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Талархал 

Тайлангийн төслийг EduBrief-ын ерөнхий зөвлөх, Деакиний их сургуулийн 

боловсрол хариуцсан дэд ректороор ажиллаж байсан Эмиритус профессор 

Беверли Оливер бичлээ. 

Уг ажлыг ЮНЕСКО-ийн Насан туршийн боловсролын тогтолцоо ба  бодлогын 

хэлтсийн дарга Борхэнэ Чакроуны ерөнхий удирдлаган дор Залуучууд, бичиг 

үсэг, ур чадварыг хөгжүүлэх хэлтсийн дарга Херве Хуот-Марчанд, ЮНЕСКО-

ийн хөтөлбөрийн мэргэжилтнүүд болох Фабио Манно, Катерина Ананиаду 

нар хамтран гүйцэтгэв.  
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Мэдэгдэл 

Бичил-сургалт (micro-credentials) нь мэдлэг, ур чадвар, чадамжийг танин 

мэдэх шинэлэг, илүү уян хатан арга хэмээн сайшаагдаж байна. Энэ төрлийн 

сургалтууд нь тасралтгүй гарч ирж буй шинэ брэндүүдээр цэцэглэн хөгжиж 

байна. 

 

Энгийн хэрэглэгчдэд, ялангуяа суралцагчид болон ажил олгогчдод бичил- 

сургалт гэж юу болохыг тодорхой илэрхийлсэн нийтээр хүлээн 

зөвшөөрөгдсөн тодорхойлолт байхгүй байгаа нь ажил олгогчид болон 

бодлого боловсруулагчид хүлээн зөвшөөрөхөд төвөг учруулж байна.  

Сүүлийн жилүүдэд бодлого боловсруулагчид, эрдэмтэд, сурган 

хүмүүжүүлэгчид өөр өөрсдийн тодорхойлолтыг гаргаж, нэмснээр улам их 

төөрөгдөл үүсгэж байна. 

Тулгарч буй бусад бэрхшээлд бичил- сургалт нь мэргэшлийг нөхөж, орлож 

байгаа эсэх, эсвэл аль аль нь; бичил- сургалтын үйлчилгээ үзүүлэгчид, 

толгой эргэм олон түншлэгчид; боловсролын зохицуулалттай салбараас 

гадуур үйлчилгээ үзүүлэгчид үйл ажиллагаа явуулж байгаа үед чанарыг нь 

баталгаажуулах хэрэгцээ, түүнийг хэрхэн хэрэгжүүлэх тухай эргэлзээ; бичил- 

сургалт ын үр дүнтэй байдлын талаарх судалгаа, итгэл үнэмшилтэй нотолгоо 

одоогоор дутмаг байгаа зэрэг асуудлууд багтах бөгөөд санхүүжилтийг албан 

ёсны тогтолцооноос өөр тийш нь чиглүүлбэл хүсээгүй үр дагаварт хүргэх 

эрсдэлтэй. 

Энэхүү судалгаа нь эдгээр сорилтуудын эхнийхийг шийдвэрлэх зорилготой 

бөгөөд санал болгож буй тодорхойлолтын талаар зөвшилцөлд хүрч, энэ 

салбарт нийтлэг тодорхойлолт боловсруулахад тусална гэж найдаж байна. 

Энэхүү тайлан нь дэлхийн шинжээчдийн багийн зөвшилцөлд хүрсэн 

тодорхойлолтыг санал болгож байна. Санал болгож буй тодорхойлолтыг 

дараах байдлаар тайлбарласан байна. 
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Итгэмжлэл (credentials), макро-сургалт (macro-credentials),  бичил-

сургалт (micro-credentials) 

 

Итгэмжлэл нь тухайн хүний суралцахуйн ололт амжилт, мэдлэг, 

даалгаврыг гүйцэтгэхэд бэлэн байгаа эсэхийг нотолж, гэрчилж, хянаж, 

баталгаажуулдаг. Итгэмжлэл нь хамрах хүрээ, статус, зорилгынхоо хувьд 

олон янз байдаг. 

Итгэмжлэлийн томоохон хэсгийг макро-сургалт гэж нэрлэж болох бөгөөд 

үүнд ихэвчлэн магадлан итгэмжлэгдсэн, хүлээн зөвшөөрөгдсөн эсвэл 

зохицуулалттай боловсролын байгууллага болон хүрээлэн, бусад 

байгууллагаас олгодог зэрэг дэв, диплом, гэрчилгээ, лиценз орно. Эдгээр 

нь өргөн хүрээний мэдлэг, шилжүүлж болох ур чадвар эсвэл техникийн ур 

чадварын суралцахуйн ололт амжилтыг илтгэдэг бөгөөд хэдэн жил 

суралцаж төгсөнө. Зарим нь хувийн болон ерөнхий боловсролын ахиц 

дэвшлийг эрэлхийлдэг бол зарим нь тодорхой мэргэжлээр ажиллах, эсвэл 

тодорхой карьер хөөх чадвартай холбоотой байдаг. 

 

Итгэмжлэлийн өөр нэг том дэд багцыг бичил-сургалт гэж нэрлэнэ: эдгээр 

нь ихэвчлэн сургалтын явцуу хүрээнд сургалтын тодорхой үр дүнд 

төвлөрч, богино хугацаанд үргэлжилдэг. Арилжааны байгууллага, хувийн 

үйлчилгээ үзүүлэгч болон мэргэжлийн байгууллага, уламжлалт сургалтын 

үйлчилгээ үзүүлэгч, олон нийтийн байгууллага болон бусад төрлийн 

байгууллагууд бичил-сургалтыг санал болгож байна. 

 

Олон тооны бичил-сургалтууд нь илүү уламжлалт сургалтын туршлага 

дээр үндэслэдэг бол зарим нь ажлын байран дээр, сайн дурын үйл 

ажиллагаа эсвэл хувийн сонирхлын чиглэлээр суралцах гэх мэт бусад 

газраас олж авсан ололт амжилтыг баталгаажуулдаг. Бичил-сургалтыг 

амьдралынхаа туршид ур чадвараа дээшлүүлэх үр дүнтэй арга хэмээн 

сайшааж байна. 

 

Бичил-сургалт: 

• Суралцагч юу мэддэг, ойлгодог, юу хийж чаддагийг баталгаажуулсан 

сургалтын ололт амжилтын бүртгэл юм. 

• Тодорхой стандартад үндэслэсэн үнэлгээг баримтлах бөгөөд 

итгэмжлэгдсэн үйлчилгээ үзүүлэгчид байна. 

• Бие даасан үнэ цэнтэй бөгөөд бусад бичил-сургалт эсвэл  макро-

сургалтад хувь нэмрээ оруулж, эсвэл түүнийг нөхөж, тэр дундаа өмнөх 

суралцсан зүйлсийг хүлээн зөвшөөрч болно. 

• Холбогдох чанарын баталгаажуулалтын стандартыг хангасан. 
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Төрөл бүрийн боловсролын салбар, бүс нутгийг төлөөлсөн 47 шинжээч 

тодорхойлолтын гурван хувилбарын талаар санал хүсэлтээ өгсөн. Санал 

болгож буй тодорхойлолт нь үндэсний болон бүс нутгийн тодорхойлолтыг 

орлох зорилгогүй болно. Энэ нь бичил-сургалтыг шинжээчид тодорхойлох 

гэсэн оролдлого юм. Энэ нь үндсэндээ энгийн тодорхой хүрээний тайлбар, 

тогтоосон тодорхойлолтыг орлуулах бус олон улсын лавлах цэг болгон 

ашиглахад зориулагдсан. Эдгээр шалтгааны улмаас энэ нь ерөнхий шинж 

чанартай бөгөөд тодорхой эрх мэдлийн хүрээнд тавигдах шаардлага байж 

болох нэмэлт элементүүдийг заагаагүй болно. Мэргэжилтнүүдийн 

зөвлөлдсөний үр дүнд үндэслэсэн тул ЮНЕСКО болон бусад байгууллага, 

агентлагийн аль алиных нь энэ чиглэлээр цаашид хийх ажилд мэдээлэл 

өгөхөд ашиглаж болно. 

Дөчин таван шинжээч дээрх тодорхойлолтыг тайлбар тексттэй нь ерөнхийд 

нь хүлээн зөвшөөрөв. Гэсэн хэдий ч, эргэлзээтэй гурван зүйл байсан: өмнөх 

сургалтыг нь хүлээн зөвшөөрөх эсэх; итгэмжлэгдсэн үйлчилгээ үзүүлэгчдийг 

тодорхойлох хамгийн тохиромжтой нэр томъёо ("эрх бүхий байгууллага" 

болон "хүлээн зөвшөөрөгдсөн байгууллага" гэдгийг шинжээчид хүлээн 

зөвшөөрөхгүй байсан); мөн чанарын баталгаажуулалтын хэрэгцээг бүх 

мэргэжилтнүүд хүлээн зөвшөөрсөн эсэхээс үл хамааран тодорхойлолтын 

эцсийн хэсэгт ("холбогдох чанарын баталгаажуулалтын стандартыг хангасан 

байх") тодорхой тусгах шаардлагатай эсэх талаар саналын зөрүүтэй байсан. 

Бичил-сургалт нь сонирхолтой боломжуудыг санал болгодог боловч 

эхлэлийн шатандаа байгаа тул ашиг тус нь хараахан гараагүй, нотлогдоогүй 

байна. Үр ашгийг шалгахын тулд нэмэлт судалгаа хийх шаардлагатай 

байгаатай ихэнх нь санал нийлдэг, тэр дундаа ажилчдад ур чадвараа 

дээшлүүлэх үр дүнтэй аргыг санал болгож байна гэж үздэг. Боловсролын 

санхүүжилтийг албан ёсны тогтолцооноос холдуулсан тохиолдолд хүсээгүй 

үр дагаварт хүргэнэ. 

Түүнчлэн бичил-сургалт нь тэгш байдлын хөтөлбөрийг ахиулж, эмзэг бүлгийн 

иргэдэд хүртээмжтэй, хямд төвлөрсөн сургалт, ур чадварыг бий болгож, 

чанартай боловсрол, насан туршийн боловсролын талаарх НҮБ-ын 

Тогтвортой хөгжлийн зорилт (SDG) 4-д хүрэх боломжийг олгоно гэсэн хүчтэй 

найдвар бий.  

Бичил-сургалт нь халдварт өвчин болон, эдийн засгийн хямралд өртөн 

нүүлгэн шилжүүлсэн суралцагчид; дүрвэгсэд, орогнол хүсэгчид болон 

үйлчилгээнд хамрагдаж чадахгүй байгаа иргэд, түүнчлэн шинэ болон шинээр 

гарч ирж буй үйлдвэрүүдэд ажилд орох, аюулгүй байдлынхаа төлөө тусламж 

хүсч буй хүмүүсийн нөхцөл байдлыг сайжруулахад тустай. 

Бичил-сургалтын нийтлэг ойлголтыг тодорхойлох анхны алхам нь энэ 

салбарыг урагшлуулж, шийдвэрлэх шаардлагатай бусад сорилтуудыг даван 

туулах болно гэж найдаж байна. Эдгээрийн дотроос хамгийн гол нь чанарын 
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баталгаажуулалт юм. Мэргэжилтнүүд чанарын баталгаажуулалт 

шаардлагатай гэдэгтэй санал нэг байгаа боловч үүнийг тодорхойлолтод 

оруулснаар хэрхэн хийхийг шийдэхгүй гэж үзэж байна. ЮНЕСКО нь бичил-

сургалтын бүх нийтийн чанарын тогтолцоог боловсруулахад бүх гишүүн 

орнуудын оролцогч талуудтай хамтран ажиллахыг эрмэлздэг. Санал болгож 

буй тодорхойлолт нь макро болон бичил-сургалтын хооронд хэд хэдэн бодит 

ялгаа байгааг харуулж, чанарын баталгаажуулалтыг онцолж байна: өөрөөр 

хэлбэл бичил-сургалтын хувьд бичил гэдэг нь ялгагдах шинж чанар боловч 

хүлээн зөвшөөрөгдөж, найдвартай байхын тулд чанарын итгэмжлэл, 

баталгаажуулалт хийлгэсэн байх ёстой. 

Боловсрол нь амьдралыг өөрчилдөг бөгөөд сайн боловсруулсан бичил-

сургалт нь албан ёсны боловсролын тогтолцооны нэг хэсэг болж, түүнийг 

нөхөж, гүйцээж, сайн сайхан амьдрал, эрүүл нийгэмд хөтлөхийн тулд илүү 

өргөн хүрээг хамардаг. Хүн бүрт, тэр дундаа хамгийн эмзэг бүлгийн хүмүүст 

нэн шаардлагатай алхам бол бичил-сургалтыг хялбар, нийтээр ойлгогдохуйц 

байдлаар хэрхэн зөв тодорхойлох талаар шийдэлд хүрэх явдал юм. Энэхүү 

тайлан нь энэ ярианы эхний алхамыг санал болгож байна. 
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Удиртгал ба оршил 

Бичил-сургалт нь мэдлэг, ур чадвар, чадамжийг таних шинэ, илүү уян хатан 

арга болж байна. Хэдийгээр бичил-сургалтын шинэ төрөл, бизнесийн 

загварууд олширч байгаа ч суралцагчид болон ажил олгогчид үүнийг хүлээн 

зөвшөөрөх нь удаашралтай байна. 

Хүлээн зөвшөөрөх явдал нь итгэлцэл, үнэ цэн дээр тулгуурладаг бөгөөд 

бичил-сургалт гэж юу болохыг тодорхой дүгнэсэн нийтлэг тодорхойлолт 

байхгүй байгаа цагт саад бэрхшээл тулгарсаар байх болно. 

Сүүлийн жилүүдэд бодлого боловсруулагчид, эрдэмтэд, сурган 

хүмүүжүүлэгчид өөрсдийн тодорхойлолтыг гаргаж, тухайн бүс нутагт эрдэм 

шинжилгээний ажлыг ахиулсан ч заримдаа өөр өөр шинэ тодорхойлолт 

нэмснээр улам их төөрөгдөл үүсгэж байна. Энэ хооронд суралцагчид болон 

ажил олгогчид улам бүр төөрөлдөж болзошгүй. 

Олон тооны судалгааны үр дүнгээс харахад бичил-сургалтыг ялангуяа ажил 

олгогчид сайн ойлгодоггүй нь харагдаж байна (MicroHE 2019; Kato, Galan-

Muros et al., 2020). Энэ нь зарим талаар ажил олгогчид энэ нэр томъёог сайн 

мэдэхгүй байсантай холбоотой (Cirlan and Loukkola 2020), мөн бичил-сургалт 

нь олон янзын хэлбэртэй байж болно (Gallagher, 2018). Өнөөдрийг хүртэл 

эдгээр шинэ сургалтын хэлбэрийг бүтэцжүүлэх тодорхойлолт, ангилал зүйг 

нийтээр тохиролцоогүй байгаа (Resei, Friedl et al., 2019; Beirne, Nic Giolla 

Mhichíl  et al., 2020; Kato, Galan-Muros et al., 2020; Presant. , 2020) бөгөөд энэ 

нь ур чадварыг хүлээн зөвшөөрөхөд гол саад болж байна гэж үздэг (European 

Commission, 2020). Цаашилбал, бичил-сургалт гэдэг нэр томъёонд юу 

багтдаг талаар хүн бүр санал нийлдэггүй: бичил-сургалт нь гэрчилгээ байж 

болно (боловсролын байгууллагаас олгосон эрдмийн зэргийн гэрчилгээ; 

мэргэжлийн байгууллага, үйлдвэр эсвэл бүтээгдэхүүн борлуулагчдаас 

олгодог мэргэжлийн/үйлдвэрлэлийн гэрчилгээ); бичил гэрчилгээ; богино 

курс, сургалтын бааз эсвэл дижитал тэмдэг (Cirlan and Loukkola, 2020) эсвэл 

бусад хэлбэрийн гэрчилгээ. Канадын судалгаагаар хамгийн түгээмэл 

хэрэглэгддэг нэр томьёо болох тэмдэг (badges), бичил-сургалт хоёрыг 

ихэвчлэн сольдог болохыг тогтоожээ (Duklas, 2020). Заримдаа нэр томъёог 

улс орон болон салбар хооронд харилцан адилгүй ойлгодог (Colleges and 

institutes 2021). Зарим хүмүүс бичил-сургалтын талаарх ойлголтыг хялбар, 

ойлгомжтой байдлаар тодорхойлж, тайлбарласан нэр томьёоны тайлбар 

толийг (Maxwell and Gallagher 2020) нийтлэг хэлээр боловсруулах 

шаардлагатай байгааг дурдсан (Brown, Nic Giolla Mhichil et al., 2021).  

Бичил-сургалтын боломжит сайн талын нэг нь өөр өөр улс орон, бүс нутгийн 

ажил олгогчид эсвэл мэргэжлийн байгууллагуудаас хүлээн зөвшөөрдөггүй 

уламжлалт мэргэжлийн болон мэргэжлийн бус ур чадвартай харьцуулахад 

газарзүйн хил хязгаарыг даван туулах чадвар илүү өндөр байдаг. Бичил-

сургалтын үнэ цэнд итгэх итгэлийг хангахын тулд ил тод байдлыг 



10 
 

нэмэгдүүлэх шаардлагатай бөгөөд ингэснээр хил дамнуулан хэрэгжих, 

хүлээн зөвшөөрөх нь бодит ажил болж чадна (European Commission, 2020). 

Бичил-сургалтыг олон нийтэд таниулахын тулд хэрэглээг өргөжүүлэх 

асуудал байсаар байна (Orr, Pupinis et al., 2020). Бүс нутаг, улс үндэстэн, тэр 

дундаа боловсролын салбарын мэргэжилтнүүдийн дунд хэлний олон янз 

байдал нь хил дамнан хүлээн зөвшөөрөгдөхөд нөлөөлж буй хүчин 

зүйлүүдийн нэг юм. Чанарын стандарт, тодорхойлолтын талаар тохиролцсон 

бүс нутгийн санаачлагууд нь зөвшилцөлд хүргэж байгаа нь гарцаагүй. 

Жишээ нь, MOOC ба богино хугацааны хөтөлбөрт зориулсан Европын 

нийтлэг бичил-сургалтын хүрээ (Antonaci, Henderikx et al. 2021) болон 

Канадын коллеж, институтуудын тохиролцсон тодорхойлолт (Colleges and 

Institutes Canada 2021). Гэсэн хэдий ч сурган хүмүүжүүлэгчид болон бодлого 

боловсруулагчдыг зөвшилцөлд хүрч, суралцагчид болон ажил олгогчдод 

бичил-сургалтын талаар илүү ойлголттой болгоход их зүйл хэрэгтэй байна. 

Энэхүү тайлан нь бичил-сургалтын тодорхойлолтын асуудлыг 

шийдвэрлэхийг оролдсон бөгөөд дэлхийн шинжээчдийн багийн 

зөвшилцлийн үр дүнд гарсан тодорхойлолтыг санал болгож, сүүлийн үеийн 

бодлогын баримт бичигт нийтлэгдсэн тодорхойлолтуудын дүн 

шинжилгээнээс гаргаж авсан болно. Санал болгож буй тодорхойлолт нь 

үндэсний болон бүс нутгийн тодорхойлолтыг орлох зорилгогүй болно. Энэ нь  

шинжээчид "санал нэгдсэн" гэж юу болохыг тодорхойлох оролдлого юм. Энэ 

нь тогтсон тодорхойлолтыг орлуулах бус харин лавлах цэг болж чадах 

зорилтот хүрээнийхэнд зориулагдсан болно. Эдгээр шалтгааны улмаас 

санал болгож буй тодорхойлолт нь тайлбар бичвэрийн хамт нарийвчилсан 

гэхээсээ илүү ерөнхий юм. 

Энэхүү тайланд бичил-сургалтын бодлогын сүүлийн үеийн хөгжлийн товч 

судалгааг гаргаж, санал болгож буй тодорхойлолтыг шинжээчидтэй хэрхэн 

өргөнөөр тохиролцсоныг тайлбарлаж, зарим ажиглалтыг нэмж, дараагийн 

алхмуудыг тодорхойлсон. 
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Бодлогын шинжилгээ: Бичил-сургалтын хувьд бид хаана явна вэ? 

Ажил, амьдралын өөрчлөлтийн мөн чанар 

Ажил мэргэжлийн ирээдүйн төлөв нь сүүлийн хэдэн жилийн хугацаанд 

хэвлэл мэдээллийн  байнгын сэдэв болж, аж үйлдвэрийн дөрөв дэх 

хувьсгалтай нягт холбогдож байна (Schwab, 2017). 

Анхандаа хүний хөдөлмөрийг технологиор солиход анхаарал чиглэж байсан 

(Bakhshi, Frey et al., 2015; Frey and Osborne, 2015) бол COVID-19 тахал зэрэг 

сүүлийн үеийн үйл явдлууд үүнийг өөрчилж иргэдийг  тогтвортой бус ажлын 

орчинд ажиллахаас эхлээд насан туршийн боловсролд бэлтгэхэд чиглэж 

байна. Тухайлбал, 2020 онд ЮНЕСКО сургууль, их дээд сургуулиудыг насан 

туршийн боловсролын байгууллага болгон өөрчлөх, эмзэг бүлгийг насан 

туршийн боловсролын бодлогын хөтөлбөрийн гол цөмд оруулах, насан 

туршийн боловсролыг нийтлэг сайн сайхан болгохыг уриалсан (ЮНЕСКО-

ийн Насан туршийн боловсролын хүрээлэн 2020). Үүнтэй адилаар Эдийн 

засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага (ЭЗХАХБ) ур чадварын 

хэтийн төлөв 2021 ("Амьдралын төлөө суралцах нь") номдоо ажилчдыг 

эрэлтийн цочрол, урт хугацааны бүтцийн өөрчлөлтөөс хамгаалах зэргээр 

амьдралынхаа туршид суралцах талаар онцолжээ. 

ЭЗХАХБ-аас суралцагчдыг багтаамжтай, бололцоотой, хүртээмжтэй, дасан 

зохицох чадвартай сургалтын төвд суралцуулж, технологийг ухаалгаар 

ашиглах замаар насан туршийн ур чадварт анхаарлаа төвлөрүүлэх; мөн өөр 

өөр хөтөлбөрүүдээр олгосон ур чадварын нэгнээ нөхөж орлох болон ялгарах 

чадварыг нэмэгдүүлэхийн тулд хүлээн зөвшөөрөх, баталгаажуулах, 

магадлан итгэмжлэлийг сайжруулахыг тусгайлан зөвлөсөн (OECD, 2021). 

Жинхэнэ насан туршийн боловсрол гэдэг нь цалинтай ажилтан бэлтгэхээс 

гадна ажлын гараа эхлэхээс өмнө болон дараа нь ч суралцахыг хамаардаг. 

Амжилттай ажилтан бэлтгэх нь ихэвчлэн дунд боловсролын дараах албан 

ёсны боловсролын гол цөм байдаг ч амьдралд амжилттай байх нь хувь хүний 

хөгжил, сэтгэцийн болон биеийн эрүүл мэндийн боловсролоос хамаардаг. 

Энэ нь цар тахлын дараах ертөнцөд улам бүр чухал болж магадгүй. Зуу 

наслах боломж нэмэгдэж байгаа энэ ертөнцөд сонирхол, хангалуун байдал, 

нийгмийн оролцоонд чиглэсэн тасралтгүй боловсрол нь шийдэл бөгөөд 

сорилт юм (Gratton and Scott, 2016). Ийм ертөнцөд боловсролын эрэлт 

хэрэгцээг уян хатан, хувь хүнд тохирсон, онлайн, эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн, 

үе тэнгийнхэнд чиглэсэн тасралтгүй боловсрол зэргээр хүссэнээрээ 

өргөжүүлэх боломжтой: (Resei, Friedl et al., 2019). 
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Албан боловсролын тогтолцоонд шаардагдаж буй өөрчлөлтүүд 

Нийгмийн өөрчлөлтийн дагуу засгийн газраас санхүүжүүлдэг боловсролын 

системд тавигдах шаардлага асар их байна: бүс нутаг болон үндэсний 

засгийн газрууд өөрчлөгдөж буй бодлогын чиглэлээр хариу арга хэмжээ авч 

байна. Жишээлбэл, Европын Комисс нь мэргэжлийн боловсрол, сургалтын 

байгууллагуудад хувь хүнд тохирсон суралцах арга замыг нээж, илүү уян 

хатан болгож, ингэснээр илүү олон төрлийн суралцагчид амьдралынхаа 

туршид уян хатан боломжуудыг ашиглах боломжтой болно гэдгийг уриалж 

байна (EC, 2020). Төгсөгчдийн өргөн хүрээний бүлгүүдийн бүтээмжийн 

өсөлтийг хэмжихэд хэцүү байдаг (OECD, 2020) дээд боловсролд оруулсан 

хөрөнгө оруулалтыг 20 орчим жилийн турш нэмэгдүүлсний дараа зарим улс 

орнууд хариу арга хэмжээ авч, зэрэг олгох хөтөлбөрөөс татгалзаж, 

сургалтын курсууд, тэр дундаа богино хугацааны итгэмжлэл зэрэгт 

анхаарлаа хандуулж байна. Жишээлбэл, Их Британид санал болгож буй 

Насан туршийн ур чадварын баталгаа нь их дээд сургуулийн зэрэгтэй 

харьцуулахад өндөр түвшний техникийн мэргэшилд хөрөнгө оруулалт хийх 

замаар ажлын байр, өсөлтийг бий болгоно гэж үзэж байна: Насан туршийн 

зээлийн эрх нь бүрэн хэмжээний их сургуулийн зэрэгтэй адил техникийн дээд 

курст сурах зээл авахад хялбар болгохын тулд санхүүжилтийн системийг 

өөрчлөх болно (Department for Education, 2021).  

Өөр нэг жишээн дээр Австралийн засгийн газар мэргэжлийн сургалт болон 

дээд боловсролын хооронд шилжихэд хялбар болгох, богино хугацааны 

сургалтыг илүү хүлээн зөвшөөрч, мэргэшсэн ур чадвар нь оюутнуудыг ажлын 

байранд бэлэн байлгахад хамгийн сайн дэмжлэг үзүүлэх ур чадвар, ерөнхий 

чадавхийг багтаасан байх тал дээр анхаарч байна (Commonwealth of 

Australia, 2020). Бодлогын ийм шинэчлэл нь нарийн төвөгтэй, олон үе шаттай 

одоогийн болон ирээдүйн дардан бус амьдралд нийцүүлэх зорилготой юм 

(Orr, Pupinis et al., 2020). Энэ орчинд эрдмийн зэрэг гэхээсээ илүү ур чадвар 

бодит байдал болж, уламжлалт боловсролын байгууллагууд болон үйл 

ажиллагааны загваруудыг эвдэж буй бизнесийн шинэ загваруудыг бий 

болгож чадна гэсэн итгэл улам бүр нэмэгдсээр байна (Østergaard and 

Nordlund, 2019). 

Ийм сэтгэлгээ нь мэргэжлийн тасралтгүй хөгжил, ерөнхийдөө насанд 

хүрэгчдийн боловсролд хамаатай: ЭЗХАХБ-ын таамаглаж байгаагаар 

өнөөгийн нийгмийн өөрчлөлтийн үр шимийг хувь хүн, пүүс, эдийн засаг хэр 

зэрэг ашиглаж чадах нь тухайн улс орны насанд хүрэгчдийн сургалтын 

тогтолцооноос ихээхэн шалтгаална гэж таамаглаж байна. Насанд хүрсэн 

таван хүн тутмын хоёр нь (41 хувь) жилийн хэдийд ч сургалтад хамрагддаг 

бөгөөд ур чадвараа дахин дээшлүүлэх шаардлагатай хүмүүсийн сургалтад 

хамрагдах нь бага байдаг (OECD, 2019). Албан боловсролын системд ажил 

эрхлэлтийн асуудал нэмэгдэж, ирээдүйд нөөц бололцоо хязгаарлагдмал 

байгаа тул дээд боловсрол олгох хөтөлбөрүүд болон компаниудын хүсэж буй 
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ажлын байрны ур чадварын хоорондын зайг нөхөхийн тулд ур чадвар 

эзэмших, холбох шинэ арга замыг санал болгож байна (Kato, Galán-Muros et 

al., 2020). Үйлдвэрлэлд суурилсан сургалтад суралцах, хийх хоёр байнгын 

холбоотой (AI Group Centre for Education and Training, 2021). 

Бичил-сургалтын үүрэг 

Олон бодлого боловсруулагчид болон аж үйлдвэр, боловсролын салбарын 

удирдагчдын хувьд бичил-сургалт нь тахлын улмаас түргэссэн эдгээр 

дарамт, чиг хандлагын тодорхой хариулт юм. Бичил-сургалт гэсэн нэр 

томьёогоор ерөнхийд нь бүлэглэсэн боловсролын туршлага олон жилийн 

турш байсаар ирсэн ч (Oliver, 2019) энэ нэр томъёо сүүлийн жилүүдэд нэр 

хүндтэй болж байна (Brown, Mhichil et al., 2021). Энэ нь 2012 онд нээлттэй 

онлайн курсууд (MOOCs) олноор бий болсонтой ихээхэн холбоотой байв. 

Тэр цагаас хойш олон төрлийн бизнесийн загвар, хөтөлбөрийн бүтэц, 

түншлэл, сурган хүмүүжүүлэх арга барил бүхий насан туршийн боловсролын 

өрсөлдөөнт зах зээл бий болж байна ( Côté and White, 2020). 

Үүнд боловсролын альтернатив хэлбэр, хувь хүнд тохирсон сургалт, бичил 

сургалт, өндөр-хурдны сургалтын эрэлт орно (Beirne, Nic Giolla Mhichíl, 2020). 

Сургалтын шинэ загварууд нь ерөнхийдөө богино, уян хатан, виртуаль, 

ажлын байр болон эрэлт хэрэгцээнд суурилсан агуулгатай бөгөөд энэ нь 

бичил-сургалт гэсэн нэр томьёотой улам бүр холбоотой болж байна (Côté 

and White, 2020). MOOC болон онлайн сургалтын бусад хэлбэрүүд 2020 онд 

элсэгчдийн өсөлтийг мэдэрсэн бөгөөд (Hanne Shapiro Futures; Tine Andersen 

et al., 2020; Orr, Pupinis et al., 2020; Shah 2020) суралцагчид зөвхөн ажлын 

байран дахь ур чадвар төдийгүй эрүүл мэндтэй холбоотой мэдээллийг 

(сэтгэцийн эрүүл мэнд, тэсвэр хатуужил зэрэг) эрэлхийлж байв (Shah, 2020). 
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Чадамж бүхий суралцагчийн ашиг тус 

Бичил-сургалт нь шинэ суралцагчид, тэр дундаа хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүмүүс, эсвэл боловсролын системд (дахин) элсэгчдэд хүрч, илүү уян хатан 

хувилбарыг санал болгож, насан туршийн боловсролд хамруулах боломжийг 

олгодог гэж сайшаагдаж байна (European Commission 2020). Өнөөдрийг 

хүртэл MOOC-д суралцагчид ихэвчлэн сургууль төгсөж мэргэшил эзэмшсэн, 

нэмэлт мэргэжлийн сургалтдаа MOOC-ыг ашиглаж байгаа мэргэжлийн 

хүмүүс байсан (Hollands and Kazi, 2019; Hollands and Kazi, 2019; 

Pushpanadham, 2019). 

Олон суралцагчдын хувьд ур чадвар, мэдлэг олж авах, баталгаажуулах нь 

бичил-сургалтад хамрагдах хоёр гол түлхэц болдог  бөгөөд ихэвчлэн ажил 

мэргэжилтэй нь холбоотой, мөн цаг хугацаа, хөрөнгө мөнгө бага зарцуулдаг  

(Kato, Galán-Muros et al., 2020). Энэ нь өнөөгийн ажил олгогчид эрэлт 

хэрэгцээтэй ур чадварыг эзэмшихийн тулд олон жил суралцах шаардлагагүй 

гэсэн ойлголтоос үүдэлтэй: семинар, богино хэмжээний хөтөлбөр эсвэл сайн 

дурын ажил нь суралцагчдад тодорхой салбарт ажиллах ур чадвар олгодог 

(Cirlan and Loukkola, 2020). Бичил-сургалт нь эрдмийн зэрэгтэй харьцуулахад 

илүү мэргэшсэн, төвлөрсөн байж болно (Maxwell and Gallagher, 2020). Гэсэн 

хэдий ч суралцагчдад чухал ач холбогдолтой олон үзүүлэлт байдаг: 

сургалтын арга; үргэлжлэх хугацаа; үнэлгээний үйл явц; хамрах хүрээ; илүү 

өргөн хүрээний сургалтад хамруулах эсвэл нэгтгэх чадвар; үйлчилгээ 

үзүүлэгчдийн онцлог гэх мэт (Kato, Galán-Muros et al., 2020). Бичил-сургалт 

нь албан ёсны боловсролын хөтөлбөрт хамрагдах болон түүнээс гадуур, 

ажлын байр, карьерын өсөлт эсвэл ажил мэргэжил, салбарыг дамнасан хэд 

хэдэн үе шаттайгаар амьдрал, ажил мэргэжлийн шилжих боломжийг олгодог 

(Presant, 2020). Бичил-сургалтыг бий болгох, "нийлүүлэх" эсвэл хүлээн 

зөвшөөрөх, зээлэх, эсвэл өөр бичил-сургалт эсвэл мэргэшлийг 

дээшлүүлэхэд хүсэлт гаргах боломжтой (Oliver, 2019). Coursera болон edX 

платформууд хоёулаа магистрын зэрэгт хүрэх зам болгон бичил-сургалтыг 

(жишээлбэл, MicroMasters) санал болгодог (Reich and Ruipérez-Valiente, 

2019). Гэсэн хэдий ч Канадын судалгаагаар бичил-сургалтыг бий болгох 

нийтлэг сэдэл нь тухайн хүний мэддэг, хийж чаддаг зүйлд итгэмжлэлийн 

гэрчилгээ олгох явдал байдгийг олж тогтоосон: одоог хүртэл элсэлт, 

шилжилт, ачаалал даах чадварыг дэмжихийн тулд итгэмжлэлийг загварчлах 

сонирхол бага байсаар байна (Duklas, 2020). 

Бичил-сургалт нь өөрийгөө дайчилдаг, бие даасан, идэвхтэй суралцагч болж 

төлөвшсөн, ажил хөдөлмөр эрхэлж буй суралцагчдад илүү тохиромжтой 

(Gish-Lieberman, Tawfik et al., 2021). Ажил олгогчидтой (Brown, Nic Giolla 

Mhichíl et al., 2021) хамтран эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан, хамтран бүтээсэн 

бичил-сургалтад анхаарал хандуулж байгаа нь карьерын давуу талыг 

эрэлхийлж буй суралцагчдын сонирхлыг татахуйц болгодог. Ажиллах хүчний 

хөгжлийг дэмжихийг эрэлхийлж буй бизнесүүд ажилчдын ёс суртахуун, 
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бүтээмж, тогтвортой байдлыг нэмэгдүүлэхийн тулд бичил-сургалтыг 

ашиглаж болно (Ralston, 2021). 

 

Бичил-сургалтад учирч буй сорилтууд 

Бичил-сургалттай холбоотой асуудлууд байгаа хэдий ч өнөөдрийг хүртэл 

шийдэгдээгүй хэд хэдэн сорилт бий. Эдгээр сорилтууд нь бичил-сургалт гэж 

юу болох, болохгүй гэсэн нийтлэг ойлголтод хүрэхтэй холбоотой; тэдний 

ашиг тусыг ойлгож байгаа эсэх, тэдгээр нь албан боловсролтой хэрхэн 

нийцэж байгаа эсэх, эсвэл албан ёсны боловсролтой зэрэгцэн орших эсвэл 

орлох эсэх. Бичил-сургалтын тодорхойлолттой холбоотой асуудлуудаас 

гадна зарим гол сорилтуудыг энд товч дурдлаа. 

 

Бичил-сургалт нь мэргэшлийг нөхөж, орлох уу? 

Зарим шинжээчдийн үзэж байгаагаар албан боловсролын хүрээнд болон 

албан боловсролоос гадна ур чадвар, мэдлэгийг албан бусаар, онлайнаар 

хөгжүүлж чадах шинэ хэлбэрийн сургалтын хэрэгцээ улам бүр нэмэгдэж 

байна (West, Newby et al. 2020). Гэсэн хэдий ч бичил-сургалтын өсөлт нь 

ажил эрхэлж буй насанд хүрэгчдийн хэрэгцээнд нийцсэн шинэ, богино 

хэлбэрээр зэрэг олгох болон түүнтэй адилтгах мэргэшлийг нөхөх боломжийг 

бий болгож байна (Resei, Friedl et al. , 2019; Cirlan and Loukkala, 2020; 

European Commission, 2020; Hanne Shapiro Futures; Tine Andersen et al., 2020; 

Kato, Galan-Muros et al., 2020). АНУ-д хийсэн сүүлийн үеийн судалгаагаар 

ажил олгогчид эрдмийн зэрэг цолыг ур чадвар, мэдлэгийн нэлээд 

найдвартай төлөөлөл гэж үзсэн; Судалгаанд хамрагдагсдын дөрөвний гурав 

орчим нь эрдмийн зэрэг хүртэх нь тууштай байдал, өөрийгөө удирдах 

чадварын үнэ цэнтэй илэрхийлэл гэж үзсэн байна (Gallaghe, 2018). Гэсэн 

хэдий ч зэрэг олгох хөтөлбөрийн дутагдал нь бичил-сургалтыг санамсаргүй 

байдлаар сэвтээж болох тул зэрэглэлийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг бичил-

итгэмжлэл болгон "хуваах" тохиолдол гарч болзошгүйг зарим хүмүүс 

анхааруулж байна (Boud and Jorre de St Jorre, 2021). Түүгээр ч барахгүй, 

заримдаа "юунд ч хүргэхгүй" (Bothwell, 2021) гэсэн шүүмжлэлээс 

зайлсхийхийн тулд зарим нь бичил-сургалтыг нэг буюу хэд хэдэн хүлээн 

зөвшөөрөгдсөн мэргэшилд хүрэх замыг харуулсан газрын зураг эсвэл 

суралцагчийн бичил-сургалт нь бодит үр дүнд хүргэдэгт итгэх итгэлийг 

нэмэгдүүлэх бусад хууль ёсны боломжуудыг харуулсан байх ёстой гэж үзэж 

байна (Boud and Jorre de St Jorre, 2021). 
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Бичил-сургалтыг хэн олгох вэ? Шинээр үйлчилгээ үзүүлэгчдэд итгэж 

болох уу? 

Томъёоллын дагуу бичил-сургалтын төрлүүдийн тоо нэмэгдэж байгаа нь 

тэдний үнэ цэнийн талаар санаа зовниход хүргэсэн (EC, 2020). Одоогоор 

бичил-сургалтын үйлчилгээ үзүүлэгчид толгой эргэм олон бий. Бүс нутгийн 

судалгаагаар уламжлалт боловсролын үйлчилгээ үзүүлэгчдийн дунд бичил-

сургалтыг санал болгох хүсэл их байдаг ч үүнийг уламжлалт бус салбарын 

байгууллагууд, арилжааны компаниуд болон хувийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн 

өргөн хүрээтэй бүлэглэл санал болгодог бөгөөд тэдэнд хараахан бүрэн 

дүүрэн итгэж чадахгүй байна (Beirne, Nic Giolla Mhichíl et al., 2020; Oliver, 

2020). АНУ-д хийсэн судалгаанд дурдсанчлан, боловсрол, үйлдвэрлэлийн 

үйлчилгээ үзүүлэгчид ажил эрхлэлтэд чиглэсэн бичил-сургалтыг санал 

болгохоор хамтран ажиллаж байгаа жишээ улам бүр нэмэгдэж байна (Fong, 

Janzow et al., 2016). Жишээлбэл, Зүүн хойдын их сургууль болон IBM нь IBM-

ээс олгосон тэмдэгтэй хүмүүст төгсөлтийн кредит авах боломжийг олгох 

хамтын ажиллагаатай байдаг (Leaser, Jona et al., 2020). 

 

Гэсэн хэдий ч Британийн зөвлөл, Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага, 

Дэлхийн банк зэрэг бусад байгууллагууд итгэмжлэлийн  гэрчилгээг санал 

болгодог (Cirlan and Loukkola, 2020). Google 2020 онд Coursera платформ 

дээрх мэдээллийн технологийн дэмжлэгийн талаарх бичил-сургалт нь гурван 

жил суралцаж диплом авдаг байдлыг орлох зорилготой гэдгээ (Walker, 2020)  

зарласан: Ингэхдээ Google зэрэг уламжлалт бус үйлчилгээ үзүүлэгчид 

өөрсдийн авъяас чадварын санг бий болгож, ажилчдаа бүрдүүлэх 

зорилготой. Энэ нь нийлүүлэлтэд тулгуурласан боловсролоос эрэлтэд 

тулгуурласан тогтолцоонд шилжихийн нэг хэсэг бөгөөд үйлдвэрлэл, 

оюутнууд уламжлалт үйлчилгээ үзүүлэгчдийг алгасаж эрэлтийг бий болгодог 

(Contact North, 2020). Ийм бичил-сургалт нь суралцагчдад бусад ажил 

олгогчдын сонирхлыг татахуйц ур чадвар олгох эсэхийг цаг хугацааны явцад 

олж мэдэх байх. 
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Чанарын баталгаажуулалт шаардлагатай ч - үүнийг хэрхэн хийх нь тийм 

ч хялбар биш юм.  

Боловсролын байгууллага, хөтөлбөрүүд нь чанарын баталгаанаас цаашдын 

урам зоригийг авдаг- хүлээн зөвшөөрөгдсөн байгууллагаас авсан зэрэг эсвэл 

гэрчилгээ нь тэдний үнэ цэнд итгэх итгэлийг бий болгодог (Ralston 2021). 

Бичил-сургалтын чанарын баталгааны асуудал нь тодорхойлолт, түүнтэй 

холбоотой шалгуур байхгүйтэй холбоотой юм (Cirlan and Loukkola, 2020). 

Уламжлалт боловсролын үйлчилгээ үзүүлэгчдээс ялгаатай нь ихэнх нь 

боловсролын зохицуулалтаас гадуур байдаг хувийн компаниуд бичил-

сургалт явуулдагт оршино. 

 

Дээд боловсролын үйлчилгээ үзүүлэгчид өөрийн зэрэг, мэргэшлийн 

хөтөлбөрүүдийг бие даасан бүрэлдэхүүн хэсэг буюу модулиудад хувааж, 

бичил-сургалтын хөтөлбөрүүдийн холбогдох Үндэсний мэргэшлийн хүрээ 

болон тухайн сэдвийн чанарын стандарттай уялдуулан холбох зорилгоор 

оролцогч талуудын оролцоог хангах механизмтай байж болно. 

 

Гуравдугаарт, бичил-сургалт нь хувь хүнд тохирсон, уян хатан суралцах 

боломжийг олгодог. Суралцагчид өөр өөр үйлчилгээ үзүүлэгчдээс бичил-

сургалтын хөтөлбөр сонгож, өөрийн хурдаар суралцаж, цахим хэтэвчиндээ 

хуримтлуулж, эцэст нь эрх авах боломжтой. 

 

Итгэмжлэгдсэн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн бүртгэлийг бий болгож, бие биенээ 

хүлээн зөвшөөрөх замаар үндэсний болон бүс нутгийн түвшинд бичил-

сургалтыг тусгаарлахаас зайлсхийх, эсхүл хэд хэдэн түр тэмдэг, хүлээн 

зөвшөөрөх гэрчилгээ олгох зэрэг нь одоохондоо шийдэгдээгүй байгаа 

зангилаа асуудал юм (Brown, Nic Giolla Mhichíl et al., 2021). Жишээлбэл, 2020 

онд Европын Комисс бичил-сургалтын хоёр төрлийг ялгахыг санал болгов: 

Албан ёсны боловсролын байгууллагуудаас олгодог, Европын мэргэшлийн 

хүрээ болон бусад кредит системд нийцсэн бичил-сургалтын нэг ангилал. 

Эдгээр бичил-сургалтын хувьд одоогийн дээд боловсролын ил тод байдлын 

хэрэгслүүд дээр үндэслэн стандартыг илүү хялбар тодорхойлж болно. Өөр 

нэг ангилал нь албан бус боловсролын үйлчилгээ үзүүлэгчдээс олгосон 

бичил-сургалт байх боловч эдгээрийн чанарын баталгааг хэрхэн зохицуулах 

нь одоогоор тодорхойгүй байна (EC, 2020). Магадгүй сорилтод боломж байж 

болох юм: орлогыг хуваах зарчмаар уламжлалт бус үйлчилгээ үзүүлэгчид 

чанарын баталгаажуулалтын төлөвшсөн үйл явц бүхий магадлан 

итгэмжлэгдсэн боловсролын үйлчилгээ үзүүлэгчдээс өөрсдийн санал 

хүсэлтийг батлахыг эрэлхийлж байна. 
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Амжилт ололтын тухай дурдахад дэндүү эрт байна 

Бичил-сургалтын талаар шуугиан тарьж байгаа хэдий ч өнөөг хүртэл 

амжилтын нотолгоо тун бага байна: мэргэжлийн зорилгоор бичил-сургалтыг 

хүлээн авах, үзүүлэх нөлөө хязгаарлагдмал (Ehlers, 2018) байдаг нь ажилд 

орох, ахиж дэвших боломжийг нэмэгдүүлдэг гэсэн баттай нотолгоо юм.  

(Kato, Galán-Muros et al., 2020). Гэсэн хэдий ч дэлхийн хамгийн том MOOC 

платформ болох Coursera нь ядаж л суралцагчдын сэтгэл ханамж, ажил 

мэргэжлийн ахиц дэвшлийг мэдээлэх оролдлого хийж байна (Oliver, 2020). 

Дижитал тэмдгийн ашиг тусыг судалсан судалгаа байдаг ч (сүүлийн 

жишээнүүдийг Roy and Clark, 2019; Stefaniak and Carey, 2019; Noyes, Welch 

et al., 2020; West, Newby et al., 2020) үзнэ үү) олон хүн санал нийлэх байх. 

Бичил-сургалтыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй гол саад тотгор, 

хүчин зүйлийг илүү сайн ойлгохын тулд судалгаанд илүү их хөрөнгө оруулалт 

хийж, тууштай ажиллах шаардлагатай байна (Brown, Nic Giolla Mhichíl et al., 

2021). Мэдээжийн хэрэг, судалгаанд нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн 

тодорхойлолт саад болж байна. 
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Төөрөгдөл: Боловсролын санхүүжилтийг өөр тийш нь шилжүүлбэл 

хүсээгүй үр дагаварт хүргэх эрсдэлтэй 

 

Өнөөдрийг хүртэл үндэсний зээл, буцалтгүй тусламжийн хөтөлбөрүүдэд 

бичил-сургалтыг санхүүжүүлэх цөөн хэдэн жишээ бий: уламжлалт 

мэргэшлийг хангахад зориулагдсан зээлүүд нь ихэвчлэн бичил-сургалтад 

хамаардаггүй (Kato, Galán-Muros et al., 2020). Төсвийн хөрөнгөөр санхүүждэг 

их дээд сургуулиуд сургалтын үйл ажиллагаагаа дэмжихийн тулд төр, хувийн 

хэвшлийн хамтын ажиллагаа улам бүр нэмэгдэж, үүний үр дүнд онлайн 

хөтөлбөрийн менежер (OPM) компаниудтай орлого хуваах тохиролцоонд 

хүрч байгаа үед энэ хил хязгаар тодорхойгүй байна. Саяхан Канадын 

бодлогын шинжилгээгээр энэ салбарт шинээр гарч ирж буй бизнесийн 

найман загварыг тодорхойлсон. Эдгээр нь: байгууллагын бүрэн хяналтан дор 

бий болсон дотоод арга барил, байгууллага нь хувийн хэвшил, засгийн газар 

эсвэл бусад байгууллагуудтай хамтын ашиг сонирхлоо хөшүүрэг болгосон 

гадаад түншлэл зэрэг юм (Côté and White, 2020). 

Боловсролын бодлого боловсруулагчид бичил-сургалт авах хүсэл 

эрмэлзлээс сэрэмжлүүлж, зэрэг олгох хөтөлбөрөөс санхүүжилтийг дахин 

хуваарилахыг уриалж, бичил-сургалтын үйлчилгээ үзүүлэгчид  рүү чиглэсэн 

дуу хоолой улам бүр нэмэгдсээр байна (жишээ нь: Buchanan, Allais et al., 

2020; Ralston, 2021; Wheelahan and Moodie, 2021). 

Ийм үзэл бодол нь бичил-сургалтыг шийдэл болгон сурталчилж буй хүмүүс 

эх үүсвэрийн хувьд хзасгийн газрууд санхүүжилтийг төгсөлтийн дараах 

боловсролын зэрэг олгоход чиглүүлбэл хүсээгүй үр дагаварт хүргэж 

болзошгүй гэдэгт анхаарал хандуулахыг шаарддаг юм. 

Өнөөг хүртэл олон ажил олгогчид ийм мэргэшлийг олгох их нөөцтэй хэвээр 

байгаа тул (Галлагер, 2018), ялангуяа магадлан итгэмжлэгдсэн сургалтуудыг 

мэргэжлийн байгууллагууд хянадаг салбарт шинэ, шалгагдаагүй бичил-

сургалтын схемийг өргөн хүрээнд нэвтрүүлэх нь хор хөнөөл учруулж, тэгш 

бус байдалд хүргэж болзошгүй юм. 

Үүнтэй төстэй тайлбарыг үйлдвэрчний эвлэлүүд ч гаргасан: ETUC - ETUCE-

ийн хамтарсан албан тушаалын баримт бичиг нь Европын Комиссоос хүсэлт 

гаргадаг, жишээлбэл: ажилчдад карьераа шударгаар хөгжүүлэхэд нь туслах 

Европын сургалтад хамрагдах эрхийг боловсролын салбарт төсвийн 

тогтвортой хөрөнгө оруулалтыг хангахад анхаарч, ажилгүй болон “бага ур 

чадвартай” насанд хүрэгчдийн ур чадварын чадамжийг албан ёсоор хүлээн 

зөвшөөрч, шаардлагатай суурь болон ажилд орох мэргэжлийн ур чадвар, 

бүрэн мэргэжил эзэмшээгүй ажилчид болон ажилгүйчүүдийн ур чадварыг 

дээшлүүлэх, дахин мэргэшүүлэх сургалтад хамруулснаар тэднийг нийгмийн 

болон мэргэжлийн ур чадвар эзэмшүүлэхээс гадна хөдөлмөрийн зах зээлд 
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баттай байр суурь эзлэх боломжийг хангах нь чухал юм (ETUC—ETUCE 

2020). 

 

Боловсролын тогтолцооны гол хүч нь ялангуяа хямралын үед ур чадварын 

дутагдлыг нөхөхөд бус, харин цаг хугацааны явцад богино болон урт 

хугацааны сорилтод хариу үйлдэл үзүүлж чадах боловсролтой иргэдийг бий 

болгоход оршдог гэж үздэг. 

Одоо хүсэл тэмүүлэл, боловсролын ерөнхий бодлогод хэрхэн нийцэж байгаа 

талаар илүү анхаарах шаардлагатай байна. Бодлогын бусад салбар дахь 

дутагдлыг нөхнө гэж андуурч байхын оронд илүү өндөр боловсролтой 

иргэдийг төлөвшүүлэхийн тулд бодлогын бүх салбарыг цэгцлэх хэрэгтэй. Гол 

нь богино хугацааны "ажил эрхлэлт"-т бус, харин мэдлэгтэй иргэнийг бий 

болгоход чиглэх ёстой. Боловсрол нь нийгмийн хөгжлийг илүү өргөн хүрээнд 

гүнзгийрүүлэхэд чиглэсэн бодлогын цогц гол элемент байх ёстой. Боловсрол 

нь хөдөлмөрийн зах зээл дэх уялдаа холбоог нэмэгдүүлэх (болон хуваагдлыг 

багасгах) арга замаар мэргэшлийн шинэ салбаруудыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг 

үзүүлж чадна (х.13, онцлон нэмсэн). 

 

Энэ маргааны  эсрэг талд  нь албан ёсны боловсролын тогтолцоо нь тэгш 

бус, заримд нь давуу эрх олгож, заримд нь сул тал болж байгаа бөгөөд 

бичил-сургалт зэрэг хүртээмжтэй боловсролын бусад хэлбэрийн 

санхүүжилтийг бодит байдал дээр дахин хуваарилах ёстой гэж маргаж 

болно.  

Эдгээр нь бичил-сургалтаар итгэлцэл, үнэ цэнийг бий болгоход тулгарч буй 

гол сорилтуудын зарим нь юм. Суралцагчдыг насан туршдаа сургах, татан 

оролцуулах шинэ арга замыг өргөжүүлэх сонирхолтой боломжууд болон 

болзошгүй бэрхшээлүүдийг харгалзан менежмент хийх шаардлагатай. 

Мэдээжийн хэрэг, бичил-сургалтын үр нөлөөг шалгахын тулд байнгын 

судалгаа хийх шаардлагатай бөгөөд байнгын сорилтод шинэлэг 

шийдлүүдийг турших шаардлагатай. Энэхүү тайлангийн үлдсэн хэсэг нь 

бичил-сургалтын талаарх үндсэн сорилтуудын нэг болох түүнийг 

тодорхойлох талаар одоог хүртэл санал нийлж буй зүйлийн талаар 

зөвшилцөлд хүрэхэд чиглэсэн богино хэмжээний судалгааны үр дүнг 

тусгасан болно. 
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Бичил-сургалтын талаар нэгдмэл тодорхойлолтод хүрэх нь 

Санал болгон дэвшүүлж буй тодорхойлолт нь хэрхэн бий болсон бэ?  

Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь бүс нутаг, салбараас үл хамааран 

суралцагч, ажил олгогчдод хүртээмжтэй байхуйц бичил-сургалтын тухай 

нэгдмэл тодорхойлолтод хүрэх явдал юм.  

Гол зорилго нь тодорхойлолт шинээр гаргаж, түүгээр нэгэнт бий болсон 

тодорхойлолтуудыг солих бус харин энэхүү тодорхойлолт нь одоогийн болон 

шинээр гарч ирэх тодорхойлолтуудын хувьд олон улсын тайлбар, 

лавлагааны үүрэг гүйцэтгэнэ.  ЮНЕСКО болон түүний мэргэжилтнүүдийн баг 

энэ ажлыг хийхдээ тодорхойлолтын асуудлыг шийдвэрлэх нь илүү өргөн цар 

хүрээтэй үйл явцын ердөө эхний алхам гэдгийг ухамсарлахын хамт бичил-

сургалтыг илүү өргөн хүрээнд ойлгож, хүлээн зөвшөөрөхөд тулгарч буй 

сорилт, бэрхшээлүүдийг даван туулж, нэг алхам урагшилна гэдэгт найдаж 

байна.  

Нэгдмэл ойлголтод хүрэхийн тулд янз бүрийн байр суурь, нөхцөл байдалтай 

оролцогч талууд өргөн хүрээнд харилцан тохиролцох шаардлагатай болсон. 

Нэгдмэл ойлголтыг бий болгоход ЮНЕСКО нь итгэмжлэл, мэргэшил, эрдэм 

шинжилгээний үйл ажиллагаагаар мэргэшсэн, бичил-сургалтын туршлагатай  

дэлхийн хэмжээний мэргэжилтнүүдийг татан оролцуулсан.1 Цаг алдалгүй, үр 

дүнтэй харилцаж байх үүднээс мэргэжилтнүүдийн тоог 50 байхаар 

хязгаарласан. Жендэр, бүс нутаг, салбарын олон талт байдлыг хангах 

үүднээс олон улсын байгууллага, үндэсний болон бүс нутгийн мэргэшлийн 

эрх бүхий байгууллага, төрийн бус байгууллага, сангууд, мэргэжлийн 

байгууллага болон бүс нутаг, салбартаа нөлөө бүхий бичил-сургалтын 

бүтээл туурвисан эсвэл хувь нэмрээ оруулсан эрдэмтдийн төлөөллөөс урин 

оролцуулсан. Ашгийн төлөө нөлөөлөл үүсэхээс зайлсхийж, ашгийн төлөө 

ажилладаг компаниуд, платформуудын төлөөллийг экспертийн багт 

оруулаагүй. Экспертүүдийг ном бүтээл, бодлогын дүн шинжилгээгээр, мөн 

ЮНЕСКО-ийн хамтрагчдаас болон бусад экспертүүд нэр дэвшүүлснээр 

сонгож авсан. Ерөнхийдөө Дельфийн аргад суурилсан арга барил 

хэрэгжүүлж, экспертүүдийг (бие биенээ танихгүй) санал болгон дэвшүүлсэн 

тодорхойлолтын гурван өөр хувилбарын талаар санал бодлоо ирүүлэхийг 

цахимаар хүссэн. Экспертүүд санал бодлоо ирүүлсний дараа тэдэнд 

өөрсдийнх нь ирүүлсэн саналыг нэгтгэн дүгнэж, дараагийн хувилбарт санал 

болгох өөрчлөлтүүдийн үндэслэлийн хамт илгээнэ. Экспертүүдэд тэдний 

санал дүгнэлтийг авах, нэгдсэн ойлголтод хүрэхээр илгээсэн гурван янзын 

тодорхойлолтыг Хавсралт 2-оор харуулав. Санал болгож буй 

тодорхойлолтын нэг дэх буюу эхний хувилбарыг сүүлийн жилүүдэд 

бодлогын баримт бичигт нийтлэгдсэн бичил сургалтын талаарх 15 

 
1 Мэргэжилтнүүдийг энэхүү тайлангийн Хавсрат 1-т дурдаж талархал илэрхийлсэн.  
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тодорхойлолтод дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр боловсруулсан. 

Бодлогын ийм тодорхойлолтууд нь хувь хүний үзэл бодлоос давсан, 

тодорхой хэмжээнд бүс нутаг эсвэл салбарын хэмжээнд хэлэлцүүлэг 

явагдсанаар гарч ирсэн гэж үзсэн. Аль болох бүс нутаг, салбарын олон талт 

байдлыг тусгасан бодлогын баримт бичгүүдийг эх сурвалж болгож, бичил-

сургалттай холбоотой нэр томьёог (“өөр бусад хэлбэрийн credentials” гэх мэт) 

авч үзэх өргөн хүрээг хамруулсан. Сонгож авсан тодорхойлолтуудын бүрэн 

эхийг Хавсралт 3-т үзүүлэв. Сонгож авсан 15 тодорхойлолтод дүн шинжилгээ 

хийсний үндсэн дээр нэг дэх буюу эхний хувилбарыг гаргасан бөгөөд 

тэдгээрт хамгийн их дурдагдсан тодорхойлох шинжүүдийг багтаажээ. Эдгээр 

шинжүүдийг хамгийн ихээс хамгийн бага давтамжтайгаар дурдагдсан 

дарааллаар авч үзвэл: 

1. Гэрчилгээжүүлэлт (бүгдэд нь дурдагдсан) 

2. Бусад төрлийн итгэмжлэлд хамааралтай 

3. Үр дүн ба үнэлгээ 

4. Стандарт ба чанарын баталгаа  

5. Зорилго 

6. Хугацаа 

7. Өмчлөл, хөрвөх, шилжих боломж 

8. Бичил-сургалт олгогчид 

9. Баталгаа 

10. Сургалтын хэлбэр ( дурдагдсан) 

Эдгээр шинжүүдэд үндэслэн шинэ тодорхойлолт гаргаснаар хамгийн эхний 

нүсэр хувилбар бий болсон нь экспертүүдэд санаа авч, цаашид идэвхтэй 

оролцох сэдлийг төрүүлсэн.2 Экспертүүдийн санал хүсэлтийг авсан эхний 

шатны дараа санал болгох тодорхойлолт нь үр дүнтэй бөгөөд ашиглах 

боломжтой байх үүднээс товч бөгөөд тайлбар тексттэй байх ёстой нь 

тодорхой болсон. 

Хоёр дахь хувилбар нь ерөнхий ойлголт өгөх тайлбар текст ашиглан 

итгэмжлэл, макро-сургалт  (эрдмийн зэрэг болон ижил төстэй мэргэшлийн 

төрлийг илэрхийлэх шинэ нэр томъёо), дараа нь бичил-сургалтыг 

тодорхойлсон. Эрдмийн зэрэг, мэргэшил гэхийн оронд макро-сургалт гэсэн 

нэр томъёог сонгосон нь хэд хэдэн шалтгаантай: Зарим эрдмийн зэргийг 

диплом эсвэл гэрчилгээ гэдэг (зарим бичил-сургалт ч мөн адил); харин 

мэргэшил нь голдуу эрдмийн зэрэг гэсэн утга илэрхийлэх ба зарим бичил-

сургалт нь тухайн хүн тодорхой ажил гүйцэтгэхэд “мэргэшсэн” гэдгийг 

илтгэдэг; зарим улсын үндэсний мэргэшлийн хүрээ (ҮМХ) нь боловсролын 

бүх түвшинг хамардаг бол зарим улсад ҮМХ гэж байхгүй. Мөн зарим улс 

орнуудын хувьд ирээдүйд бичил-сургалтыг ҮМХ-д нэмж оруулах 

магадлалтай тул макро-сургалтыг ҮМХ-ний бүтцэд багтах зүйлтэй адилтган 

 
2 Анх 50 эксперт уг төсөлд оролцохоор зөвшөөрсөн байсан ч тэдний 47 нь нэгдмэл ойлголт, 
тодорхойлолтод хүрэх үйл явцын дор хаяж нэг шатанд оролцсон байдаг. 
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үзэх нь төөрөгдөл үүсгэж болзошгүй. Экспертүүдийн дийлэнх олонх нь хоёр 

дахь хувилбарыг ерөнхийд нь дэмжиж, зарим нь сайжруулах талаар нэмэлт 

санал гаргасан. 

Гурав дахь хувилбарт тайлбар текст нь илүү товч, тодорхой болсон ба 

тодорхойлолтын зарим хэсгийг өөрчлөн бичсэнээр илүү тодорхой болсон. 

Энэхүү эцсийн санал хүсэлтийн шатанд санал болгож буй тодорхойлолтын 3 

дахь хувилбар нь, дагалдан гарах тайлбар текстийн хамт цаашид ашиглах 

боломжтой эсэхийг шинжээчдээс асууж, мөн боломжгүй гэж үзвэл болохгүй 

байгаа хэсгийг (хаана, аль хэсэгт бүрэн дүүрэн нэгдмэл ойлголтод хүрээгүй 

болохыг олж тогтоох зорилгоор) тодруулахыг хүссэн. Нийт 47 эксперт 

ажилласны 45 нь сүүлийн шатанд санал хүсэлтээ ирүүлж, бүгд санал болгож 

буй тодорхойлолт, текстийг ашиглах боломжтой гэдгээ илэрхийлсэн. 17 

эксперт тодорхой хэсгийг хүлээн зөвшөөрөхгүй, засах шаардлагатай гэж 

үзсэн. Төслийн удирдагч өмнөх хувилбарын үндсэн утгыг өөрчлөхгүйгээр 

тайлбар текстийг илүү ойлгомжтой, унших боломжтой болгоно гэж үзсэн 

зарим өөрчлөлтүүдийг шинэ хувилбарт тусгасан. “Ба/эсвэл” гэсэн нэр 

томъёог хэд хэдэн газар ашиглах байсан ч ойлгомжтой байх үүднээс “эсвэл” 

болгон сольсон. Санал болгож буй тодорхойлолтын эцсийн хувилбар болох  

дөрөв дэх хувилбарыг дараагийн хэсэгт танилцуулах болно.   

Санал болгож буй бичил-сургалтын тодорхойлолт  

Эцсийн бөгөөд дөрөв дэх хувилбар болгон дараах тодорхойлолтыг санал 

болгож байна. Тайлбар текстийг энгийн текстээр бичсэн; харин 

тодорхойлолтыг налуугаар бичсэн. 

Тодорхойлолтыг боловсруулах явцад нэгдмэл ойлголтод хүрээгүй 

хэсгүүд 

Тодорхойлолтын дараах хэсгүүдэд экспертүүд нэгдмэл ойлголтод хүрээгүй 

байсан. Үүнд: 

• Өмнө суралцсаныг хүлээн зөвшөөрөх эсэх (“бичил-сургалт”-д 

хамаарахгүй”, “энэ нь яг ямар утгатай талаар нэгдмэл ойлгол байхгүй”, 

“энэ нь бичил-сургалтад үнэхээр хамааралтай чухал хэсэг мөн үү” гэх 

мэт асуудлыг хэд хэдэн экспертүүд хөндөж байсан). Эцсийн хувилбарт 

энэ үг хэллэгийг хэвээр үлдээсэн нь тодорхойлолтыг боловсруулах үйл 

явцын эхэнд олон экспертүүд үүнийг оруулсныг сайшааж, ихэнх нь энэ 

хэсгийг оруулсан ч тодорхойлолтыг цаашид ашиглах боломжтой гэж 

үзсэнтэй холбоотой; 

• Өмнө нь “хүлээн зөвшөөрөгдсөн этгээд” гэж байсантай адил “Эрх 

бүхий байгууллага” гэх нэр томъёонд хэд хэдэн экспертүүд тийм ч 

таатай хандаагүй. Эцсийн хувилбарт илүү аятайхан нэр томъёо гэж 

үзээд дээрхийг “итгэмжлэгдсэн үйлчилгээ үзүүлэгч” гэсэн шинэ үг 

хэллэгээр сольсон; 
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• Хэд хэдэн шинжээчдийн зүгээс тодорхойлолтын хамгийн сүүлийн хэсэг 

(бичил-сургалт нь ... холбогдох чанарын баталгаажуулалтаар 

шаардсан стандартуудыг хангасан байна )-ийг хасахад харамсаж 

буй байр суурьтай байв. Ингэснээр чанарын баталгаажуулалтын 

асуудлыг тодорхойлолтод дутуу орхиж байна гэж үзсэн. Зарим 

экспертүүдийн хатуу байр суурь, чанарын баталгаажуулалтын ач 

холбогдлыг бараг бүгд санал нэгтэй хүлээн зөвшөөрсөн шалтгаанаар 

эцсийн хувилбарт дээрх хэсгийг дахин нэмж оруулсан.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итгэмжлэл, макро-сургалт, бичил-сургалт  

Итгэмжлэл гэж тухайн хүний суралцсан амжилт, мэдлэг, аливаа ажил үүргийг 

гүйцэтгэх бэлэн байдлыг баталгаажуулж, бататгаж, хүчин төгөлдөр, хууль ёсны 

болохыг баримтаар нотлож буйг хэлнэ. Сертификатын сургалт нь хамрах хүрээ, 

статус, зорилгын хувьд янз бүр байдаг.  

Итгэмжлэлийн томоохон хэсгийг макро-итгэмжлэл эзэлдэг гэхэд болно, үүнд: 

ерөнхийдөө голдуу магадлан итгэмжлэгдсэн, хүлээн зөвшөөрөгдсөн эсвэл 

тодорхой дүрэм журамтай боловсролын болон бусад байгууллага, cургалтын 

төвүүдээс олгодог зэрэг, диплом, гэрчилгээ, лицензүүд багтана. Эдгээр нь өргөн 

хүрээний мэдлэг, хөрвөх ур чадвар эсвэл техникийн ур чадварт суралцсан 

амжилтыг илтгэдэг бөгөөд суралцаж төгсөхөд нилээд хэдэн жил шаардлагатай 

болно. Зарим нь хувь хүний болон ерөнхий боловсролоо дээшлүүлэхэд хэрэг 

болдог бол зарим нь тодорхой мэргэжлээр ажиллах, тодорхой ажил мэргэжлийн 

замналаар замнахад зайлшгүй шаардлагатай болдог.  

Итгэмжлэлийн өөр нэг томоохон хэсэг нь бичил-сургалт юм. Ихэвчлэн сургалтын 

нарийвчилсан чиглэлээр тодорхой багц сургалтын үр дүнг голчлон авч үздэг 

бөгөөд богино хугацаанд суралцаж авах боломжтой. Бичил-сургалтыг арилжааны 

байгууллага, хувь хүн болон мэргэжлийн байгууллага, уламжлалт боловсрол, 

сургалтын үйлчилгээ үзүүлэгчид, олон нийтийн байгууллага болон бусад төрлийн 

байгууллагууд санал болгодог. Бичил-сургалтын нилээд нь илүүтэй уламжлалт 

сургалтын туршлагын үр дүнг илэрхийлдэг бол зарим нь ажлын байр гэх мэт өөр 

хаа нэгтээ сайн дураар эсвэл хувийн сонирхлоор суралцаж хүрсэн ололт 

амжилтаа нотлон харуулах баталгаа болдог.  Бичил-сургалтын давуу талыг 

ажилтнууд насан туршдаа ур чадвараа дээшлүүлэх үр дүнтэй арга гэж үзэж байна.  

Бичил-сургалт нь: 

• Тухайн суралцагчийн тодорхой нэг чиглэлээр юу мэддэг, ойлгодог, юу 

хийж чаддагийг баталгаажуулсан сурлагын амжилт, үр дүнг нотлох 

баримт бичиг юм. 

• Тодорхой тогтоосон стандартад үндэслэсэн үнэлгээг агуулсан байх 

бөгөөд итгэмжлэгдсэн үйлчилгээ үзүүлэгч олгодог. 

• Дангаараа ч үнэ цэнтэй, мөн бусад бичил-сургалт, макро-сургалтын 

бүрдэл, нэмэлт хэсэг болж болно, үүнд өмнөх суралцсаныг хүлээн 

зөвшөөрөх байдал орно. 

• Холбогдох чанарын баталгаажуулалтаар шаардсан стандартуудыг 

хангасан байна.  
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Санал болгож буй тодорхойлтод өгсөн санал дүгнэлтүүд 

Бичил-сургалтыг ялгах шинжүүд 

Тодорхойлолт нь тухайн судлагдахуун гэж юу болох, тухайн бүлэгт багтах, 

багтахгүйг шийдэх шинжүүдийг тодорхойлохыг зорилго болгосон. Энд 

танилцуулсан тодорхойлолтыг дөрвөн зүйлээр тайлбарласан болно: 

нэгдүгээрт итгэмжлэлийг макро гэхээс илүү “бичил” (илүү нарийвчлан авч 

үзсэн) болгодог шинж чанарыг тодорхойлсон. Тодорхой нэг чиглэлээр  

гэдгийг эс тооцвол уг тодорхойлолт нь бусад бүх талаараа макро-сургалтад 

ч адилхан хамаарна гэх шүүмжлэл ирж болно. Энд хэрэв бичил-сургалт нь 

үнэ цэн бүхий, баталгаа өгөх итгэмжлэл болвол макро-сургалтын зарим 

шинжүүд (тодорхой чиглэлээр боловч суралцсан үр дүн; үнэлгээ, стандарт, 

дангаа үнэ цэнэтэй болон багцлах боломжтой байдал; чанарын 

баталгаажуулалт)-ийг яг адил агуулсан байх ёстой гэсэн экспертүүдийн 

санал дүгнэлтийг тусгасан. Зарим экспертүүд санал болгож буй 

тодорхойлолттой санал нийлж байгаа боловч энэ нь хэт сул, ерөнхий эсвэл 

хангалттай ирээдүйд чиглээгүй гэж үзсэн. 

Мэдэхээс мэдэхгүй хүртэл 

Тайлбар текстээр тодорхойлолтын “хөрсийг бэлтгэх”-ийг зорьсон. Макро-

сургалт болон бичил-сургалтын хооронд маш олон ижил төстэй тал, зарим 

нэг ялгаатай тал байгаа нь харагдаж байна. Тайлбар текстийг уншсан энгийн 

уншигчид ч мэдэхээс мэдэхгүй хүртэл, хамгийн өргөн хүрээнээс хоёр том 

бүлэг хэсгүүдийн талаар ойлголт өгч, бичил-сургалт нь зарим талаараа 

бусад сургалттай адил боловч юугаараа гол ялгаатай (тухайлбал илүү өргөн 

хүрээг хамарсан, санал болгох үйлчилгээ үзүүлэгчид нь янз бүрийн өргөн 

хүрээнийх) болохыг харуулахыг зорьсон. Тодорхойлолт нь тодорхойлолт 

гэсэн утгаараа тайлбар тексттэй байх ёстойгоос текст нь бүхэлдээ 

тодорхойлолтоо илүү тодруулсан, ойлгомжтой байх нь дээр гэж үздэг.   

Богино эсвэл тодорхой чиглэлийн  

Суралцах хугацаа нь элсэлтийн хэлбэр, суралцах үйл ажиллагааны төрлөөс 

хамаардаг учраас cуралцаж дуусахад шаардагдах хугацаанаас (“богино” 

гэдэг үг бичил-сургалтын бусад тодорхойлолтод ихэвчлэн хэрэглэгддэг 

бөгөөд тайлбар текстэд оруулсан) илүү cуралцах чиглэлийн нарийвчилсан 

байдлыг сонгосон. Түүнчлэн экспертүүд үр дүнд нь анхаарал хандуулах нь 

“зарцуулсан цаг хугацаа”-наас илүү чухал гэдгийг онцолсон. 
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Тодорхойлолтод орсон нэр томъёог тодорхойлох нь 

Тайлбар текстэд орсон нэг нэр томъёо болох макро-сургалт нь шинэ бөгөөд 

уншигчид гайхаж магадгүй. Ашигласан бусад нэр томъёонд өөрийн гэсэн 

тодорхойлолт (хэнийг итгэмжлэгдсэн үйлчилгээ үзүүлэгч гэж тооцох вэ? хэн 

итгэмжлэх вэ?) хэрэгтэй болно. Ерөнхийдөө санал болгож буй 

тодорхойлолтонд орсон нэр томьёо нь өөрийн гэсэн тодорхойлолттой байх 

шаардлагатай гэж үздэг.  

Энэ тодорхойлолт нь шинэ тодорхойлолт уу эсвэл өмнө нь байсан 

тодорхойлолтын нэг хувилбар уу?  

Энэхүү судалгааг сонгож авсан бичил-сургалтын бодлогын 

тодорхойлолтуудыг судалж, тэдгээрт хамгийн их давтагдсан шинжүүдийг 

тодорхойлолтын нэг дэх хувилбарыг боловсруулахад ашигласнаар эхэлсэн. 

Тэдгээр тодорхойлох шинжүүд нь дөрөв дэх хувилбарын тайлбар текст 

болон тодорхойлолтод хэрхэн бууж, дүрслэгдсэнийг Хүснэгт 1-т харуулав.  

Хүснэгт 1. Санал болгож буй бичил-сургалтын тодорхойлолтод орсон 

тодорхойлох шинжүүдийг сүүлийн үеийн бодлогын баримт бичигт 

тусгасан бичил-сургалтын шинжүүдтэй харьцуулсан зураглал 

 

Бичил-сургалтын 

бусад 

тодорхойлолтод 

хамгийн их 

дурдагдсан 

шинжүүд 

Санал болгох 

тодорхойлолтын тайлбар 

текстэд орсон шинжүүд 

Санал болгох 

тодорхойлолтод 

дурдагдсан 

шинжүүд 

1. Гэрчилгээжүүлэлт  Нотлох баримт бичиг 

2. Бусад төрлийн 

итгэмжлэл 

сургалтад 

хамааралтай 

 Дангаараа ч үнэ 

цэнтэй, мөн бусад 

бичил-сургалт, макро-

сургалтын бүрдэл, 

нэмэлт хэсэг болж 

болно 

3. Үр дүн ба үнэлгээ сургалтын нарийвчилсан 

чиглэлээр тодорхой багц 

сургалтын үр дүнг голчлон 

авч үздэг 

тодорхой нэг 

чиглэлийн сурлагын 

амжилт ... 

тодорхой тогтоосон 

стандартад 

үндэслэсэн үнэлгээ 

4. Стандарт ба 

чанарын баталгаа  

 Холбогдох чанарын 

баталгаажуулалтаар 

шаардсан 
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стандартуудыг 

хангасан байна 

5. Зорилго Бичил-сургалтын нилээд нь 

илүүтэй уламжлалт 

сургалтын туршлагын үр 

дүнг илэрхийлдэг бол 

зарим нь ажлын байр гэх 

мэт өөр хаа нэгтээ сайн 

дураар эсвэл хувийн 

сонирхлоор суралцаж 

хүрсэн ололт амжилтаа 

нотлон харуулах баталгаа 

болдог.  Бичил-сургалтын 

давуу талыг ажилтнуудын 

ур чадварыг насан туршид 

нь дээшлүүлэх үр дүнтэй 

арга гэж үзэж байна. 

 

6. Хугацаа богино хугацаанд суралцаж 

авах боломжтой 

 

7. Өмчлөл, хөрвөх, 

шилжих боломж 

  

8. Бичил-сургалт 

олгогчид 

арилжааны байгууллага, 

хувь хүн болон мэргэжлийн 

байгууллага, уламжлалт 

боловсрол, сургалтын 

үйлчилгээ үзүүлэгчид, олон 

нийтийн байгууллага болон 

бусад төрлийн 

байгууллагууд санал 

болгодог. 

итгэмжлэгдсэн 

үйлчилгээ үзүүлэгч 

9. Баталгаа   Баталгаажуулсан 

10. Сургалтын 

хэлбэр 

  

 

Зорилго: Тайлбар текстийн хэсэгт бичил-сургалтын олон янзын зорилгыг 

илэрхийлэх гэж оролдсон. Зорилгоос шалтгаалж уламжлалт байдлаар болон 

онлайнаар сургалт явуулж (ихэнх макро-сургалтын адилаар) болно; гэхдээ 

бас зорилгоо ажлын байран дээр суралцах, олон нийтийн оролцоо, хувийн 

сонирхолд үндэслэн тогтоож болно. Ихэнхдээ бичил-сургалтыг ажилтнуудын 

насан туршдаа ур чадвараа дээшлүүлэх найдвартай арга гэж үздэг ч тэр бүр 

баталгаатай биш юм. 
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Өмчлөл, хөрвөх, шилжих боломж: Энэ хэсэгт хамаарах тодорхойлох 

шинжүүдийг үйл явцын эхний шатанд хассан. Суралцагчдын төлөөлөл 

экспертүүдийн санал дүгнэлтэд таатай хандаж байсан ч макро-сургалтад 

эдгээр шинжүүд яг адилхан байдаг. Мөн итгэмжлэл нь суралцагчийн өмчлөлд 

байж болох ч тэдгээрийг олгогч нь цуцлах, хүчингүй болгох боломжтой 

байдаг.  

Баталгаа: Боловсронгуй дижитал шийдлүүдийг авч үзвэл “баталгаажуулсан” 

гэдэг тодорхойлолт баталгаатай гэх утгыг хангалттай илэрхийлэхгүй, харин 

бичил-сургалт эзэмшигчийн суралцсан үр дүн, амжилт нь үнэн бодит эсэхийг 

баталгаажуулах хэрэгслийг хэлж өгнө.  

Сургалтын хэлбэр: Бичил-сургалтын бодлогын баримт бичгүүдэд хамгийн 

бага дурдагдсан тодорхойлох шинж бөгөөд энэ удаа санал болгох 

тодорхойлолтод оруулаагүй. Бичил-сургалтын сургалтын хэлбэрт ихэвчлэн 

дижитал элементүүд ордог ч энэ нь макро-сургалтад ч мөн адил гэдгийг 

экспертүүд хүлээн зөвшөөрсөн. Мөн олон бичил-сургалтыг уламжлалт 

танхимын сургалтаар болон хосолсон сургалтаар олгодог нь үнэн. Тиймээс 

тодорхой сургалтын хэлбэр, хэв маяг нь бичил-сургалтыг тодотгох, ялгах 

шинжид орохгүй.  

“Хил хязгаар”-ыг өөрчлөх нь 

Санал болгож буй тодорхойлолтод орсон шинжүүдээр одоогоор бичил-

сургалт гэж үзэж байгаа зарим cургалтын үйл ажиллагаанууд бичил-

сургалтад тооцогдохгүй болж байна. Ингэж ялгах нэг шинж нь тодорхой 

тогтоосон стандартын дагуу үнэлгээ хийх шаардлага юм. Энэхүү үнэлгээний 

шаардлагаар бичил-сургалт гэгдэх зарим сургалтын үйл ажиллагаа энэхүү 

тодорхойлолтод хамаарахгүй болох юм. Дараагийх нь үйлчилгээ 

үзүүлэгчийн статус (“итгэмжлэгдсэн”) буюу “холбогдох чанарын 

баталгаажуулалтаар шаардсан стандартуудыг хангасан байна” гэх 

шаардлага юм. Бичил-сургалт чанартай болсноор эдгээр бүх тодорхойлох 

шинжүүд суралцагч болон ажил олгогчдод ил тод болдог. Экспертүүдийн 

санал зөвшилцлөөр тодорхойлолтод эдгээр шинжүүдийг оруулсанд тэдний 

гүйцэтгэсэн үүрэг, мэргэжил, туршлага нөлөөлсөн байх талтай.  

Бичил-сургалтын дижитал талыг хэрхэн авч үзсэн бэ? 

Шүүмжлэгчид, тэр дундаа зарим экспертүүд энэхүү санал болгож буй 

тодорхойлолтод дижитал боломжийн талаар ямар ч тайлбар, лавлагаа 

байхгүйд сэтгэл дундуур байж болзошгүй. Бичил-сургалтын технологитой 

холбоотой талуудыг ихэвчлэн гурван том бүлэгт хуваан авч үздэг: дижитал 

боломж, дижитал батламж болон дижитал аюулгүй байдал. Эдгээр нь бүгд 

тодорхой хэмжээгээр макро-сургалтад ч хамаарах бөгөөд ирээдүйд 

боломжтой асуудал юм: онлайн болон хосолсон сургалтын боломжууд, 

ялангуяа цар тахлын дараа илүү нийтлэг болсон; дижитал батламжийг 

макро-сургалтын хөтөлбөрт тусгаж эсвэл хамт хэрэглэж болно; ажил 
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олгогчдод эрдмийн зэргийн диплом, гэрчилгээг шалган баталгаажуулах 

боломжтой  байлгах үүднээс диплом, гэрчилгээг дижитал хэлбэрт шилжүүлэх 

төслүүд хэрэгжиж байна. 
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Дүгнэлт болон дараагийн алхмууд 

Бичил-итгэмжлэл нь гайхалтай боломжууд олгодог хэдий ч дөнгөж шинээр 

гарч ирж байгаа тул түүний үр өгөөж, үр дүн нь тогтвортой байх эсэх нь 

хараахан бодит биелэл болж, нотлогдоогүй. Ихэнх экспертүүд үүний үр 

өгөөжийг албан ёсоор батлахад цаашид ул суурьтай судалгаа хийх 

шаардлагатай гэдэг дээр санал нэгддэг, ялангуяа ажилтнуудын ур чадвараа 

дээшлүүлэх үр дүнтэй арга болох боломжтой гэcэн санаа их гардаг. Эдгээр 

үр өгөөжийг боловсролын санхүүжилтийг албан ёсны тогтолцооноос 

салгаснаас гарах урьдчилан тааварлаагүй үр дагавартай харьцуулан авч 

үзэх шаардлагатай болно. Үр дүн нь маргаашийн асуудлыг шийдэх эмх 

цэгцтэй мэдлэг боловсрол, олон янзын хөрвөх чадвартай хүмүүс биш байж 

магадгүй. Нөгөө талаар албан боловсролын тогтолцооноос гадуурх бичил-

сургалт нь эрх тэгш байдал, жендэрийн тэгш байдлыг хангахад зоригтой ахиц 

дэвшил гаргаж, албан боловсролын тогтолцоо илт давуу нийгэмд илүү сайн 

боломж олгох магадлалтай. Ажил, боловсролын аль аль нь ихэвчлэн 

асуудалтай энэ дэлхийд тэнцвэрт байдлыг хангах нь хэцүү байх болно. 

Хэдий ийм хэцүү байсан ч бичил-сургалт нь зарим мэргэжлийн салбар болон 

зарим газарт макро-сургалтыг орлоно гэхээсээ илүү дутууг нь нөхөх, 

гүйцээхэд илүү тохиромжтой байж болох юм. 

Тэдгээрийн үр нөлөөг шалгаж үзэхийн тулд мэргэжилтнүүд, бодлого 

боловсруулагчид, мөн мэргэжлийн бус хүмүүсийн хувьд бичил-сургалтын 

талаар нэгдмэл ойлголттой болох шаардлагатай. Дэлхийн өнцөг булан 

бүрийн, салбар салбарын дөч гаруй экспертүүдийн нэгдсэн нэг саналд 

хүргэнэ гэдэг шандас шаардсан ажил байлаа. Хууль эрхзүйн болон 

салбарын ялгаатай байдлаас хамааран одоо илүү олон мэргэжилтнүүдийг 

энэ хэлэлцүүлэгт татан оролцуулах хэрэгтэй байна. Ашгийн зорилгоор 

бичил--сургалтыг сонирхож байгаа экспертүүдийг ч мөн үүнд оролцуулах 

шаардлагатай. Энэхүү судалгааны нэг зорилго нь тодорхойлолтыг өөр өөр 

салбарын суралцагч, ажил олгогч нарт ойлгогдохоор гаргах явдал байсан 

бөгөөд энэ зорилгоор гаргасан тодорхойлолт зорилгод нийцэж байгаа 

эсэхийг хараахан туршиж шалгаагүй байна. Мэргэжлийн бус хэрэглэгч нарыг 

ч мөн энэхүү яриа хэлэлцээрт оролцуулах хэрэгтэй юм. Ямар ч тодорхойлолт 

дэлхий нийтэд хэрэглэгдэхийн тулд Англи хэлнээс бусад олон хэлэнд 

орчуулагдах боломжтой байх шаардлагатай: энэ бол бидний дараагийн 

сорилт байх болно.  

Энд санал болгож буй тодорхойлолт, тайлбар текстийн хамтаар, энэхүү 

сэдвийн эцсийн цэг биш харин эхлэл байх учиртай. Экспертүүд санал 

нэгтэйгээр зөвшөөрч, уг судалгааны хүрээнд хийгдэх бэлтгэл ажил нь 

цаашид гарах санал, оруулах хувь нэмрийг хөхиүлэн дэмжих, энэ салбарыг 

урагшлуулан ахиулах, шийдвэрлэвэл зохих бичил-сургалтын сорилтуудыг 

тодруулах зорилготой. Эдгээрээс нэн тэргүүний чухал асуудал нь чанарын 

баталгаажуулалт юм.  Уг хэлэлцүүлгээс олон улсын мэргэжилтнүүдийн 
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зөвлөл үүнийг шаардлагатай гэдэг дээр хатуу байр суурьтай байгаа нь 

харагдсан ч нэгэнт баталгаажуулалт хийдэг талууд зохицуулалттай 

хүрээнээс гадна үйл ажиллагаа явуулж байгаа учраас тодорхойлолтод 

орууллаа гээд хэрхэн хийж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг асуудал шийдэгдэхгүй.  

Иймээс энэхүү санал болгож буй тодорхойлолт нь тайлбар текстийн хамтаар 

макро болон бичил-итгэмжлэл нь чанарын баталгаажуулалтын агуулгаараа 

бага зэрэг ялгаатай болохыг харуулж байгаа юм: иймд бичил гэдэг нь бичил-

сургалтын онцлогийг ялган зааж байгаа ч хүлээн зөвшөөрөгдөж, итгэл 

төрүүлэхийн тулд магадлан итгэмжлэлийн чанарын баталгааг хангаж 

байгааг харуулах ёстой.   
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Хавсралт 1:  

Дэлхийн шинжээчдийн багийн гишүүдийн оруулсан хувь нэмрийг онцлон 

тэмдэглэж байна. Доор жагсаасан байгууллагуудын мэргэжилтнүүд санал 

болгож буй тодорхойлолтын гурав дахь хувилбарыг өргөнөөр дэмжиж 

байгаагаа илэрхийлсэн болно. 

 

American Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers, United States 

Australian Council of Professions, Australia  

Center for the Future of Higher Education & Talent Strategy, Northeastern University, 

United States 

Certified Practising Accountant (CPA), Australia 

Credential Engine, United States  

Dublin City University, Ireland  

Duklas Cornerstone Consulting Inc., Canada  

Education & Training, Australian Industry Group, Australia  

Educational Credential Evaluators, Inc., United States  

European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)  

European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)  

European Commission  

European Training Foundation (ETF)  

European University Association (EUA)  

G. Raymond Chang School of Continuing Education, Ryerson University, Canada 

GIZ, Germany  

Grenada National Accreditation Board, Grenada  

Groningen Declaration Network  

Hanne Shapiro Futures, Denmark 

Higher Education Quality Council of Ontario, Canada  

International Labour Organization (ILO) 

International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education, United Arab 

Emirates 

JET Education, South Africa  

Learning Agents, Canada 

Learning and Work Institute, United Kingdom  

Malaysian Qualifications Agency, Malaysia 
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Di Booker, Consultant, Australia National Accreditation Council, Guyana  

National Institute for Digital Learning, Dublin City University, Ireland  

New Zealand Qualifications Authority (NZQA), New Zealand  

Observatory of the Institute for the Future of Education, Tecnológico de Monterrey, 

Mexico  

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)  

Quality and Qualifications Ireland, Ireland  

Quality Assurance Agency, United Kingdom  

Sant Longowal Institute of Engineering & Technology, India  

South African Qualification Authority, South Africa  

Swedish Council for Higher Education, Sweden  

Tecnológico de Monterrey, Mexico  

The Institute for Working Futures Pty. Ltd, Australia 

Toyo University, Japan  

UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL)  

University of California Irvine, United States 

University of Colorado Boulder, United States  

University of Derby, United Kingdom 

 

 

Хавсралт 2: Бичил-сургалтын талаарх бүх нийтээр зөвшилцсөн 

тодорхойлолтын гурван хувилбар 

Нэгдүгээр хувилбар: 

 

Бичил-сургалт (өөрөөр alternative credential ч гэж нэрлэдэг) 

• Ажил эрхлэх болон насан туршдаа суралцах боломжийг олгох 

зорилготой богино хугацааны сургалтын нэг хэсэг хэмээн үнэлэгдсэн; 

сургалтын үр дүн, чадамж, ур чадварын баталгаажсан амжилт юм. 

• Холбогдох чанарын баталгаажуулалтын үйл явцад шаардагдах 

стандартуудыг хангасан. 

• Эзэмшиж, зөөвөрлөж, хуваалцах боломжтой. 

• Холбогдох бүс нутаг, салбарын болон мэргэжлийн байгууллагаас 

тогтоосон нөхцөлийг биелүүлэхийг шаардаж болно. 
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Хоёр дахь хувилбар: 

Итгэмжлэл нь тухайн хүний сурлагын амжилт, мэдлэг, даалгаврыг гүйцэтгэх 

чадамжийн талаарх мэдэгдлийг баталгаажуулж, үнэлж, хянадаг. Итгэмжлэл 

нь хэмжээ, хэлбэр, статус, зорилгынхоо хувьд маш өргөн хүрээтэй байдаг. 

Үүний томоохон хэсгийг макро-сургалт гэж нэрлэж болно: уламжлал ёсоор 

эдгээрт ихэвчлэн магадлан итгэмжлэгдсэн эсвэл зохицуулалттай 

боловсролын байгууллагаас олгодог зэрэг, диплом, гэрчилгээ орно. 

Эдгээр нь өргөн хүрээний мэдлэг, техникийн ур чадварын ололт амжилтыг 

илтгэдэг бөгөөд дуусгахад олон жил шаардана. Зарим нь хувийн сонирхлоор 

мөн ерөнхий боловсрол эзэмшихээр эрэлхийлдэг бол ихэнх нь тодорхой 

мэргэжлээр ажиллах чадвараа хөгжүүлэхтэй холбоотой байдаг бөгөөд 

дижитал итгэмжлэл болгон баталгаажуулах боломжтой. 

Өөр нэг том дэд багцыг бичил-сургалт гэж нэрлэж болно: олон жилийн 

өмнөөс нэвтэрсэн ч сүүлийн үед олон нийтэд түгээмэл болсон. Макро-

сургалтаас ялгаатай нь ихэвчлэн сургалтын тодорхой талбар эсвэл 

техникийн ур чадварт төвлөрдөг бөгөөд богино хугацаанд үргэлжилдэг. 

Эрдмийн зэрэг гэх мэтийг олгодог макро-сургалтыг боловсролын 

байгууллагууд голчлон санал болгодог бол бичил-сургалтыг арилжааны 

байгууллага, хувийн хэвшлийн байгууллага, мэргэжлийн байгууллага зэрэг 

бусад байгууллага, түүнчлэн уламжлалт боловсролын үйлчилгээ үзүүлэгчид 

санал болгодог. 

Олон тооны бичил-сургалтууд нь уламжлалт сургалтын туршлага хэлбэрээр 

байдаг бол зарим нь ажлын байран дээр олж авсан ололт амжилтаа 

бататгахад суурилсан байдаг. Ажлын байрны мөн чанар өөрчлөгдөж, 

ажилчдын шилжилт зэргээс шалтгаалан бичил-сургалт нь ажилчдыг 

амьдралынхаа туршид ур чадвараа дээшлүүлэх үр дүнтэй арга гэж үздэг 

бөгөөд хүмүүс хувийн сонирхлын чиглэлээр суралцах зорилготой байдаг.  

Бичил-сургалт нь: 

• Ил тод стандартын дагуу үнэлэгдсэн, төв байгууллагаас хүлээн 

зөвшөөрөгдсөн сургалтын тодорхой төрөл бөгөөд сурлагын ололт амжилтын 

баталгаажсан хэлбэр юм. 

• Бие даасан үнэ цэнтэй бөгөөд бусад бичил эсвэл макро-сургалтад нэгтгэж 

болно. 

• Холбогдох чанарын баталгаажуулалтын стандартыг хангасан. 

 

 

 

 

 



35 
 

Гурав дахь хувилбар: 

Итгэмжлэл, макро-сургалт, бичил-сургалт 

Итгэмжлэл нь тухайн хүний сурлагын амжилт, мэдлэг, даалгаврыг гүйцэтгэх 

чадамжийн талаарх мэдэгдлийг баталгаажуулж, үнэлж, хянадаг. Итгэмжлэл 

нь хэмжээ, хэлбэр, статус, зорилгынхоо хувьд маш өргөн хүрээтэй байдаг 

Үүний томоохон хэсгийг макро-сургалт гэж нэрлэж болно: уламжлал ёсоор 

эдгээрт ихэвчлэн магадлан итгэмжлэгдсэн эсвэл зохицуулалттай 

боловсролын байгууллагаас олгодог зэрэг, диплом, гэрчилгээ орно. 

Эдгээр нь өргөн хүрээний мэдлэг, техникийн ур чадварын ололт амжилтыг 

илтгэдэг бөгөөд дуусгахад олон жил шаардана. Зарим нь хувийн сонирхлоор 

мөн ерөнхий боловсрол эзэмшихээр эрэлхийлдэг бол ихэнх нь тодорхой 

мэргэжлээр ажиллах чадвараа хөгжүүлэхтэй холбоотой байдаг бөгөөд 

дижитал итгэмжлэл болгон баталгаажуулах боломжтой. 

Өөр нэг том дэд багцыг бичил-сургалт гэж нэрлэж болно: эдгээр нь ихэвчлэн 

сургалтын явцуу хүрээнд сургалтын тодорхой үр дүнд төвлөрч, богино 

хугацаанд үргэлжилдэг. Бичил-сургалтыг арилжааны байгууллагууд, хувийн 

үйлчилгээ үзүүлэгчид, мэргэжлийн байгууллагууд, уламжлалт боловсролын 

байгууллагууд, олон нийтийн байгууллага болон бусад төрлийн 

байгууллагууд санал болгодог. Олон тооны бичил-сургалтууд нь уламжлалт 

сургалтын үр дүнг төлөөлдөг бол бусад нь ажлын байран дээр, сайн дурын 

үйл ажиллагаа эсвэл хувийн сонирхлын чиглэлээр суралцах гэх мэт бусад 

газраас олж авсан ололт амжилтыг нь баталгаажуулдаг. Бичил-сургалт нь 

амьдралынхаа туршид ур чадвараа дээшлүүлэх үр дүнтэй арга гэж хүлээн 

зөвшөөрдөгдөж байна. 

Бичил-сургалт: 

• Суралцагч юу мэддэг, ойлгодог, эсвэл хийж чаддагийг баталгаажуулсан 

сургалтын ололт амжилтын бүртгэл юм. 

• Тодорхой тогтоосон стандартад үндэслэсэн үнэлгээг багтаасан бөгөөд эрх 

бүхий байгууллагаас эрх олгоно. 

• Бие даасан үнэ цэнтэй бөгөөд бусад бичил эсвэл макро сургалтад хувь 

нэмрээ оруулах эсвэл түүнийг нөхөх, тэр дундаа өмнөх сурсныг хүлээн 

зөвшөөрнө. 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Хавсралт 3: Нэгдүгээр хувилбарын үндэс болгон ашигласан сүүлийн үеийн 

тодорхойлолтууд 

 

Malaysian Qualifications Agency: A micro-credential is “defined as digital 

certification of assessed knowledge, skills and competencies in a specific area or 

field which can be a component of an accredited programme or standalone 

courses supporting the professional, technical, academic and personal 

development of the learners” (Malaysian Qualifications Agency, 2020).  

MICROBOL, Europe: A micro-credential is “a small volume of learning certified by 

a credential. In the EHEA context, it can be offered by higher education institutions 

or recognized by them using recognition procedures in line with the Lisbon 

Recognition Convention or recognition of prior learning, where applicable. A 

micro-credential is designed to provide the learner with specific knowledge, skills 

or competences that respond to societal, personal, cultural or labour market 

needs. Micro-credentials have explicitly defined learning outcomes at a QF-

EHEA/NQF level, an indication of associated workload in ECTS credits, 

assessment methods and criteria, and are subject to quality assurance in line with 

the ESG” (Cirlan and Loukkola, 2020). 

MicroHE, Europe: A micro-credential is “a documented statement awarded by a 

trusted body to signify that a learner upon assessment has achieved learning 

outcomes of a small volume of learning against given standards and in compliance 

with agreed quality assurance principles. Micro-credentials express credit volume 

and they are referenced to the national qualification framework and the EQF. A 

micro-credential may be offered independent of the method of provision (face-to-

face, online or blended learning) or the nature of learning (formal, non-formal, 

informal). Micro-credentials are owned by the learner and are sharable and 

portable in the format of a stand-alone certificate, a digital badge, or as part of a 

portfolio”. A micro-credential is a “sub-unit of a credential or credentials (could be 

micro, meso, mini, etc.) that could accumulate into a larger credential or be part 

of a portfolio” (MicroHE, 2019). 

European Commission: A micro-credential is “a proof of the learning outcomes 

that a learner has acquired following a short learning experience. These learning 

outcomes have been assessed against transparent standards. The proof is 

contained in a certified document that lists the name of the holder, the achieved 

learning outcomes, the assessment method, the awarding body and, where 

applicable, the qualifications framework level and the credits gained. Micro-

credentials are owned by the learner, can be shared, are portable and may be 

combined into larger credentials or qualifications. They are under-pinned by 

quality assurance following agreed standards” (EC, 2020). 

European MOOC Consortium: “In order to qualify as a micro-credential within this 

framework, a course must adhere to the following specifications: Have a total 

study time of no less than 100 hours and no more than 150 hours, including 

revision for, and completion of, the Summative Assessment; Be levelled at Levels 
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6–7 in the European Qualification Framework or the equivalent levels in the 

university’s national qualification framework, or be levelled at Levels 4–5 and fulfil 

the criteria of the European Credit Transfer and Accumulation System; Provide a 

summative assessment that enables the award of academic credit, either directly 

following successful completion of a micro-credential or via recognition  of prior 

learning upon enrolment as a student on a university’s course of study; Operate a 

reliable method of ID verification at the point of assessment that complies with the 

university’s policies and/or is widely adopted across the platforms authorized to 

use the CMF; Provide a transcript that sets out the learning outcomes for a micro-

credential, total study hours required, EQF level and number of credit points 

earned” (European MOOC Consortium, 2019). 

OECD: Alternative credentials are “credentials that are not recognized as 

standalone formal educational qualifications by relevant national education 

authorities”. Characteristics of potential importance to learners, employers and 

policy-makers: delivery modes; duration; validation and assessment processes; 

areas of focus; capacity to be embedded within or cumulate into larger credentials 

(Kato, Galán-Muros et al., 2020). 

International Council for Distance Education: Micro-credential is “a credential 

issued for a relatively small learning project that consists of several modules in a 

given subject. This term implies that there is a related credential of greater scope 

offered by the institution. In some cases, micro-credentials have been defined by 

the issuing institution. These are closely associated and sometimes used 

interchangeably with ADCs” (International Council of Distance Education, 2019). 

UNESCO: Micro-credential is “a term that encompasses various forms of 

credential, including nano-degrees, micro-masters credentials, certificates, 

badges, licences and endorsements. As their name implies, micro-credentials 

focus on modules of learning much smaller than those covered in conventional 

academic awards, which often allow learners to complete the requisite work over 

a shorter period. In their most developed form, micro-credentials represent more 

than mere recognition of smaller modules of learning. They form part of a digital 

credentialing ecosystem, made possible by digital communications technologies 

establishing networks of interest through which people can share information 

about what a learner knows and can do” (Chakroun and Keevy, 2018). 

Colleges and Institutes Canada: A micro-credential is “a certification of assessed 

competencies that is additional, alternate, complementary to, or a component of 

a formal qualification. Guiding Principles: Micro-credentials can be a complement 

to traditional credentials (certificate, diploma, degree or post-graduate certificate) 

or stand alone. Micro-credentials are subject to a robust and rigorous quality 

assurance process. Micro-credentials should represent competencies identified 

by employers/industry sectors to meet employer needs. Micro-credentials may 

provide clear and seamless pathways across different credentials (both non-credit 

and credit) and may be stackable. Micro-credentials are based on assessed 

proficiency of a competency, not on time spent learning. Micro-credentials are 

secure, trackable, portable and competency is documented in students’ academic 
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records. Micro-credentials are to follow institutional approval processes” (Colleges 

and Institutes Canada, 2021). 

eCampus Ontario, Canada: “Micro-credentials certify an individual’s 

achievements in specific skills and differ from traditional education credentials, 

such as degrees and diplomas, in that they are shorter, can be personalized and 

provide distinctive value and relevance in the changing world of work” (Peter 

Gooch and Associates 2020). Also: A micro-credential is “a certification of 

assessed learning associated with a specific and relevant skill or competency. 

Micro-credentials enable rapid retraining and augment traditional education 

through pathways into regular postsecondary programming. Micro-credentials will 

only be issued for competencies that are currently relevant to the labour market. 

Relevance is achieved through consultation and partnership between employers 

and postsecondary institutions. Micro-credentials will be verifiable, and integrity 

will be maintained. Once awarded, micro-credentials and associated data will be 

the property of the earner. Micro-credentials will be designed to facilitate 

continuous pathway for lifelong learning, where possible” (eCampus Ontario). 

Higher Education Quality Council of Ontario, Canada: A micro-credential is “a 

representation of learning, awarded for completion of a short program that is 

focused on a discrete set of competencies (i.e., skills, knowledge, attributes), and 

is sometimes related to other credentials” (Pichette, 2021). 

Credential Engine, United States: A micro-credential is “defined as an online 

educational credential that covers more than a single course but is less than a full 

degree (Credential Engine, 2021). Amended4 as follows: Credential that 

addresses a subset of field specific knowledge, skills, or competencies; often 

developmental with relationships to other micro-credentials and field credentials” 

(Credential Engine, n.d.). 

SUNY, United States5: “Micro-credentials verify, validate and attest that specific 

skills and/or competencies have been achieved; are endorsed by the issuing 

institution; having been developed through established faculty governance 

processes; and are designed to be meaningful and high quality” (State University 

of New York, 2019). 

New Zealand Qualifications Authority: “A micro-credential certifies achievement of 

a coherent set of skills and knowledge; and is specified by a statement of purpose, 

learning outcomes, and strong evidence of need by industry, employers, and/or 

the community. They are smaller than a qualification and focus on skill 

development opportunities not currently catered for in the regulated tertiary 

education system. At a minimum, micro-credentials will be subject to the same 

requirements as training schemes or assessment standards and will also be 

required to: be 5–40 credits in size; have strong evidence of need from employers, 

industry and/or community; not duplicate current quality assured learning 

approved by NZQA; be reviewed annually to confirm they continue to meet their 

intended purpose” (New Zealand Qualifications Authority, 2017). A subsequent 

note references “stacking” towards formal qualifications: “Programmes leading to 

qualifications may include micro-credentials as components of learning, provided 
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the design of the programme is coherent and maps to the qualification outcomes 

and strategic purpose” (New Zealand Qualifications Authority, 2021). 

Australian Qualifications Framework Review: A micro-credential is “a certification 

of assessed learning that is additional, alternate, complementary to, or a formal 

component of a formal qualification” (Commonwealth of Australia, 2019).  

UK Quality Assurance Agency: “Micro-credentials offer a formal opportunity to 

recognize professional skills in an academic setting. They are credit-bearing 

against a recognized level of the FHEQ and FQHEIS. They are subject to standard 

quality assurance mechanisms. While there are no upper or lower limits on the 

amount of credit that a micro-credential carries, it should not normally constitute 

an award in its own right on the current qualifications framework. There would be 

merit in exploring further: how micro-credentials might be recognized more 

formally, including how they interact with qualifications frameworks; the broader 

learning environment for a learner engaging with higher education through a 

micro-credential” (The Quality Assurance Agency for Higher Education, 2020; The 

Quality Assurance Agency for Higher Education, 2021). 
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