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ЗАЛЬЦБУРГИЙН ЗАРЧИМ 

Бүгд найрамдах Армен улс дахь докторын түвшний хөтөлбөрийн өнөөгийн байдал  

Өнөөгийн байдал: Армен улсад хэрэгжиж буй докторын түвшний хөтөлбөрийн өнөөгийн нөхцөл 

байдалд хийсэн дүн шинжилгээ нь энэ салбарын үндсэн асуудал, бэрхшээл, боломжийг 

тодорхойлох ихээхэн ач холбогдолтой арга хэмжээ байв. Зальцбургийн зарчимд хандах Армен 

улсын хандлага, ойлголт нь Армены ДБСБ-ууд дээр хэрэгжиж буй докторын түвшний 

хөтөлбөрийг шинэчлэн сайжруулах, Армен улсын хэрэгцээ, шаардлага, үндэсний онцлогт нийцсэн 

PhD зэргийн хөтөлбөрийн загварыг боловсруулахын тулд өнөөгийн нөхцөл байдлыг бүхэлд нь авч 

үзэх боломжийг бидэнд олгож байна.  

Зальцбургийн зарчим – 1  

1. Докторын түвшний сургалтын гол цөм нь суурь судалгаа /original research/-нд суурилсан 

мэдлэгийн ахиц, хөгжил байна. Докторын түвшний сургалт нь шинжлэх ухааны судалгаанаас 

илүүтэй хөдөлмөр эрхлэлтийн зах зээлийн хэрэгцээ шаардлагад нийцэж байхыг өнөөгийн цаг 

үе шаардаж байна. 

Армен улсын байдал:  

Судалгааны онцлог – Хэдийгээр бүх судалгааны ажлын үндсэн шаардлага нь шинжлэх ухааны 

шинэлэг байдал /novelty/ байгаа хэдий ч эдгээр судалгааны ажлууд суурь судалгаа болон 

шинжлэх ухааны шинэ байдалд тавигдах шалгуур шаардлагыг хангаж буй эсэхийг 

тодорхойлдог тогтсон механизм Армены их сургуулиудад дутмаг байгаа нь нөхцөл байдлын 

үнэлгээний үр дүнгээс харагдаж байна.   

Хэрэглэгдэх байдал – Мөн үнэлгээний үр дүн, судалгааны үр дүнгийн арилжаалагдах боломж 

/зах зээлд нэвтрүүлэх боломж/ байхгүй, санхүүгийн арга хэрэгсэл дутмаг, их сургууль, 

хөдөлмөрийн зах зээл хоорондын уялдаа сул, судалгааны үр дүнг практик түвшинд турших 

боломж хомс. 

Зальцбургийн зарчим – 2 

2. Байгууллагын стратеги, бодлогод туссан байх: Их сургууль байгууллагынхаа хувьд 

докторын сургалтыг шинэ чиг хандлагад нийцүүлэх, ажил мэргэжлийн өсөлт, хөгжил (career 

development opportunity)-ийн боломжийг бүрдүүлсэн байхаар боловсруулах үүрэг хүлээнэ.  

Армен улсын байдал:  

Хууль, эрхзүйн орчны үнэлгээ, шинэчлэл -  Дээд боловсролын сургалтын байгууллагууд өөрчлөх 

хэрэгцээ мөн холбогдох дүрэм, журам, баримт бичиг, хуулиуд болон докторын түвшний 
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сургалтын хөтөлбөрт нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг хүлээн зөвшөөрч байгаа нь үнэлгээний үр 

дүнгээс харагдаж байна.  

Мэргэжлийнхээ хувьд өсөж хөгжих боломж -  Дараах гурван зүйл дутмаг байна. Үүнд:  

1) Оюутанг ажил мэргэжлийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан бэлтгэх 

2) Бусад сургуулиудтай хамтарсан солилцооны хөтөлбөр хэрэгжүүлэх  

3) Олон улсын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх 

Зальцбургийн зарчим – 3  

3. Олон талт байдлын ач холбогдол: Хамтарсан хөтөлбөр гэх мэт Европт хэрэгжиж буй олон 

талт хөтөлбөрүүд нь чанар болон тэргүүн туршлагаар бэхжих ёстой давуу тал юм.  

Армен улсын байдал:  

Хамтын орчин -  Үнэлгээний дүнгээс харахад Армен улсад дараах зүйлсийг зайлшгүй хийх 

шаардлагатай байна. Үүнд:  

a. Судалгааны практик хандлагыг дэмжих 

b. Европт хэрэгжиж буй эрдэм шинжилгээ, боловсролын хөтөлбөрүүдэд судлаачдыг 

өргөнөөр оролцуулах  

c. Гадаадын их сургуулиудтай хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх, олон улсын төсөл 

хөтөлбөрт оролцох 

d. Европын холбоо болон Арменийн их сургуулиудын хооронд харьцуулсан судалгаа 

хийх  

e. Олон талт хөтөлбөрийг журамлах, бодлогын баримт бичгийг боловсруулах  

f. Хамтарсан судалгааны хөтөлбөрийг боловсруулах  

g. Нэг ба түүнээс дээш ахлагчтай салбар хоорондын судалгааны соёлыг төлөвшүүлэх  

Зальцбургийн зарчим – 4 

4. Докторантууд анхан/суурь шатны судлаачид байна. Тэд эрх үүргийн зохистой харьцааг 

хадгалсан, шинэ мэдлэг бүтээхэд гол хувь нэмэр оруулдаг, мэргэжлийн хувьд хүлээн 

зөвшөөрөгдсөн байх шаардлагатай.  

Армен улсын байдал:  

Суурь шатны судлаачид -  Үнэлгээний дүнгээс харахад Армен улсад дараах зүйлсийг 

зайлшгүй хийх шаардлагатай байна. Үүнд: 

Анхан шатны судлаачид – Энэхүү нөхцөл байдлын үнэлгээ шинжлэх ухааны байгууллагууд 

PhD зэрэг горилогч оюутнуудыг тодорхой эрх, үүрэгтэйгээр судалгааны эхний шатанд 

судлаачаар авч ажиллуулан, улмаар тэдэнд өөрсдийн боломж (санаа)-ийг тухайн судалгааны 
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байгууллагын үйл ажиллагаанд тусгах боломжийг олгож байгааг харуулж байна. Гэхдээ ажил 

олгогч байгууллагуудаас зохих хөдөлмөрийн үнэлгээ, хөлсийг авах боломжийг бүрдүүлэхийн 

тулд докторантуудын анхаарлыг эдийн засгийн бодит хэрэгцээ шаардлага дээр төвлөрүүлэх 

шаардлагатай. 

Чадварлаг шинжлэх ухааны ажилтан (судлаач), анхан шатны судлаачийн хамтран ажиллах 

боломжийн адил  багш  судлаач хоорондын уялдаа холбоо бий болоогүй байна.  

Оролцоо – Докторантууд их сургуулийн засаглал болон шийдвэр гаргах бүхий л түвшинд 

оролцоогүй байна.  

Эрх – Докторантуудын эрх, үүргийг тодорхой журамласан их сургууль, удирдагч багш, оюутан 

хоорондын гэрээний загварыг боловсруулах шаардлагатай байгааг энэхүү үнэлгээ харуулж 

байна.  

Зальцбургийн зарчим – 5  

5. Судалгааны ажлыг удирдах, үнэлэх үндсэн үүрэг: Энэхүү үүрэг нь судалгааны ажлыг 

удирдах, үнэлэх үйл явц болон сургууль, удирдагч багш, оюутан (бусад түншлэгч талууд) 

хоорондын нийтлэг үүргийг зааж, ил тод зарчим дээр суурилна.  

Армен улсын байдал:  

Судалгааны ажлыг удирдах – Арменийн их сургуулийн удирдагч багш нар оюутанд  

зааварчилгаа өгөх, судалгааны зорилт, гүйцэтгэх ажлыг тодорхойлоход туслах, судалгааны 

ажлын явцыг удирдах, хянах, засаж сайжруулах, үнэлэх, заасан хугацаандаа хийж дууссан 

эсэхийг баталгаажуулах, судалгааны ажлын сэдвээр оюутныг баталгаажуулах (жил бүр) зэрэг 

үндсэн үүрэгтэй байна.  

Хэдийгээр удирдагч багшийн үүргүүд тодорхойлогдсон байгаа хэдий ч оюутан болон удирдагч 

багшийн хоорондох эрх, үүргийг тодруулах шаардлагатай байна. Тухайн багшийн удирдсан 

оюутан сайн, муу дүн үзүүлэхээс үл хамааран удирдагч багшийг урамшуулах эсвэл шийтгэл 

ноогдуулах жишиг байхгүй. Мөн улсын хэмжээнд төдийгүй, сургууль хооронд ч энэ механизм 

алга байна.  

Мэргэжлийн хөгжил – Арменийн их сургуулийн удирдагч багш нарын мэргэжлийн хөгжлийг 

дэмждэг тогтсон механизмгүй.  

Зальцбургийн зарчим – 6  

6. Холбогдох массыг хамруулах: Докторын хөтөлбөр нийт массыг хамрахыг зорьж, тухайн 

улсын онцлог, нөхцөл байдалд нийцсэн шийдлийг олохын тулд Европын их сургуулиудад 
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хэрэгжиж буй бүтээлч санаачилгыг тусгадаг байх шаардлагатай. Үүнд томоохон их 

сургуулиудын эрдмийн сургуулиудаас эхлэн сургууль хоорондын олон улсын, бүс нутгийн 

болон үндэсний хэмжээний хамтын ажиллагаа хамаарна.  

Армен улсын байдал:  

Нийт масс болон судалгааны орчин  – Их сургуулиудын түвшинд хийсэн энэхүү үнэлгээгээр 

судалгааны холбогдох массыг тодорхойлсон хэдий ч оролцогч массыг илүү бэхжүүлэх, 

ингэхдээ олон улсын төлөөллийг хамруулах шаардлагатай байна. Докторын оюутнууд өөр өөр 

судалгааны орчинд ажиллах боломжтой байх нь ач холбогдолтойг судалгаанд оролцсон 

сургуулиуд дурдсан байна.  

Зальцбургийн зарчим – 7 

7. Хугацаа: Докторын түвшний хөтөлбөрийг тодорхой хугацаанд багтаан хэрэгжүүлнэ (3-4 

жилийн хооронд өдрийн ангиар хэрэгжинэ).  

Армен улсын байдал:  

Хугацаа – Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу докторын түвшний сургалт 3-5 жилийн 

хооронд үргэлжилдэг. Ингэхдээ тухайн тогтоосон хугацааны үр өгөөжийг үнэлдэггүй байна. 

Ихэнх сургуулиуд кредит системийг нэвтрүүлсэнтэй холбоотойгоор судалгаанд зарцуулагдах 

ихэнх цаг хасагдсан ба зөвхөн хөтөлбөрийн сүүлийн нэг жилд л судалгаагаа хийх болсон гэж 

тайлбарлав. Иймд нийт хөтөлбөрийн хугацаанд судалгааны ажил болон судалгааны ажлын 

үнэлгээ, хамгаалалт зэрэг удирдлагын шинжтэй арга хэмжээнүүд дээр төвлөрөх цагийг 

хуваарилахын тулд тухайн оюутны давхардсан үйл ажиллагааг багасгах шаардлага зүй ёсоор 

тавигдаж байна.  

Зальцбургийн зарчим -8   

8. Инновацийн бүтэц, зохион байгуулалтыг дэмжих: Хөрвөх чадварыг хөгжүүлэх, салбар 

хоорондын сургалтын хэрэгцээ шаардлагад нийцэх  

Армен улсын байдал:  

Хөрвөх чадвар – Хэдийгээр Арменийн их сургуулиудын хичээлүүд хөрвөх чадварыг 

хөгжүүлэхэд чиглэж байгаа ч судалгааны үйл ажиллагаа, кредит цуглуулахын тулд 

докторантыг удирдахад саад тотгор учруулж, хичээлийн үүргийн хэт давхардуулсан байдал 

ажиглагдаж байна.  

Салбар хоорондын уялдаа – Одоогоор Армен улсад салбар хоорондын хамтарсан сургалт, үйл 

ажиллагаа алга байна.  

Зальцбургийн зарчим – 9  
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9. Шилжин суралцах боломжийг дэмжих: Их сургуулиуд болон бусад хамтрагч түнш 

хоорондын байгуулсан хамтын ажиллагааны нийтлэг зарчмын хүрээнд докторын хөтөлбөр 

газарзүйн хувьд төдийгүй салбар, мэргэжил хооронд шилжин суралцах боломж, олон улсын 

хамтын ажиллагааг санал болгодог байна.  

Армен улсын байдал:  

Шилжин суралцах боломж – Дийлэнх докторантууд олон улсын санхүүгийн хөтөлбөр болон 

олон улсын хурал, семинар, грант олгох хөтөлбөрт хүсэлт гаргадаг болох нь үнэлгээний үр 

дүнгээс харагдаж байна. Их сургуулиуд олон улсын хуралд залуу судлаачдыг оролцуулах, 

докторантуудад аяллын санхүүжилт олгоход нь тусалж байна. Хэдийгээр их сургуулиуд 

гадаадын их сургуулиудтай олон гэрээ, санамж бичгийг байгуулдаг ч эдгээр баримт бичигт 

заасан зорилго, зорилт төдийлөн хэрэгжихгүй байна. Мөн судалгааны болон шинжлэх ухааны 

байгууллагуудтай хийж буй тогтвортой хамтын ажиллагаа дутмаг. Хэдийгээр шилжин 

суралцах боломж элбэг байгаа ч үүнийг бодитой ажил болгоход олон саад бэрхшээл 

байгаагийн нэг жишээ бол Зальцбургийн зарчимд нийцүүлэн хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөр алга 

байгаа явдал юм. 

Зальцбургийн зарчим – 10  

10. Санхүүжилт хангалттай байх: Докторын түвшний хөтөлбөрийн чанарыг сайжруулах, 

чанартай төгсөгчдийг бэлтгэхийн тулд зохих санхүүжилтаар тогтвортой хангах шаардлагатай.  

Армен улсын байдал:  

Санхүүжилт – Докторын түвшний хөтөлбөрийн тогтвортой, хангалттай санхүүжилттэй байх 

нь зөвхөн Армен улсын төдийгүй дэлхий дахины асуудал юм. Инновацийн судалгааны 

хөтөлбөрт төрийн болон хувийн санхүүгийн дэмжлэг олдоггүй нь үнэлгээний үр дүнгээс 

харагдаж байна. Их сургуулиудын төсөвт шинжлэх ухааны салбарт зарцуулагдах санхүүжилт 

байхгүй. Их сургуулиуд ихэвчлэн грант хөтөлбөрт оролцох замаар холбогдох санхүүжилтын 

зарим хэсгийг босгож байгаа бол өөр нэгэн эх үүсвэр нь докторантуудын төлж буй сургалтын 

төлбөрөөс үлдэх хэсгийг бүрдүүлж байна.  

PhD оюутны цалин – Үндсэн PhD оюутан маш бага хэмжээний цалинг авдаг. (Арменд үндсэн, 

оройн PhD оюутан болон PhD зэрэг горилогч гэсэн хэлбэрүүд байна.) 
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ЗӨВЛӨМЖ  

Нөхцөл байдлын үнэлгээний үр дүнд үндэслэн Арменийн докторын түвшний хөтөлбөрийг 

Зальцбургийн зарчимтай нийцүүлэх зорилгоор дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Санал 

болгосон зөвлөмж Зальцбургийн зарчимтай уялдуулан Арменийн докторын түвшний хөтөлбөрийн 

чанарыг сайжруулах үндэслэл болно.  

 

Зальцбург – 1  

Судалгаанд суурилсан сургалт: 

1. Докторын зэрэг горилогч оюутныг шинжлэх ухааны сургалтад шууд хамруулах 

2. Докторын зэрэг горилогч оюутны сургалтын хүрэх үр дүнд суурилсан судалгааны төлөвлөгөөг 

боловсруулах  

3. Олон салбарын судалгааны бүрэлдэхүүн хэсгийг хамарсан төлөвлөгөөг боловсруулах  

Судалгааны онцлог:  

1. Докторын сургалтын процесс /үйл явц/-ыг хариуцлагажуулах /судалгааны сэдвийг батлах, 

явцын тайланд үндэслэн явц, ахиц дэвшилд мониторинг хийх/ 

2. Докторантыг нэр хүнд бүхий шинжлэх ухааны сэтгүүлд өгүүлэл, нийтлэл гаргахад нь дэмжлэг 

үзүүлэх  

Хөдөлмөрийн зах зээл:  

1. Инновацийн судалгааны тэргүүлэх чиглэлийг тогтоох чиглэлээр Засгийн газарт зөвлөмж өгөх  

2. Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ, шаардлага, тэргүүлэх чиглэлтэй уялдуулах 

элсэлтийг зохион байгуулах  

 

Зальцбургийн зарчим – 2 

Судалгааг дэмжсэн орчин:  

1. ДБСБ судалгааны хэд хэдэн үндсэн чиглэлийг сонгон авч, стратеги төлөвлөлтөө шинэчлэх 

шаардлагатай. Ингэхдээ: 

a. Оюутны мэргэжлийн хөгжлийн боломжийг ил тод болгох  

b. Судалгаанд хамаарах масс /олон нийт/-ын оролцоог дэмжих  

c. Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, хэрэгцээтэй уялдуулах, ингэснээр хөдөлмөрийн зах 

зээлээс санхүүжилт татах  



Албан бус орчуулга 

Орчуулсан: БМИҮЗ  

2. Сургуулийн стратеги төлөвлөлттэй уялдуулан ойлгомжтойгоор томьёолсон судалгааны 

бодлогыг боловсруулах  

a. Судалгааны сэдвийг сургуулийн стратеги төлөвлөлт, хэтийн хандлагатай уялдуулах 

/холбогдох эрх бүхий байгууллагаар албажуулах/ 

3. Докторын зэрэг горилогч оюутны судалгааны явцад хүрсэн үр дүнд үндэслэн мониторинг хийх  

4. Байгууллагын чадавхи бэхжүүлэх бодлогыг боловсруулах /докторын сургууль, судалгааны төв, 

холбоо г.м./ 

5. Сургалтын хөтөлбөр болон магистр, докторын хөтөлбөрт үнэлгээ хийх  

 

Зальцбургийн зарчим – 3 

Хамтын орчинг бүрдүүлэх:  

1. Сургууль хоорондын докторын түвшний хөтөлбөрийн зөрүүг арилган, улмаар хамтын 

ажиллагааг дэмжих  

Чанарын баталгаажуулалт:  

2. Докторын түвшний хөтөлбөрийн өгөөж, үр дүнг үнэлэх чанарын баталгаажуулалтын 

механизмыг бий болгох, хөгжүүлэх  

3. Чанарын баталгаажуулалтын үйл явц нь тухайн хөтөлбөрийн бүх үе шатыг хамарсан байх 

шаардлагатай. Түвшин тус бүрийн хариуцлагыг тодорхой заасан байх шаардлагатай.  

 

Зальцбургийн зарчим – 4 

Анхан шатны судлаачид:  

1. Докторын зэрэг горилогч оюутнуудыг судалгаанд суурилсан үйл ажиллагаанд хамруулах  

Эрх:  

 Докторын зэрэг горилогч оюутны албан ёсны эрх, үүргийг тодорхой заах /гурвалсан гэрээ 

г.м./ 

 Сургалтын зорилт, төлөвлөгөөг тодорхой заасан докторын хөтөлбөрийн гарын авлагыг 

сургуулийн бодлоготой уялдуулан боловсруулах  

Оролцоо:  

2. Сургуулийн засаглалд докторын зэрэг горилогч оюутнууд оролцох боломжоор хангах  

 



Албан бус орчуулга 

Орчуулсан: БМИҮЗ  

Зальцбургийн зарчим – 5  

Докторын ажлыг удирдах:  

1. Бичгээр үйлдсэн гэрээгээр удирдагч багшийн эрх, үүргийг зааж тогтоох 

2. Удирдагч багшийн мэргэшил, ур чадварт тавигдах шалгуурыг тогтоох /мэргэжлийн болон 

судалгааны/ 

Мэргэжлийн хөгжил:  

1. Удирдагч багшийн мэргэжлийн хөгжлийг дэмжсэн механизм бий болгох  

2. Удирдагч багшийн ажлын ачааллыг тодорхойлох  

3. Удирдагч багш нарын хооронд мэргэжлийн туршлага солилцох боломжийг нэмэгдүүлэх 

чиглэлээр бодлого боловсруулах  

4. Удирдагч багш нарын хоорондын харилцаа холбоог бий болгох  

 

Зальцбургийн зарчим – 6  

Хамаарах массыг оролцуулах:  

1. Докторын хөтөлбөрийн шинэ, бүтээлч бүтэц, зохион байгуулалтыг дэмжих, бий болгох 

/докторын эсвэл судалгааны сургуулиуд, кластер г.м./ 

2. Докторын диссертаци, гол үр дүнг оролцогч бүх талуудад нээлттэйгээр тавих  

Судалгааны орчин:  

1. Докторын зэрэг горилогч оюутан нь бүс нутгийн, үндэсний болон олон улсын түвшинд 

судалгааны байгууллага болон Засгийн газар, бизнесийн салбартай хамтарсан судалгааны 

орчинд ажиллах боломжоор хангагдсан байна.  

 

Зальцбургийн зарчим – 7  

Хугацаа:  

1. Докторын сургалтын хугацааг тогтоохдоо нөлөөлөх олон хүчин зүйлсийг тооцсон байх 

2. Докторын хөтөлбөрийн хугацаанд уян хатан хандлагыг баримтлах /дунд шатны тайланд 

үндэслэн/ 

3. Диссертаци бичих болон зохион байгуулалтын асуудлуудад хангалттай цагийг гаргаж өгөх   

4. Удирдагч багш болон докторантад бие даасан /индивидуаль/ төлөвлөгөө боловсруулах боломж 

олгох, үүнийг бодлогодоо оруулах  



Албан бус орчуулга 

Орчуулсан: БМИҮЗ  

Зальцбургийн зарчим – 8  

Хөрвөх чадвар:  

1. Судалгаанд суурилсан хөрвөх чадварыг магистрын түвшний сургалтаас эхлэн хөгжүүлэх  

Салбар хоорондын уялдаа: 

2. Салбар хоорондын хандлагад суурилсан судалгааг явуулахын тулд уян хатан, нээлттэй 

сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах  

 

Зальцбургийн зарчим – 9  

Шилжин суралцах боломж: 

1. Шилжин суралцах боломжийг дэмжсэн хандлагыг бий болгох (олон улсын, салбар хоорондын 

г.м.) 

2. Шилжин суралцахад зориулсан санхүүгийн нөөцтэй байх  

 

Зальцбургийн зарчим – 10  

Санхүүжилт: 

1. Санхүүжилтийн нэмэлт эх үүсвэрт чиглэсэн стратеги, бодлогыг боловсруулах  

2. Докторантад зориулсан Засгийн газрын санхүүжилтыг нэмэх  

Ингэхийн тулд Засгийн газарт дараах чиглэлээр зөвлөмж хүргүүлэх: 

a. Стратегийн тэргүүлэх чиглэлийг зааж, судалгааны хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжид дүн 

шинжилгээ хийн, судалгааны хөрөнгө оруулалтын бодлогыг боловсруулах  

b. Судлаачдын эрэлт хэрэгцээнд дүн шинжилгээ хийх  

3. Докторантуудад хангалттай цалин олгох  

 

---oo--- 


