ Шилдэг судалгааны төвийн сан
■ Багшлахуйн чадамжид зориулсан хөгжлийн сан
■ Технологийн их сургуулийн парадим сан

● Шинжлэх Ухаан Технологийн яам
○ Бие даасан судалгааны төслийн сан

■ Үр дүнд суурилсан (50% төслөөр, 50% хэвлэлээр)
○ Үндэсний судалгааны төслийн сан
○ Бусад улс орнуудтай хамтарсан төслийн сан



2005 оноос өмнө байсан академик судалгаанд 
зориулсан үндэсний төслүүд

● Их сургуулийн академик чадвар (2000-2006)
○ Боловсролын яам, Шинжлэх ухааны зөвлөлийн (Шинжлэх ухаан, технологийн яам) санхүүжүүлдэг
○ 4.2 тэрбум доллар
○   4 чиглэлтэй

● Дэлхийн өрсөлдөх чадварын төлөвлөгөөг сайжруулах (2002-2004 он)
○ Судалгаа болон багшлахуй дахь даяарчлал 
○ EMI сургалтууд
○ Хамтарсан ба давхар зэрэг авах хөтөлбөр
○ Олон улсын оюутнуудыг элсүүлэх

● Их сургуулийн нэгдэх ба Интеркампус судалгааны төв (2002)
○ Үндэсний их, дээд сургуулийн дунд оюутны хотхоны судалгааны төвүүдийг хөгжүүлэх

● Үндэсний их дээд сургуулиудын төгсөгчдийн чанарыг сайжруулах (2001)
○ Дэд бүтцийг сайжруулах
○ Ph.D докторын хөтөлбөрийг бий болгох 
○ Салбар хоорондын хөтөлбөрүүд
○ Төгсөлтийн боловсролыг олон улсын болгох



Эрдэм шинжилгээний ажлын гүйцэтгэлийн 
түвшин

● Судалгааны үр дүн гарц
○ SCI баримт бичгийн тоо 49% -иар нэмэгджээ
○ SSCI баримт бичгийг 172%.
○ ишлэл иш татсан 129%

● Даяарчлал
○ Олон улсын оюутнуудын тоо 79%
○ Олон улсын эрдэмтдийн тоог 700% -иар

● Их сургууль, аж үйлдвэрийн хамтын ажиллагаа
○ Салбарын их сургуулийн хамтын ажиллагааны эх үүсвэрээс санхүүжүүлэх 28%



Дээд боловсролын нахиалдаг төсөл 2017 онд

● Фокус: нийгмийн хариуцлага, хүртээмжийн тэгш байдал
● Хугацаа: Төслийн таван жилийн хугацаа
● Хүлээн авагч: 156 байгууллагад санхүүжилтийг хуваарилав
● Дөрвөн зорилго:

○ заах инновацийг хэрэгжүүлэх
○ хөгжиж буй их дээд сургуулийн онцлог, өвөрмөц байдал
○ нийтийн барааг сайжруулах
○ нийгмийн үүргээ биелүүлэх



Хоёр чухал хэсэг

● I хэсэг: Их дээд сургуулийн чанарыг сайжруулах, олон талт хөгжлийг дэмжих
● II хэсэг: Их дээд сургуулиудыг мэргэшүүлэх чиглэлээр хөгжүүлэх, тэргүүлэх судалгааны төвүүдийг байгуулах
● Нийт санхүүжилт

○ 500 сая ам.доллар / 15.39 тэрбум NT



Судалгааны гүйцэтгэлийг үнэлэх KPI
Шалгуур Индикаторууд

Судалгааны 
чадавхийг 
сайжруулах

Судалгааны санхүүжилт

Судалгааны баг

Судалгааны ажлын урамшуулал

Судалгааны төв байгуулах

Бусад судалгааны төвүүдтэй хамтран ажиллах

Судалгааны лекц

Мэдээллийн технологийн бүтэц

Механизмыг дэмжих

Авъяас 
чадварыг 
татах, 
хадгалах

Авьяаслаг хүмүүсийг сонгон шалгаруулах үндэсний 
бодлогыг баримтална

Уян хатан цалингийн систем

Хүндэт профессор

Оюутны нөхөн олговор

Шалгуур Индикаторууд

Судалгааны 
даяарчлал

Олон улсын судалгааны 
байгуллагатай хатрах

Олон улсын судалгааны хамтын 
ажиллагаа

Олон улсын судалгааны төвийг 
байгуулах

Олон улсын солилцооны хөтөлбөр

Тэнхим хоорондын солилцоо

Олон улсын хурал

Олон улсын тэмцээн

Салбар 
хоорондын 
судалгаа

Салбар дундын судалгааны төсөл

Салбар дундын судалгааны төв

Бусад Байгууламж



WOS болон SCOPUS дахь Тайванийн их 
сургуулиудын нийтлэлийн тоо



HEEACT Судалгааны 
ажиллах хүчийг бэлтгэх



Байгууллага ба ажиллах хүч

HEEACT даалгавар

● Чанарын баталгаажуулалтын үйлчилгээ
● Чанарын баталгаажуулалтын ажиллах хүчний 

бэлтгэл
● Олон улсын линкэж
● Дээд боловсролын бодлого гаргах тинк танк

2020~
Захиргаа судалгааны газар
- 1 Ерөнхий захирал
- 1 Тэнхимийн эрхлэгч
- 3 Судлаач
- 3-4 Судалгааны зохицуулагч

2006-2012
Судалгаа, хөгжлийн газар
- 1 Тэнхимийн эрхлэгч
- 3 Судлаач
- 2-3 Судалгааны 
зохицуулагч

2013-2019
Чанарын баталгаажуулалтын 
газар
- 1 Тэнхимийн эрхлэгч
- 3 Судлаач
- Нийт ЧБ-ын зохицуулагч



Судалгааны санхүүжилт болон төсөл

Засгийн газрын дэмжлэг

● Жил бүр 1-1.5 сая (Хүний нөөцийг оруулаагүй)

Олон улсын санхүүжилт

● INQAAHE-н Судалгаа инновацийн төсөл
● INQAAHE-н ажиллах хүчин бэлтгэх төсөл
● APQN-н ажиллах хүчин бэлтгэх төсөл



Үр дүн

HEEACT болон NIAD-QE

● 2017: "Чанарын баталгаажуулалтын 
тогтолцоог өөрчлөх. Япон дахь NIAD-QE ба 
Тайванийн HEEACT хоёр байгуллагын 
харьцуулсан судалгаа" 

●   2018: "Япон, Тайванийн дээд боловсролын 
сургалтын үр дүн ба дотоод чанарын 
баталгаажуулалтын үнэлгээ: Гадаад 
чанарын баталгаажуулалтын агентлагууд ба 
их дээд сургуулиудын гүйцэтгэх үүрэг" 
─INQAAHE судалгаа, инновацийн төсөл



Олон улсын судалгааны төслүүд

2018 оны INQAAHE-н ажиллах хүчин бэлтгэх төсөл

Чанарын баталгаажуулалтын системийн харьцуулалт, Хяналтын стандарт, журам, Тайван, Индонез дахь Ил тод 
байдал: Хамтарсан / хос хөтөлбөр дээр харилцан таних чадавхийг бэхжүүлэх

● Баримт бичиг хуваалцах
● Семинар
● Бодит байдал дээрх айлчлал
● Хамтарсан семинар
● Санал хүсэлт

2019 оны HEEACT судалгааны төсөл

Тайвань болон Индонезийн жишээнд суурилсан сургалтын хөтөлбөр



Төгсгөл

● HEEACT нь байгууллагуудын судалгааны ажлын гүйцэтгэлийг шууд үнэлдэггүй
○ Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл /
○ Стандарт 2.4 Багшийн багшийн сургалт, эрдэм шинжилгээ, мэргэжлийн үйл ажиллагаа

● HEEACT нь 2016 оноос хойш судалгааны чадавхийг бэхжүүлэх/ сайжруулах чиглэлээр ажилладаг
○ Чанарын баталгаажуулалтын  бодлогын талаар Mata үнэлгээ

■ Өөрийгөө магадлан итгэмжлэх
■ Их сургуулийн менежментэд байгууллагын итгэмжлэлийн нөлөөлөл

○ Global QA-ийн асуудал
■ Мэргэшлийн хүрээ
■ TNE-ийн QA
■ Оюутны оролцоо

○ Хамтарсан судалгаа
■ Тоймчийн сургалт
■ Хамтарсан тойм загвар



Кейс судлал: ОХУ АККОРК байгууллага



AKKORK байгууллагын чанарын баталгаажуулалтыг хамаарах гол хэмжээсүүд
Шалгуур үзүүлэлт 3: Сурахуй болон заахуйн материал
1. Төлөвлөлтийн алба эсвэл шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн бусад төлөөлөгчидтэй тохиролцсон сургалтын 
материалыг хуваалцах.

Судалгааны чанарын баталгаажуулалт: 
судалгааг багшлахуй, суралцахуйтай холбох



Судалгааны чанарын баталгаажуулалт: 
судалгааг багшлахуй, суралцахуйтай холбох

AKKORK байгууллагын чанарын баталгаажуулалтыг хамаарах гол хэмжээсүүд
Шалгуур үзүүлэлт 5: Заах багш нар
1. 1. Эзэмшсэн мэргэжлээрэээ (мэргэжлээрээ мэргэшсэн академийн зэрэг) багшилдаг, ОХУ-ын Шинжлэх 
Ухааны Академийн (ШУА-ийн ШУА) улсын шинжлэх ухааны академийн академич / гишүүн, бүрэн ба байнгын 
бус багш нарын бүрэлдэхүүн. Шинжлэх ухааны академийн докторууд, докторантууд, академич  ШУА-ийн 
гишүүд; Докторын зэрэг болон гадаадын их сургуулиас авсан  бусад зэрэг (эрдмийн болон эрдмийн зэрэгтэй 
профессоруудыг тус тусад нь тооцоолж, энэ чиглэлээрхи SES шалгуур үзүүлэлтүүдтэй харьцуулна).
2. Судалгааны / эрдэм шинжилгээ-арга зүйн болон бүтээлч үйл ажиллагаанд оролцож буй профессоруудын 
эзлэх хувь.
3. Багшлах факультетийн үйл ажиллагааны дотоод хяналтын тогтолцоо нь багшлах боловсон хүчний хөгжих 
боломжийг (профессор, боловсрол, эрдэм шинжилгээ, инновацийн үйл ажиллагаанд нэгтгэх замаар 
өөрийгөө хөгжүүлэх чадварыг үнэлэх боломжийг олгодог) үнэлэх.
4. Гадаадын их дээд сургуулиудад шинжлэх ухаан, боловсролын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг, 
хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг, эрдэм шинжилгээний ажилтан, албан хаагчдын бүрэн тоо.



Судалгааны чанарын баталгаажуулалт: 
судалгааг багшлахуй, суралцахуйтай холбох

AKKORK байгууллагын чанарын баталгаажуулалтыг хамаарах гол хэмжээсүүд
Шалгуур үзүүлэлт 6: Хөтөлбөрийн санхүү, материал, техникийн эх үүсвэр
1.Судалгааны чиглэлээр (мэргэжил) суурь болон хэрэглээний шинжлэх ухааны судалгаа хийх орчин үеийн 
тоног төхөөрөмжийг ямар байгууллага олгодог вэ?
2. Судалгааны санхүүжилтийн жилийн дундаж хэмжээ. Сүүлийн гурван жилийн судалгааны санхүүжилтийн 
хэмжээг баримтаар нотлох.
3. Сургалтын үйл явцыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах номын сангийн сангийн бүрэн бүтэн байдал, анхан 
шатны сурах бичгийн нэмэлт дүн, түүнчлэн шинжлэх ухааны үе үеийн хэвлэл.
4. Хөтөлбөрт нэмэлт санхүүжилт авах, тухайлбал боловсролын үйлчилгээ үзүүлэх, профессор, оюутнуудын 
шинжлэх ухаан, технологийн ололтыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой бизнесийн үйл ажиллагаа хэрхэн явагддаг 
вэ? Хувийн хөрөнгө оруулалтыг хэрхэн яаж татдаг вэ?



Судалгааны чанарын баталгаажуулалт: 
судалгааг, багшлахуй, суралцахуйтай холбох

AKKORK байгууллагын чанарын баталгаажуулалтыг хамаарах гол хэмжээсүүд
Шалгуур үзүүлэлт 7: Мэдээллийн нөөц

1. Байгууллагын номын санд байхгүй болсон суурь бүтээл, оюутан, багш нарт сургалтын чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулж буй үндэсний болон олон улсын гол сэтгүүл, алдарт эрдэмтэн судлаачдын монографи 
болон хөтөлбөрийн профайл дээрх бусад зохиолуудтай танилцах боломжийг институт олгодог бусад 
байгууллагуудын номын сангаар дамжуулан интернетэд байгаа мэдээллийн мэдээллийн сангаар дамжуулан 
санхүүжүүлэх үү?
2. Шинжлэх ухааны нийтлэл, сургалтын болон арга зүйн материалын нээлттэй архивт байгаа эсэх (интернет хаяг / 
Татаж авсан тоо хэмжээ, хяналт тавих мөчид).



AKKORK байгууллагын чанарын баталгаажуулалтыг хамаарах гол хэмжээсүүд
Шалгуур үзүүлэлт 8: Судалгааны ажил

1. Дотоод болон гадаад санхүүгийн эх үүсвэрээр дамжуулан судалгаа шинжилгээ хийхэд оюутан, төгсөгчдийг 
хамруулах, оролцуулах үйл явцыг тайлбарлах. Судалгааны үйл ажиллагааны жишээг өгөх.

2. Сурагчдын оролцоо болон магистрын судалгааны ажлын биелэлт төгсөгчдөд судалгаа, дүн шинжилгээ хийх 
чадварыг олгодог . Судалгааны ажлын жишээг өгөх.

3. Боловсролын үйл ажиллагааны менежмент дэх боловсролын үйл явц, боловсролын үйл ажиллагааг зохион 
байгуулах, боловсролын үйл явцыг сайжруулах, хөгжүүлэх, багшийн мэргэжлийн ур чадварыг нэмэгдүүлэхэд 
судалгааны ажлын үр дүнгийн эзлэх хувь.

Судалгааны чанарын баталгаажуулалт: 
судалгааг, багшлахуй, суралцахуйтай холбох



AKKORK байгууллагын чанарын баталгаажуулалтыг хамаарах гол хэмжээсүүд
Шалгуур үзүүлэлт 8: Судалгааны ажил

1. Хичээлийн үйл ажиллагааг эрдэм шинжилгээний ажлын гүйцэтгэлд хамруулж, боловсролын үйл явцыг 
сайжруулах, хөгжүүлэх, багшийн мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх.
2. Эдийн засгийн бодит (эсвэл санхүүгийн) салбарт практик хэрэглээтэй, хөтөлбөрийн хүрээнд багтсан аж 
ахуйн нэгжүүдийн хэрэгжүүлэх акт болон / эсвэл амжилттай судалгааны үр дүнгийн дагуу хийгдсэн 
судалгааны ажлын үр дүнгийн хувь болон оюутан, төгсөгчдийн дунд бизнес эрхлэх/ ажиллах хувь  (сүүлийн 
гурван жилийн хугацаанд).
3. Дотоодод болон гадаадад эрдэм шинжилгээний бага хуралд зочин илтгэгчээр оролцсон багш нарын тоо 
(өмнөх жилийг хамруулах).
4. Хөтөлбөрийн танилцуулга бүхий  (боловсролын байгууллага, бүс нутгийн эсвэл олон улсын байгууллагаас 
зохион байгуулдаг) бага хуралд оролцсон оюутнуудын эзлэх хувь.

Судалгааны чанарын баталгаажуулалт: 
судалгааг, багшлахуй, суралцахуйтай холбох



AKKORK байгууллагын чанарын баталгаажуулалтыг хамаарах гол хэмжээсүүд
Шалгуур үзүүлэлт 8: Судалгааны ажил

1. Факултьет хариуцсан, оюутны эрдэм шинжилгээний хүрээллүүдийн тоо болон нэрс (тэнхимийн эрхлэгч).
2. Шинжлэх ухааны хүрээлэлд хамрагдсан оюутнуудын (томоохон оюутнуудын нийт дүнгээс) (өмнөх жилийн 
хувьд).
3. Хөтөлбөрийн оюутан, багш нарын хийсэн судалгааны үр дүнг аж ахуйн нэгж, байгууллагууд хэрэгжүүлж 
байгааг нотлох. Жишээнүүд өгөх.
4. Хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдсэн судалгааны ажлын нийт дүн, судалгааны ажлын үр дүнгийн Орос болон 
олон улсын чанарын стандартад нийцсэн патент, гэрчилгээний хуулбар (сүүлийн гурван жилийн хувь).
5. Сургалтын тэтгэлэгт хамрагдсан оюутнуудын судалгааны тэтгэлэгт хамрагдсан оюутнуудын эзлэх хувь 
(Орос ба гадаад, сүүлийн гурван жилийн хувь).

Судалгааны чанарын баталгаажуулалт: 
судалгааг, багшлахуй, суралцахуйтай холбох



AKKORK байгууллагын чанарын баталгаажуулалтыг хамаарах гол хэмжээсүүд
Шалгуур үзүүлэлт 8: Судалгааны ажил

1. Орос болон гадаадын алдартай сэтгүүлд шинжлэх ухааны нийтлэл нийтлүүлсэн тоо.
2. Боловсролын байгууллагын үндсэн дээр явагдаж буй эрдэм шинжилгээ, бүтээлч судалгааны ажлын хүрээнд олон 
улсын ба / эсвэл Оросын эрдэм шинжилгээний ба / эсвэл эрдэм шинжилгээний бага хурал, уран бүтээлч, бүтээлч үйл 
ажиллагааны тоо.
3. Багш нарын аргазүйн ажлын үр дүнг (үндсэн сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж буй багш нарын бүтээсэн сурах 
бичиг, заах материалын тоо, аргазүйн, сурган хүмүүжүүлэх сургуулийг хөгжүүлэх гэх мэт) тодорхойлно.

Судалгааны чанарын баталгаажуулалт: 
судалгааг, багшлахуй, суралцахуйтай холбох



AKKORK байгууллагын чанарын баталгаажуулалтыг хамаарах гол хэмжээсүүд
Шалгуур үзүүлэлт 10: Судалгааны ажил

1. Оюутны судалгааны үйл ажиллагааны боловсролын чанарт нөлөөлж буй үнэлгээ. Нэмэлт мэдээлэл 
Судалгааны үйл ажиллагааны боловсролын чанарт нөлөөлж буй оюутнуудын эзлэх хувь:

● Чанар сайжирч байна
● Чанар нь өөрчлөгддөггүй
● Чанар доройтож байна (асуулгын хуудсыг хавсаргасан)

Судалгааны чанарын баталгаажуулалт: 
судалгааг, багшлахуй, суралцахуйтай холбох



Анхаарал тавьсанд баярлалаа!


