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МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН 
МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ АРГАЧЛАЛ 

 

ШАЛГУУР 1.  ХӨТӨЛБӨРИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ 
БА НИЙЦЭЛ 

Үнэлгээ 
60 оноо 

1.1  Хөтөлбөр нь хөдөлмөрийн зах зээлийн ажлын байрны эрэлттэй нийцэж  
байгаа байдал 

 

14  

1.1.1 Тухайн хөтөлбөр нь хөдөлмөрийн зах зээл дээр ажлын байрны эрэлттэй 
эсэхийг тодорхойлсон байдал 
 
Хөтөлбөрийн ажлын 
байрны эрэлтийг 
тодорхойлохдоо 
Хөдөлмөрийн 
байгууллага, салбарын 
холбогдох байгууллагын 
мэдээллийг ашигладаг  

Хөтөлбөрийн  ажлын 
байрны эрэлтийг 
тодорхойлохдоо Ажил 
олгогчийн захиалга, 
хамтран ажилладаг 
компаниудын захиалга, 
мэдээлэлд үндэслэдэг 

Хөтөлбөрийн ажлын 
байрны эрэлтийг 
тодорхойлохдоо 
Мэргэжлийн 
холбоодын мэдээлэл, 
захиалгад үндэслэдэг 

Тохирох хэсгийн ард тэмдэг тавина уу. 

Байнга 3 Байнга 3 Байнга 3 

Заримдаа 1 Заримдаа 1 Заримдаа 1 

Үгүй 0 Үгүй 0 Үгүй 0 

 
Шаардагдах мэдээлэл: 
Хавсралт-1. Хөтөлбөрийн ажлын байрны эрэлтийн мэдээлэл, судалгаа 
Мэдээллийн эх сурвалж: 
 Хөдөлмөрийн байгууллагуудаас хийсэн хөтөлбөрийн эрэлтийн судалгаа; 
  Ажил олгогчдоос ирүүлсэн шинэ ажлын байрны санал; 
  Мэргэжлийн холбоодоос гаргасан ажлын байрны эрэлт, мэдээлэл; 
  Эрэлтийн судалгаа хийх, мэдээлэл цуглуулахад оролцогчдын  жагсаалт. 
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1.1.2 Сургууль өөрөө хөтөлбөрийн эрэлтийн тоон судалгаа, мэдээллийг 
боловсруулж, шинжилгээ хийдэг байдал 
 
д.д Үзүүлэлт Авах 

оноо 

1 Судалгааны аргачлал 1 

2 Судалгааны бодит байдал 2 

3 Судалгааны шинжилгээ 1 

4 Программ хангамж ашиглалт 1 

 
Шаардагдах мэдээлэл: 
Хавсралт-2  Асуулга, шинжилгээ, дүгнэлт, тайлан 
Мэдээллийн эх сурвалж: 
 Асуулга, асуумж 
 Сургуулийн эрэлтийн судалгааны мэдээлэл, тайлан 
 Судалгаанд зарцуулсан төсөв 
 Судалгааны багийн бүрэлдэхүүн 
 Эрэлтийн судалгааг ашигласан байдал, холбогдох шийдвэр, тэмдэглэл 

5  
 

1.2. Хөдөлмөрийн зах зээлийн чанарын  судалгаа /ажил үүргийн дүн 
шинжилгээ/-г явуулж буй байдал 

26  
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1.2.1 Ажил үүргийн дүн шинжилгээг хийдэг үү? 
 

Үгүй Тийм /тэмдэг тавина уу/ 

 Зөвхөн шинээр мэргэжил нээхэд хийдэг 4 

Сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах бүрт хийдэг 6 
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1.2.2 Хөтөлбөрийн ажил үүргийн дүн шинжилгээг хэний оролцоотойгоор 
боловсруулж баталгаажуулдаг вэ?   
 
д.д Үзүүлэлт Авах оноо 

1 Тухайн мэргэжлийн чиглэлийн инженер, техникийн 
ажилтнууд багт эсвэл судалгаанд оролцсон бол  

6 

2 Шинжилгээг мэргэшсэн хүмүүс хийсэн бол 2 

3 Ажил олгогчийн санал, дүгнэлтийг тусгаж дахин 
сайжруулсан бол 

2 

4 Баталгаажилтыг хийсэн, хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц бол 6 

 
Шаардагдах мэдээлэл: 
Хавсралт 1. Ажил үүргийн дүн шинжилгээг боловсруулсан оролцогчдын 
жагсаалт 
Хавсралт 2. Ажил үүргийн дүн шинжилгээний талаарх санал асуулга, тайлан 
Хавсралт 3. Ажил үүргийн дүн шинжилгээний талаарх багийн хурлын бүртгэл, 
тэмдэглэл 
Хавсралт 4. Ажил үүргийн дүн шинжилгээг баталгаажуулсан багийн шийдвэр 
Хавсралт 5. Ажил үүргийн дүн шинжилгээнд ажил олгогчдын өгсөн  дүгнэлт 
Мэдээллийн эх сурвалж  
 Судалгаа 
 Хурлын тэмдэглэл 
 Хурлын ирцийн тэмдэглэл 
 Боловсруулсан шинжилгээ, гаргасан шийдвэрийн тэмдэглэл 

 Батлагдсан шийдвэрийн талаарх дүгнэлт 
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1.3. Мэргэжлийн стандарт /Ажил мэргэжлийн дэлгэрэнгүй тодорхойлолт/ -д 
нийцсэн байдал  

20  

1.3.1 Ажил мэргэжлийн дэлгэрэнгүй тодорхойлолтод /ажил үүргийн дүн 
шинжилгээ/ нийцүүлэн хөтөлбөрийн чадамжийн нэгжүүдийг сонгож 
багцалсан байдал 
 
д.д Үзүүлэлт Авах оноо 

1 Сонгож багцалсан чадамжийн нэгжүүд нь хөтөлбөрийн 
түвшинд хамаарахуйц байх 

2 

2 Сонгож багцалсан чадамжийн нэгжүүд нь тухайн 
хөтөлбөрт  хамаарахуйц байх 

6 

3 Сонгож багцалсан чадамжийн нэгжийн хөтөлбөр нь  
суралцагчийн эрэлт, хэрэгцээг хангахуйц байх 

4 

 
Шаардагдах мэдээлэл: 
Хавсралт 1. Чадамжийн нэгжүүдийг сонгож, багцалсан байдал 
Мэдээллийн эх сурвалж: 
 Ажил мэргэжлийн дэлгэрэнгүй тодорхойлолт \Мэргэжлийн стандарт\ 
 Ажил үүргийн дүн шинжилгээ 
 Сонгосон болон багцалсан чадамжийн нэгжүүд 

 Сонгосон болон багцалсан чадамжийн нэгжүүдийн дагуу боловсруулсан 
хөтөлбөрүүд 

12  
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1.3.2 Ажил мэргэжлийн дэлгэрэнгүй тодорхойлолтод /ажил үүргийн дүн 
шинжилгээ/ нийцүүлэн хөтөлбөрийн үнэлгээг оновчтой гаргасан байдал 
 
д.д Үзүүлэлт Авах оноо 

1 Хөтөлбөрийн үнэлгээ нь гүйцэтгэлийн шалгуур 
үзүүлэлттэй уялдсан байх 

4 

2 Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн дагуу хөтөлбөрийн 
үнэлгээний шалгуурыг зөв тодорхойлж, үнэлдэг байх 

2 

3 Үнэлгээний материал нь бүрэн, шаардлага хангахуйц 
байх 

2 

 
Шаардагдах мэдээлэл: 
Хавсралт 2. Хөтөлбөрийн үнэлгээний шалгуур 
Мэдээллийн эх сурвалж 
 Ажил мэргэжлийн дэлгэрэнгүй тодорхойлолт \Мэргэжлийн стандарт\ 
 Ажил үүргийн дүн шинжилгээ 

 Чадамжийн нэгжүүдийн дагуу боловсруулсан үнэлгээний шалгуур, 
үнэлгээний материал 
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ШАЛГУУР 2. ХӨТӨЛБӨРИЙН БҮТЭЦ, АГУУЛГА   Үнэлгээ 
150 оноо 

2.1.  Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартад нийцсэн байдал 55  

2.1.1 Хөтөлбөр нь Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартыг үндэслэн  
боловсруулагдсан байна. 
 
Үнэлгээ: Мэргэжлийн боловсрол сургалтын стандартыг үндэслэн 
боловсруулсан бол 2 оноо, Ажил үүргийн дүн шинжилгээг үндэслэн 
боловсруулсан бол 2 оноо өгнө. 

 
Шаардагдах мэдээлэл: 
Хавсралт-1. Тухайн мэргэжлийн стандарт (хэвлэмэл, цахим) 
Хавсралт-2 Тухайн мэргэжлийн хөтөлбөр  
Мэдээллийн эх сурвалж 
 Мэргэжлийн стандарт 
 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартын загварын дагуу 

боловсруулсан тухайн мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандарт  
 Тухайн мэргэжлийн хөтөлбөр 

4  

2.1.2 Мэргэжлийн боловсрол сургалтын стандартын загвар, бүтцийн дагуу 
боловсруулагдсан байдал 
 

д.д Үзүүлэлт 

1 Хөтөлбөр нь мэргэжлийн стандартын зорилго, зорилтыг хангаж 
байгаа эсэх 

2 Мэргэжил, мэргэшлийн тодорхойлолт  оновчтой тодорхойлогдсон уу? 

3 Элсэгчдэд тавигдах шаардлагын боловсруулалт 

4 Агуулга, сургалтын хугацаанд тавигдах нийтлэг шаардлагын 
боловсруулалт 

5 Чадамжийн багц, чадамжийн нэгж бүрэн боловсруулагдсан эсэх 

6 Гүйцэтгэлийн цар хүрээний боловсруулалтын байдал 

7 Үнэлгээнд тавигдах шаардлага бүрэн боловсруулагдсан эсэх 

8 Багшид тавигдах шаардлага тодорхой байна уу? 
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9 Сургалтын байгууллагад тавигдах шаардлагын боловсруулалт  

10 Сургалтын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн жагсаалт бүрэн эсэх 

11 Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт чадамжийн нэгж бүрээр бүрэн 
хийгдсэн үү? 

12 Номын сан мэдээллийн хангамжид тавих шаардлагын боловсруулалт 
бүрэн эсэх 

13 Хөтөлбөрөөр суралцагчдад эко боловсрол эзэмшүүлэхээр тусгагдан 
боловсруулагдсан эсэх 

 
Үнэлгээ: Хангалттай сайн 3, хангалттай 2, үзүүлэлт дутуу 1, хангалтгүй 0 
 

Мэдээллийн эх сурвалж 
 Мэргэжил, мэргэшлийн тодорхойлолт  
 Элсэгчдэд тавигдах шаардлага 
 Агуулга, сургалтын хугацаанд тавигдах нийтлэг шаардлагын хангалт 
 Чадамжийн багц, чадамжийн нэгж 
 Гүйцэтгэлийн цар хүрээ 
 Үнэлгээнд тавигдах шаардлага 
 Багшид тавигдах шаардлага 
 Сургалтын байгууллагад тавигдах шаардлага 
 Сургалтын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн жагсаалт 
 Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт 
 Номын сан мэдээллийн хангамжид тавих шаардлага 

 Хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага 

2.1.3 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартад заагдсан чадамжийн 
нэгж, чадамжийн элемент бүр нь хөтөлбөрт бүрэн тусгагдаж 
боловсруулагдсан байна. 
 

д.д Үзүүлэлт 

1 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартад заагдсан чадамжийн 
нэгж нь хөтөлбөрт бүрэн тусгагдаж  боловсруулагдсан байдал 

2 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартад боловсруулагдсан 
чадамжийн элемент бүр нь хөтөлбөрт бүрэн тусгагдаж  
боловсруулагдсан байдал 

Үнэлгээ:  91-100% (4), 81-90% (3),  61-80% (2),   50-60%  (1),   50%- иас 
доош  (0) 

 
Мэдээллийн эх сурвалж  
 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандарт 
 Чадамжийн нэгжүүдийн жагсаалт 
 Тухайн мэргэжлийн хөтөлбөр 
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2.1.4 “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандарт”-д заасан чадамжийн 
нэгжийг мэргэшлийн түвшинд харгалзуулан боловсруулсан байдал 
 

д.д Үзүүлэлт 

1 “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандарт”-д заасан чадамжийн 
нэгж, чадамжийн элементийг  үндэслэн мэргэшлийн төвшинд 
нийцүүлэн хөтөлбөрийг боловсруулсан байдал. 

Үнэлгээ:  бүрэн нийцсэн (4-3),  бүрэн гүйцэд нийцээгүй (2-1),  нийцээгүй  (0) 

 
Мэдээллийн эх сурвалж: 
 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандарт 

4  



5 

 

 Тухайн мэргэжлийн хөтөлбөр 

2.2.  Хөтөлбөрийн зорилго, зорилт нь сургуулийн алсын хараа, эрхэм зорилгод 
нийцсэн  байдал 

10  

2.2.1 Хөтөлбөрийн зорилго, зорилтыг  сургуулийн алсын хараа, эрхэм 
зорилгод нийцүүлэн тодорхойлсон байдал  
 

д.д Үзүүлэлт 

1 Хөтөлбөрийн зорилго, зорилт нь сургуулийн алсын хараа, эрхэм 
зорилгод нийцэн боловсруулагдсан байдал 

Үнэлгээ:  оновчтой (2),  дунд зэрэг (1), тодорхойлж чадаагүй  (0) 

 
Мэдээллийн эх сурвалж 
 Сургуулийн эрхэм зорилго, алсын хараа 
 Тухайн мэргэжлийн онцлог, хэтийн зорилго, алсын хараа 
 Тухайн мэргэжлийн үйлдвэрлэлд шинээр нэвтэрч буй шинэ техник, 

технологит хийсэн судалгаа 

2  

2.2.2 Хөтөлбөрийн зорилго, зорилт нь зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ, техник 
технологийн ололт амжилттай уялдаж, өөрчлөн шинэчлэгддэг байх 
 
д.д Үзүүлэлт Авах оноо 

1 Хөтөлбөрийн зорилго, зорилт тухайн мэргэжлийн 
онцлогт нийцэж байгааг жил бүр судалдаг 

2 

2 Тухайн мэргэжлийн хөтөлбөрийн зорилго, зорилтын 
нийцлийг  хөтөлбөр бүрэн хэрэгжиж дууссаны дараа 
судалгааг үндэслэн  өөрчилдөг  

2 

 
Мэдээллийн эх сурвалж 
 Бүс, орон нутаг болон салбарын хөгжлийн хөтөлбөрийн баримт бичиг 
 Мэргэжлийн холбоодын бодлого чиглэл, хамтын ажиллагааны баримт 
 Тухайн мэргэжлийн үйлдвэрлэлд шинээр нэвтэрч буй шинэ техник, 

технологит хийсэн судалгааны баримт  
 Хөтөлбөрийн зорилго, зорилт бүтцийг өрчлөн боловсруулах тухай хурлын 

тэмдэглэл, шийдвэр 

4 

2.2.3 Хөтөлбөрийн зорилго, зорилтууд олон нийтэд мэдээлэгддэг байдал 
 
д.д Үзүүлэлт Авах оноо 

1 Мэдээллийн самбараар мэдээлэгддэг 1 

2 Байгууллагын вэб хуудсаар мэдээлэгддэг 1 

3 Хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр мэдээлэгддэг 1 

4 Олон нийтийн радио, телевиз, FM-ээр мэдээлэгддэг  1 

 
Шаардагдах мэдээлэл: 
Хавсралт-3 Оюутан, суралцагчийн гарын авлага 
Мэдээллийн эх сурвалж 
 Мэдээллийн самбар, танилцуулга 
 Олон нийтийг хамруулсан  арга хэмжээний баримт 

 Хурал зөвөлгөөний протокол, шийдвэр 

4  

2.3. Хөтөлбөрийн бүтэц, агуулгын багтаамж   75  

2.3.1 Хөтөлбөр нь сургалтын хөтөлбөр боловсруулах батлагдсан  загварын 
дагуу  боловсрогдсон байх   

д.д Үзүүлэлт Авах оноо 
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1 Хөтөлбөрийн чадамжийн нэгж бүр тодорхойлолтой эсэх 4  41 

2 Чадамжийн нэгж, чадамжийн элемент бүрийн код бүрэн, зөв 
кодлогдсон эсэх 

3 

3 Чадамжийн нэгжийн жагсаалт нь ерөнхий суурь чадамж, 
мэргэжлийн суурь чадамж, мэргэшүүлэх чадамжийг бүрэн 
агуулсан эсэх (Чадамжийн нэгжийн уялдаа холбоо) 

4 

4 Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт: 
 

4 

5 Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 
 

3 

Үнэлгээ:оновчтой (3-4), дунд зэрэг (2), бүрэн бус (1), тодорхойлж 
чадаагүй (0) 

 

 

д.д Үзүүлэлт Авах оноо 

1 Чадамжийн элементийг эзэмшихэд ногдох цаг 3 

2 Чадамжийн элементийг  эзэмших суралцагчийн тоо 
\нэг анги, бүлэгт\ 

3 

3 Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлагын 
жагсаалт 

3 

4 Сургалт зохион явуулах орчин 
3 

5 Чадамжийн элементийг эзэмшүүлэхэд ашиглагдах 
сургалтын хэрэглэгдэхүүн жагсаалт бүрэн эсэх 

3 

6 Чадамжийн элементийг эзэмшүүлэхэд хэрэглэгдэх 
түүхий эд, материалын жагсаалт  

3 

7 Чадамжийн элементийг эзэмшүүлэхэд ашиглагдах 
тоног төхөөрөмжийн жагсаалт  бүрэн гүйцэд эсэх 

3 

 
Шаардагдах мэдээлэл: 
Хавсралт-1 Боловсруулагдсан хөтөлбөр (хэвлэмэл, цахим)  
Хавсралт-2 Хөтөлбөрийн чадамжийн нэгжүүдээс багцлан боловсруулсан 
сургалтын төлөвлөгөө 
Мэдээллийн эх сурвалж 
 Хөтөлбөр боловсруулахаар гаргасан удирдлагын тушаал, хурлын 

тэмдэглэл, шийдвэр 
 Хөтөлбөрийн чадамжийн нэгжийг  кодлох аргачлал, заавар зөвлөмж,  

ҮАМАТ 
 Сонгосон болон багцалсан чадамжийн нэгжүүдийн дагуу боловсруулсан 

хөтөлбөр 
 Хөтөлбөрийн агуулга, түүнд ногдох цагийг  шинэчилж  өөрчилсөн бол 

түүнийг өөрчилсөн баримт 
 Хөтөлбөрийн агуулгад хувь хүний хөгжил, төлөвшил, нийгэмшлийн 

асуудлыг тусгасан баримт 
 Хөтөлбөр боловсруулсан багийн тайлан, танилцуулагын баримт 
 Хөтөлбөрийн баталгаажилт, зөвлөмж, дүгнэлт 

2.3.2 Чадамжийн нэгж бүр нь суралцагчийн мэдлэг, ур чадварыг үнэлэх 
боломжтой байх 
 

д.д Үзүүлэлт Олон хувилбар 
бүхий түвшингээр  
боловсрогдсон 5-

аас их   
(2) 

Олон хувилбар 
бүхий түвшингээр  
боловсрогдсон 3-

4 хувилбарт 
(1) 

Тестийн 
сангүй  

 
 

(0) 
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1 Чадамжийн нэгж  
бүрийн хүрээнд 
мэдлэг шалгах 
тестийн сан 
боловсруулан 
бүрдүүлсэн  эсэх 

   

2 Аман ярилцлага, 
ажиглалтын хуудас 
боловсруулсан  эсэх 

   

 

д.д Үзүүлэлт 

1 Чадамжийн нэгж  бүрийн эцэст ур чадварыг үнэлдэг  

2 Чадамжийн нэгжийн ур чадварын үнэлгээг улирлын эцэст хийдэг 

3 Ур чадварыг жилийн эцэс,  болон хөтөлбөрийн эцэст үнэлдэг 

Үнэлгээ:  Ур чадвар үнэлэх үнэлгээний удирдамж, үнэлгээний хуудас 
бүрэн (4),  Ур чадвар үнэлэх үнэлгээний удирдамж бүрэн бус (3),              
Ур чадвар үнэлэх үнэлгээний төлөвлөгөөний шалгуур  тодорхойгүй (1),     
Ур чадвар үнэлэх үнэлгээний удирдамж, төлөвлөгөөгүй (0) 

 
Шаардагдах мэдээлэл 
Хавсралт-1 Чадамжийн нэгж бүрийн үнэлгээний төлөвлөгөө  
Хавсралт-2 Үнэлгээний удирдамж 
Хавсралт-3 Үнэлгээ зохион байгуулах зааварчилгаа 
Мэдээллийн эх сурвалж 
 Онолын мэдлэг шалгах олон хувилбарт тестийн сан  
 Ур чадварын үнэлгээний хуудас 

2.3.3 Чадамжийн нэгж бүрийн хүрээнд ашиглах материал, тоног 
төхөөрөмжийн нөөцийг  бүрэн тодорхойлж тусгасан эсэх 
 
Хөтөлбөр, сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан чадамжийн нэгж  бүрээр 
ашиглах нөөцийг  тодорхойлсон байна. 

д.д Үзүүлэлт 

1 Чадамжийн нэгжийг эзэмшүүлэхэд   шаардагдах тоног төхөөрөмжийн 
техникийн  хүчин чадал, тоог бүрэн жагсаасан эсэх 

2 Чадамжийн нэгжийг эзэмшүүлэхэд   шаардагдах багаж, хэрэгсэлийн  
жагсаалт тэдгээр нь хүртээмжтэйгээр тодорхойлогдсон эсэх 

3 Хөтөлбөрийг эзэмшихэд шаардагдах материал, түүхий эдийн 
жагсаалт  бүрэн эсэх 

Үнэлгээ:  Бүрэн тодорхойлсон, хүртээмжтэй (2),  Бүрэн тодорхойлоогүй, 
хүртээмж бага (1), Тодорхойлоогүй (0) 

 
Тухайн хөтөлбөртэй холбоотой номын сан, мэдээллийн хангамжид тавигдах 
шаардлагыг  тодорхойлон жагсаасан байна.   
д.д Үзүүлэлт 

1 Монгол хэл дээрх мэргэжлийн ном, сурах бичиг, гарын авлагыг 
тодорхойлсон байдал 

2 Гадаад хэл дээрх мэргэжлийн ном, сурах бичиг, гарын авлагыг 
тодорхойлсон байдал 

3 Сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүний хүртээмж, тодорхойлсон байдал 
(видео, аудео хичээл, мультимедиа хичээл, интерактив г.т) 

Үнэлгээ:  Хангалттай (2),  Дунд зэрэг (1), Хангалтгүй (0) 
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Шаардагдах мэдээлэл 
Хавсралт-1  Чадамжийн нэгж бүрийн байвал зохих тоног төхөөрөмж, багаж 
хэрэгслийг тодорхойлсон байдал 
Хавсралт-2  Хөтөлбөрөөр суралцах нэг суралцагчид ногдох материал, түүхий 
эдийн зардлын тооцоо, төлөвлөлт 
Мэдээллийн эх сурвалж  
 Сургалтын хөтөлбөр 
 Батлагдсан төсөв, зардлын  төлөвлөлт 
 Санхүүгийн тайлан, баланс 
 Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэлийн жагсаалт 

2.3.4 Ногоон ажлын байрны ойлголт, мэдлэгийг хөтөлбөрийн агуулгад 
тусгасан байдал 
 

д.д Үзүүлэлт 

1 Ногоон ажлын байрны ойлголт, байгаль, экологийг хамгаалах 
мэдлэгийг хөтөлбөрийн агуулгад тусгасан байдал 

Үнэлгээ:  оновчтой (2),  бүрэн бус (1), тусгагдаагүй  (0) 

 
Мэдээллийн эх сурвалж 
 Сургалтын хөтөлбөр 
 Нэгж болон ээлжит хичээлийн төлөвлөгөө 
 Хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 
 Үнэлгээний төлөвлөгөө, удирдамж 

2  

2.3.5 Хөтөлбөрийн багтаамж, суралцах хугацааг тодорхойлсон байдал 
 

д.д Үзүүлэлт 

1 Хөтөлбөрийн багтаамжийг тодорхойлсон байдал 

2 Хөтөлбөрийн суралцах хугацааг уян хатан тодорхойлсон байдал 

Үнэлгээ:  оновчтой (3),  дунд зэрэг (2), тодорхойлж чадаагүй  (0) 

 
Шаардагдах мэдээлэл 
Хавсралт-1 Сургалтын төлөвлөгөө 
Мэдээллийн эх сурвалж  
 Агуулгын багтаамжийг тооцсон байдал 
 Сургалтын хөтөлбөр 
 Хичээлийн хуваарь 

6  

2.4. Хөтөлбөрийн агуулгын залгамж, уялдаа холбоог хангаж шатлан суралцах 
боломж бүрдүүлсэн байдал 

4  

2.4.1 Сургалтын хөтөлбөрийг дараагийн шатны боловсролын түвшний 
хөтөлбөртэй уялдуулсан байдал 
 

д.д Үзүүлэлт 

1 Сургалтын хөтөлбөрийг дараагийн шатны боловсролын түвшний 
хөтөлбөртэй уялдуулсан байдал 

Үнэлгээ:  хангалттай сайн (4),  хангалттай (3), бүрэн бус (2-1), хангалтгүй  
(0) 

 
Шаардагдах мэдээлэл: 
Хавсралт -1 Сургалтын төлөвлөгөө 
Мэдээллийн эх сурвалж 

4  
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 Хөтөлбөрийн ажил, үүргийн гүйцэтгэлийн төвөгшлийн зэрэг тогтоосон 
судалгаа 

 Холбогдох шатны сургалтын хөтөлбөрүүд 
 Хөтөлбөрөөр шатлан суралцаж буй суралцагчдын судалгаа 

 Хөтөлбөрөөр шатлан суралцагчдад тавигдах шаардлага 
2.5. Дотоод, гадаадын ижил түвшний сургалтын хөтөлбөрүүдтэй уялдсан 
байдал 

6 

2.5.1 Дотоод, гадаадын сургуулиудтай холбоо тогтоож, ижил төстэй хөтөлбөр 
хэрэгжүүлдэг нэгжүүдтэй харилцан туршлага солилцон багц цаг, өмнөх 
мэдлэгийг хүлээн зөвшөөрч  суралцах  нөхцөл бүрдүүлсэн байдал 
 
д.д Үзүүлэлт Авах оноо 

1 Дотоодын ижил түвшиний 1-2 сургуультай хөтөлбөрийг  
уялдуулсан 

1 

2 Дотоодын ижил түвшиний 3 түүнээс дээш  сургуультай 
хөтөлбөрийг  уялдуулсан 

2 

3 Гадаадын ижил түвшиний 1-2 сургуультай хөтөлбөрийг  
уялдуулсан 

2 

4 Гадаадын ижил түвшиний 3 ба түүнээс сургуультай 
хөтөлбөрийг  уялдуулсан 

4 

 
Шаардагдах мэдээлэл 
Хавсралт-1 Хамтын ажиллагааны гэрээ, хэлцэл 
Хавсралт-2 Удирдах ажилтан, багш нарын туршлага судалсан байдал 
Хавсралт-3 Багц цаг дүйцүүлэх, шилжүүлэх журам 
Мэдээллийн эх сурвалж 
 Гадаад, дотоодын ижил төстэй сургуулиудын мэргэжлийн хөтөлбөрийн  

харьцуулсан судалгаа 
 Гадаад, дотоодын их дээд сургуулиудын мэргэжлийн хөтөлбөр 
 Сургалтын төлөвлөгөө 
 Элсэгчдэд тавигдах шаардлага  
 Их, дээд сургуулиудтай  суралцагчийг шатлан суралцуулахаар хийсэн 

гэрээ, хэлцэл 

 Суралцагчдын судалгаа 

6  

 

ШАЛГУУР 3.  ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БЭЛТГЭЛ ХАНГАЛТ Үнэлгээ 
120 оноо 

3.1. Багш, ажилтан хүний нөөц бүрдүүлсэн байдал 28  

3.1.1 

Хөтөлбөрөөр сургалт явуулах багшлах боловсон хүчин нь сургалтын 
байгууллагын  үндсэн багш байх ба мэргэжлийн өндөр мэдлэг, ур 
чадвартай багшлах эрхтэй  байна. 
 
д.д Үзүүлэлт Авах оноо 

1 Нийт багшлах боловсон хүчний 91% дээш нь үндсэн багш 4 

2 Нийт багшлах боловсон хүчний 71%-81% нь үндсэн багш 3 

3 Нийт багшлах боловсон хүчний 51% дээш нь үндсэн багш 1 

4 Багшлах боловсон хүчний 50% дээш цагийн болон гэрээт 
багштай бол 

0 

 
Шаардагдах мэдээлэл: 
Хавсралт-1. Багш нарын ажилд орсон тушаал 
Хавсралт-2 Багш нарын хөдөлмөрийн гэрээ 

4 
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Мэдээллийн эх сурвалж  
 Багш нарын дэлгэрэнгүй судалгаа 
 Багш нарын бүтээлийн жагсаалт 
 Удирдах ажилтан, багш нарын хувийн хэрэг 

3.1.2 

Хүний нөөц бүрдүүлэх журмын дагуу хөтөлбөрт багшлах боловсон 
хүчнийг сонгон шалгаруулдаг байдал 
 
Сургуулийн хүний нөөц бүрдүүлэх журмын дагуу багшлах боловсон хүчнийг 
сонгон шалгаруулахдаа ил тод ба нэгжийн удирдлагуудын ярилцлагын 
үнэлгээ, оролцоог шалгуур болгодог байна. 
д.д Үзүүлэлт 

1 Хүний нөөц бүрдүүлэх журмын дагуу сонгон шалгаруулалт хийдэг 

Үнэлгээ:  шударга ил тод, нээлттэй (2),  нэгжийн удирдлагын оролцоо 
хангалтгүй (1), сонгон шалгаруулалт хийдэггүй  (0) 

 
Мэдээллийн эх сурвалж 

 Сонгон шалгаруулалт хийх тухай мэдээлэл 
 Ажилд орохыг хүссэн албан хаагчийн анкет  

 Сонгон шалгаруулалт явуулсан баримт 

2 

3.1.3 

Багш нарыг сургах арга, технологи, мэргэшлийн  чиглэлээр шинэ 
техник, технологи судлуулах сургалтанд хамруулдаг байдал 
 
Багш нарыг сургах, сургалтыг хүргэх арга, технологи, мэргэшлийн  чиглэлээр 
шинэ техник, технологи судлуулах, судалгааны ажил эрхлэх зэрэг  сургалтанд 
хамруулж чадваржуулдаг байх  

д.д Сургалтын тоо     (сүүлийн 3 жилээр) Авах оноо  

1 11-ээс их 4 

2 7-10 хүртэл 3 

3 4-6 хүртэл 2 

4 3-аас бага 1 

5 Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт зохиогоогүй бол 0 

 
Шаардагдах мэдээлэл 
Хавсралт-1 Сургалтанд хамрагдсаныг батлах батламж, гэрчилгээ 
Мэдээллийн эх сурвалж 

 Багшийг хөгжүүлэх хөгжлийн хөтөлбөр 
 Гадаад, дотоодод сургалтанд хамрагдсан сургалтын хөтөлбөр, 

тэтгэлэг, төслийн талаарх мэдээлэл  
 Санхүүгийн ивээн тэтгэгч, хандивлагч, санаачлагчдын жагсаалт 
 Сургууль дээр зохион байгуулагдсан сургалт, семинарын тайлан 
 Багш нарын мэргэжил дээшлүүлэлтийн судалгаа 
 Багш нарын туршлага судалсан байдал (бусад сургууль,  

үйлдвэрлэлийн шинэ техник, технологи) 
 Багш нарын өөрийн арга туршлагаа түгээн дэлгэрүүлсэн байдал 

4 

3.1.4 

Хөтөлбөрт хамаарах багшийн цагийн ачаалал тохиромжтой байх.  
Багшийн цагийн ачаалал тохиромжтой байж суралцагчдад  зөвлөгөө өгөх, 

өөрийгөө хөгжүүлэх, сургууль хамт олноос зохиогдох уралдаан тэмцээнд 

оролцох боломжоор хангасан байна. 

д.д Үзүүлэлт 

1 Багшийн цагийн ногдол хичээлийн жилийн улирлаар тохиромжтой  
хийгдсэн эсэх 

4 
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2 Багшийн цагийн ногдол хичээлийн 7 хоногоор тохиромжтой хийгдсэн 
эсэх 

Үнэлгээ:  бүрэн тохиромжой (2),  дунд зэрэг (1), тохиромжгүй  (0) 

 
Шаардагдах мэдээлэл 
Хавсралт-1 Багшийн ачааллыг тооцох журам 
Хавсралт-2 Багшийн цагийн ногдол 
Мэдээллийн эх сурвалж  
 Багш нарын цагийн ачааллын гүйцэтгэлд  хийсэн судалгаа 
 Суралцагчтай хичээлээс гадуур хамтран ажиллах төлөвлөгөө 

3.1.5 

Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгждөг  байх 
 
Багш үйл ажиллагаандаа өөрийн болон хөндлөнгийн үнэлгээ  хийж, ажлын 
байрандаа хөгжих урт болон богино хугацааны төлөвлөгөө боловсруулан 
өөрийгөө хөгждөг байна. 

д.д Сургалтын тоо     (сүүлийн 3 жилээр) Авах оноо  

1 Гадаад хэлний мэдлэгээ дээшлүүлэх 1 

2 Компьютер, интернет ашиглах 1 

3 Сургалтыг төлөвлөх, хүргэх, үнэлэх 1 

4 Шинэ тоног төхөөрөмжийг ашиглах 1 

5 Суралцагчийг хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх 1 

6 Сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх 1 

 
Мэдээллийн эх сурвалж 

 Багш нарын жилийн ажлын төлөвлөгөө, тайлан 
 Багш нарын ажлын байрандаа өөрийгөө хөгжүүлэх төлөвлөгөө 
  Багшийн өөрийгөө хөгжүүлсэн баримт нотолгоо 
  Багш нарын ажлын байрандаа хөгжсөн мэдээ, судалгаа 

 Багш бүрийн мэргэжлийн ур чадварын өөрийн үнэлгээ 

6 

3.1.6 

Багшийн ёс зүйн дүрэм, хэм хэмжээг мөрдөн ажилладаг байх 
 
Багшийн ёс зүйн дүрмийг баримтлан боловсролын үйлчилгээг чанартай 
хүргэж, оюутан, суралцагчийг  зөв хандлагад төлөвшүүлэн хүмүүжүүлэн 
ажилладаг байна. 

д.д Оюутан, суралцагчаас авсан багшийн ёс зүйд өгсөн сэтгэл 
ханамжийн судалгааг үндэслэн 

Авах 
оноо  

1 Судалгаанд оролцогчдын 91% -аас дээш ёс зүйтэй гэж үнэлвэл 4 

2 Судалгаанд оролцогчдын 81% -90%  ёс зүйтэй гэж үнэлвэл 3 

3 Судалгаанд оролцогчдын 71% -80%  ёс зүйтэй гэж үнэлвэл 2 

4 Судалгаанд оролцогчдын 61% -70%  ёс зүйтэй гэж үнэлвэл 1 

5 Судалгаанд оролцогчдын 51% -аас дээш ёс зүйтэй гэж үнэлвэл 0 

 
Шаардагдах мэдээлэл 
Хавсралт-1 Багшийн ёс зүйн дүрэм 
Мэдээллийн эх сурвалж 
 Сургуулийн багшийн ёс зүйн хороо, зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайлан 
 Багшийн ёс зүйн талаарх суралцагчдын сэтгэл ханамжийн судалгааны 

мэдээлэл 

 Багшийн ёс зүйтэй холбоотой өргөдөл, гомдлын мөрөөр ажилласан 
баримт, гаргасан шийдвэр 

4 

3.1.7 Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч багш, инженер техникийн ажилтан нь 4 
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политехник коллеж, мэргэжлийн сургуулийн багшид тавигдах нийтлэг 
шаардлагуудыг хангасан байх 
 

д.д Үзүүлэлт 

1 Багшид тавигдах нийтлэг шаардлагуудыг хангасан байх: 

 Боловсролд тавигдах шаардлага 

 Багшлах эрх 

 Ажлын туршлага, мэргэжлийн ур чадвар 

Үнэлгээ:  Багш нарын 91-100 хувь (4), Багш нарын 81-90 хувь (3), Багш 
нарын 61-70 хувь (2), Багш нарын 50-60%, 50-аас доош хувь (1-0) 

 
Мэдээллийн эх сурвалж 

 Боловсрол, мэргэшлийн түвшин (диплом, гэрчилгээ) 
 Ёс зүйн хэм хэмжээ 
 Эрүүл мэндийн байдал 

 Үйлдвэрлэлийн туршлага 
3.2. Сургалтын материаллаг орчин, санхүүгийн нөөц  50  

3.2.1 Сургалтын анги танхим, лаборатори, дадлагын газар нь мэргэжлийн  
боловсролын сургалтын  байгууллагад тавигдаж буй стандарт, 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан байх 
 

д.д Үзүүлэлт 

1 Сургалтын анги танхим нь сургалтын байгууллагад тавигдах 
шаардлагыг хангасан уу? (тавилга, сургалтын техник хэрэгсэл, эрүүл 
ахуй) 

2 Сургалтын дадлагын газар, лаборатори нь сургалтын байгууллагад 
тавигдах шаардлагыг хангасан уу? 

Үнэлгээ:  бүрэн хангасан (2),  дунд зэрэг (1), хангалтгүй  (0) 

 
Мэдээллийн эх сурвалж  

 Лаборатори, анги танхимуудын хүчин чадал, ашиглалт 
 Оюутны дотуур байрны талаарх мэдээлэл, судалгаа 
 Сургалтын байгууллага, сургалтын орчны хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуй, эко орчин бүрдүүлэлт 

 Дэд бүтэц (дулаан, цахилгаан, усан хангамж, зам г.м) 

8 

3.2.2 Тухайн хөтөлбөрөөр зайлшгүй байх шаардлагатай тоног төхөөрөмж, 
багаж хэрэгсэл, материал түүхий эдийн  тоо, чанар,  хүчин чадлын 
хувьд хүрэлцээтэй байх 
 

д.д Үзүүлэлт 

1 Хөтөлбөрөөр суралцахад   шаардагдах машин, тоног төхөөрөмжийн 
техникийн  хүчин чадал, тоо хүртээмтжэй эсэх 

2 Хөтөлбөрийн дагуу тодорхой чадамж  эзэмшүүлэхэд   шаардагдах 
багаж, хэрэгсэл  тэдгээр нь хүртээмжтэй эсэх 

3 Хөтөлбөрийг эзэмшихэд шаардагдах материал, түүхий эд 
хангалттай юу? 

Үнэлгээ:  хангалттай сайн (2),  хангалттай (1), хангалтгүй  (0) 

 
Шаардагдах мэдээлэл: 
Хавсралт-1 Машин, суурин  тоног төхөөрөмжийг сургалтанд ашиглахыг 
зөвшөөрсөн  эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл, дүгнэлт 

6 
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Хавсралт-2 Машин, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт 
Хавсралт-3 Гар ба цахилгаан багаж хэрэгслийн жагсаалт 
Хавсралт-4 Сургалтын материал, түүхий эдийн жагсаалт 
Хавсралт-5 Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд ашиглах материаллаг баазыг 
бэхжүүлэх хэтийн төлөвлөгөө, тоног төхөөрөмжийн нөөцийг нэмэгдүүлэхэд 
шаардагдах хөрөнгийг сургуулийн төсөвт оновчтой тусгадаг талаарх 
төлөвлөлт 
Мэдээллийн эх сурвалж 
 Тоног төхөөрөмжийн хүчин чадал, ашиглалтын судалгаа, техникийн 

паспортын хөтлөлт 
 Сургалтын багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжид засвар үйлчилгээ хийсэн 

баримт 
 Сургалтанд хандив, тусламжаар нийлүүлэгдсэн сургалтын тоног 

төхөөрөмж, техник хэрэгслийн гэрээ, хүлээлцсэн баримт бичиг 
 Төсвийн хуваарилалтыг хэрэгжүүлэх үе шат, төлөвлөгөө 
 Нэгжүүдийн төсвийн хуваарилалт 
 Чадамжийн нэгжийг эзэмшүүлэхэд нэг суралцагчид гарах зардал, тооцоо 
 Санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын дүгнэлт, зөвлөмж 

3.2.3 Чадамжийн нэгж бүрийн  агуулгад нийцсэн суралцагчийн гарын авлага, 
сурах бичиг, цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүн хүртээмжтэй байх 
 

д.д Үзүүлэлт 

1 Мэргэжлийн  үндсэн ном, сурах бичгийн хангамж стандартын 
шаардлагад нийцсэн хангалттай эсэх 

2 Цахим сургалтын ном, хэрэглэгдэхүүн хүртээмжтэй байгаа эсэх 

Үнэлгээ:  хангалттай (4),  дунд зэрэг (3-1), хангалтгүй  (0) 

 
Шаардагдах мэдээлэл 
Хавсралт-1 Мэргэжлийн  үндсэн ном, сурах бичгийн жагсаалт: 

 Монгол хэл дээр 

 Гадаад хэл дээр 
Хавсралт-2 Мэргэжлийн сэтгүүлийн жагсаалт 
Хавсралт-3 Мэргэжлийн цахим ном 

 Видео хичээл 

 Мультимедиа хичээл 

 Интерактив программ 
Хавсралт-4 Номын сангийн үйлчилгээний журам 
Мэдээллийн эх сурвалж 

 Хөтөлбөрөөр үндэсний болон олон улсын хэмжээнд гарсан бүтээл, 
судалгааны ажлын мэдээллийн сан  

 Сурах бичгийн хүрэлцээ, ашиглалтанд хийсэн үнэлгээ 
 Цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүний нөөц, ашиглалтын байдал 
 Хөтөлбөртэй холбогдсон нэмэлт гарын авлага, материалуудын 

судалгаа 
 Бичгийн зааварчилгаа, технологийн карт, ажлын зураг 
 Ном солилцоо, гадаад хэвлэл 
 Судалгааны ажлын сан бүрдүүлэлт 

8 

3.2.4 Үйлдвэр аж ахуйн газруудыг түшиглэн ажлын байран дээр ур чадвар 
олгох орчин бүрдүүлсэн байдал 
 
Тухайн хөтөлбөрийн хүрээнд ажил олгогч нийгмийн түншүүдийг түшиглэсэн 
үйлдвэрлэлд дадлага хийх нөхцөлөөр хангагдсан байна. 

4 



14 

 

д.д Үйлдвэрлэл дээр дадлагын орчин бий болгосон 
түншлэгч байгууллагын тоо 

Авах оноо  

1 7-10 хүртэл буюу түүнээс их  4 

2 3-6 хүртэл 2 

3 2-оос бага 1 

 
Шаардагдах мэдээлэл 
Хавсралт-1 Түншлэгчид, ажил олгогчидтой  хийсэн хамтын ажиллагааны гэрээ, 
санамж бичиг 
Мэдээллийн эх сурвалж 
 Үйлдвэрлэлийн болон төгсөлтийн өмнөх дадлага ажлын удирдамж ба 

орчин бүрдүүлэлт 
 Түншлэгч, ажил олгогчидтой хамтран зохион байгуулсан энэ чиглэлийн үйл 

ажиллагааны  тайлан 

3.2.5 Тухайн  хөтөлбөрт хамаарах төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэхдээ орлого, 
зарлагыг төлөвлөх, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч хамт олны оролцоог 
харгалздаг байдал 

д.д Тухайн  хөтөлбөрт хамаарах төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэхдээ 
орлого, зарлагыг төлөвлөх,  хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч хамт 
олны оролцоог харгалздаг байдал / Хамт олны оролцооны 
нийцэх хувь 

Авах 
оноо  

1 91-100% 4 

2 81-90% 3 

3 71-80% 2 

4 51-70% 1 

5 50%- түүнээс доош хувь 0 

 
Мэдээллийн эх сурвалж 

 Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх гэрээ, хэлцэл 
  Батлагдсан төсөв, төсөл 
 Төслийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлан. 

 Хурлын тэмдэглэлүүд 

4 

3.2.6 Хөтөлбөрөөр төлбөртэй сургалт явуулах тохиолдолд өртөг, зардлыг 
оновчтой тогтоосон байдал 
Хөтөлбөрөөр төлбөртэй сургалт явуулах тохиолдолд сургалтын өртөг, зардлыг 

суралцах хугацаа, сонгосон чадамжийн нэгжийн багцаас хамааруулан 

оновчтой тооцон тогтоосон уу? 

д.д Үзүүлэлт 

1 Хөтөлбөрөөр суралцагчийн сургалтын тогтмол зардлыг нэг 
суралцагчаар тооцсон байдал 

2 Сургалтын хөтөлбөрөөр суралцагчийн хувьсах зардлыг нэг 
суралцагчаар тооцсон байдал 

Үнэлгээ:  хангалттай сайн (3),  Сургалтын төлбөрийн тооцоолол 
хангалттай (2), Тооцоолол дундаас доогуур (1), Төлбөртэй сургалтын 
тооцоогүй (0) 

 
Мэдээллийн эх сурвалж  
 Төлбөр төлсөн баримт, сурсан сурагчдын нэрс 
 Сургалтын төлбөр, үйлдвэр сургалтын материалын зөрүү хураамжийг 

тогтоосон үндэслэл, тооцоо 

6 
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 Удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэр, тэмдэглэл 
 Сургалтын төлбөр тогтоодог аргачлал 
 Байгууллага, иргэнтэй хийсэн гэрээ 
 Хөтөлбөрөөр урт болон богино хугацааны захиалгат сургалт явуулах 

төлөвлөгөө, хөтөлбөр 

3.2.7 Сургалтын төлбөрөөс гадна төсөл, хөтөлбөр, өөрийн үйл ажиллагааны 
орлогоос санхүүжилтийн нэмэлт эх үүсвэр бий болгож хөтөлбөрийн 
зорилгын хүрээнд ашигладаг эсэх 
   

д.д Санхүүжилтийн нэмэлт эх үүсвэр бий болгодог байдал   Авах оноо  

1 Суралцагчдын дадлагын хичээлээр хийсэн 
бүтээгдэхүүний борлуулалт, захиалгат  үйлчилгээнээс 
орлого олдог 

3 

2 Суралцагчдын үйлдвэр дээрх дадлагаас гэрээний 
дагуу орлого олдог 

2 

3 Сургалтын тоног төхөөрөмж, анги, дадлагын газар 
түрээслүүлэн орлого олдог 

1 

 
Мэдээллийн эх сурвалж 
 Санхүүгийн тайлан 
 Өөрийн үйл ажиллагаанаас олсон орлогын баримт, зарцуулалт 
 Хөрөнгийг  байгууллагын хандивын дансанд бүртгэж хүлээн авсан 

санхүүгийн баримт 
 Хөтөлбөрийг дэмжих чиглэлээр зарцуулсан хөрөнгө 

6 

3.2.8 Бий болгосон санхүүжилтийн нэмэлт эх үүсвэрээс оюутан, суралцагчийн 
сурах үйл ажиллагаанд  дэмжлэг үзүүлдэг эсэх  
 

д.д Санхүүжилтийн нэмэлт эх үүсвэр бий болгодог байдал   Авах оноо  

1 Сургалтын тоног төхөөрөмж, багаж, материал, түүхий 
эд авдаг 

2 

2 Сурч, амьдрах таатай орчин бүрдүүлдэг  2 

3 Сурагчдын дунд зохиогдох төрөл бүрийн уралдаан 
тэмцээнийг санхүүжүүлдэг 

2 

4 Мэргэжлийн ном сурах бичиг, программ худалдан 
авдаг 

2 

Үнэлгээ: Орлогын 50-100%  (2),  Орлогын 20-50% (1),  Зарцуулдаггүй  (0) 

 
Шаардагдах мэдээлэл 
Хавсралт-1 Оюутан суралцагчдад үзүүлэх хөнгөлөлт, санхүүгийн тусламж, 
урамшуулал, тэтгэлэг, хөнгөлөлт үзүүлэхэд мөрддөг дүрэм, журам 
Мэдээллийн эх сурвалж 

 Суралцагчидад үзүүлсэн урамшуулал, тэтгэлэг, хөнгөлөлтийн судалгаа, 
тайлан 

 Санхүүгийн тайлан бланс 

 Батлагдсан төсөв, төсөл 

8 

3.3 Суралцагч сонгох, элсүүлэх 4 

3.3.1 Хөтөлбөрөөр суралцах суралцагчийг элсүүлэх, сонгон шалгаруулах 
механизмтай байх 
 

д.д Үзүүлэлт Авах оноо  

1  Хөтөлбөрөөр суралцах элсэгчдэд зориулсан 
элсэлтийн журам нь МСҮТ, политехник коллежд 

1 

4 
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суралцагч элсүүлэх үлгэрчилсэн  журмыг баримтлан 
боловсруулсан эсэх. 

2 Хөтөлбөрийн чиглэлээр элсэгчдэд тусгай шаардлага 
тавьдаг уу? 

1 

3 Суралцагч элсүүлэх талаар олон нийтийн дунд төрөл 
бүрийн арга хэмжээ зохион явуулдаг уу? 

1 

4 Хөтөлбөрөөр суралцагчийг элсүүлэхдээ ерөнхий суурь 
чадамжийг шалгадаг уу? 

1 

 
Шаардагдах мэдээлэл: 
Хавсралт-1 Элсэлтийн журам 
Хавсралт-2 Элсэгчдэд зориулсан сурталчилгаа, мэдээлэл 
Мэдээллийн эх сурвалж 
 Суралцагч нь өмнөх мэдлэгээ хүлээн зөвшөөрүүлж хөтөлбөрөөс сонгон 

суралцах боломж бүрдүүлсэн бодлогын баримт  бичиг, журам 
 Элсэгчдэд зориулсан сурталчилгааны материал 
 Оюутан, суралцагч элсүүлэх талаар олон нийтийн дунд зохиосон арга 

хэмжээнүүд  
 Элсэн суралцагчдыг  төлөвшүүлэх талаарх бодлогын баримт бичиг  
 Мэргэжил сурталчилсан өдөрлөг, бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн, уралдааны 

удирдамж 
  Суралцагч элсүүлэн сургах захирлын тушаал 
 Элсэгчдийн дэлгэрэнгүй судалгаа, бүртгэл 

3.4.  Сургах, суралцахуйн бодлого зохицуулалт 26 

3.4.1. Сургалт зохион байгуулах ерөнхий шаардлага хангагдсан байдал 
 
Сургалт зохион байгуулахад тавигдах ерөнхий шаардлага болох сургалт 
эрхлэх тусгай  зөвшөөрөл, сургах, суралцахуйн үйл ажиллагааг зохицуулах 
бодлогын баримт  бичиг боловсруулан мөрддөг байна.  

д.д Үзүүлэлт Авах оноо  

1 Хөтөлбөрөөр сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй эсэх 2 

2 Сургалтын нэгдсэн дүрэм, журамтай эсэх 2 

3 Сургалтын төлөвлөгөө нь харьяа яам, газраар 
баталгаажуулсан баталгаатай юу?  

2 

4 Суралцагчийг  хичээлээс гадуур хөгжүүлэн 
төлөвшүүлэх урт болон богино хугацааны  
төлөвлөгөөтэй юу? 

2 

Үнэлгээ: Хугацаа Хүчинтэй, батлагдсан (2),  Хугацаа хүчингүй, баталгаагүй  (1) 

 
Шаардагдах мэдээлэл 
Хавсралт-1 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 
Хавсралт-2 Сургалтын нэгдсэн дүрэм, журам 
Хавсралт-3 Сургалтын төлөвлөгөө  
Хавсралт-4 Багш, удирдах ажилтны дэлгэрэнгүй судалгаа 
Хавсралт-5 Хөтөлбөрийн боловсруулалт, баталгаажуулалт 
Хавсралт-6 Оюутан, суралцагчийн мэдлэг, ур чадвар үнэлэх журам 
Хавсралт-7 ХАБЭА-н сургалтын танхим 
Мэдээллийн эх сурвалж: 
 Бодлогын баримт бичиг, дүрэм журмууд 
 Оюутан, сурагчдыг хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх, нийгэмшүүлэх  хөтөлбөр, урт 

богино хугацааны төлөвлөгөө (дотуур байр, номын сан, эмч, мэдээллийн 
ажилтан, нийгэм соёлын ажилтан, цайны газар, оюутны үйлчилгээний төв) 

8 
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 Хичээлийн бус цагаар зохиогдох төрөл бүрийн секц, дугуйлан, олимпиад, 
уралдаан тэмцээний удирдамж, төсөв, тайлан 

 Санхүүгийн тайлан 
 Эрүүл мэндийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх талаар хийсэн ажил, үр 

дүн  
 Эрүүл аюулгүй сургалтын орчин бүрдүүлэх ажлын төлөвлөлт, хэрэгжилт 

    

3.4.2. Суралцагчид сургалтын төлөвлөгөө, хичээлийн хөтөлбөрийн агуулгыг 
хэзээ, ямар хэлбэрээр эзэмшин үнэлүүлэхээ мэддэг байх 
 
Суралцагчид сургалтын төлөвлөгөө, хичээлийн хөтөлбөрийн агуулгыг хэзээ, 
ямар хэлбэрээр эзэмшин үнэлүүлэхээ мэддэг байхын тулд сургуулийн 
мэдээллийн бүх хэрэгсэлээр болон хөтөлбөрөөр суралцагчидад зориулсан 
“Суралцагчийн гарын авлага” боловсруулсан байна. 

д.д Үзүүлэлт Авах оноо  

1 Хөтөлбөрөөр суралцагчид зориулсан “Суралцагчийн 
гарын авлага”-тай эсэх 

2 

2 Хөтөлбөрөөр сургалт явуулах багш нарын цагийн 
ногдолд  шалгалт шүүлгийн хуваарийг сургалтын 
төлөвлөгөөний дагуу тусгасан эсэх 

1 

3 Хичээлийн хөтөлбөрөөр эзэмшвэл зохих  мэдлэг, ур 
чадварыг   хэзээ, ямар хэлбэрээр хэрхэн үнэлэх 
үнэлгээний төлөвлөгөө, удирдамжтай эсэх 

1 

 
Шаардагдах мэдээлэл 
Хавсралт-1 Үнэлгээний нэгдсэн график 
Мэдээллийн эх сурвалж 

 Оюутны гарын авлага 
 Вэб хуудас 
 Оюутны программ 
 Мэдээлэл сурталчилгааны материалууд (Шалгалт шүүлэг, бие даалт, 

курсын ажил, сорилын шалгалтын хуваарь) 

4 

3.4.3 Суралцагчийн бие даасан, бүтээлч үйл ажиллагааг өрнүүлдэг, үнэлдэг 
байх 
 
Хөтөлбөрөөр суралцагчийг  сонгосон мэргэжилдээ сонирхолтой болгохоос 
гадна нийгэмшүүлэх, төлөвшүүлэх, хамт олныг манлайлах, бие дааж сурч 
хөдөлмөрлөх чадварт сургах, бүтээлч үйл ажиллагааг санаачлан өрнүүлэн 
ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэн, тэдний үйл ажиллагааг  дэмжин 
үнэлдэг байна. 

д.д Үзүүлэлт Авах оноо  

1 Суралцагчдын дунд мэргэжлийн  ур чадварын 
уралдаан зохион явуулдаг эсэх 

2 

2 Суралцагчдын дунд бүтээлийн үзэсгэлэн гаргаж үйл 
ажиллагааг дэмжин урамшуулан үнэлдэг үү? 

2 

3 Суралцагчдын бие даан эрхэлсэн судалгаа, бүтээл, 
эрдэм шинжилгээний ажлыг дэмжин бусдад  мэдээлдэг 
эсэх 

1 

4 Суралцагчдын санаачилсан  нийгэм, хувь хүнд 
чиглэсэн сайн үйлсийн аяны ажил, тэмдэглэлт өдөр, 
төрөл бүрийн уралдаан тэмцээнийг дэмжин 
урамшуулж ажилладаг  ажлын төлөвлөгөө,  
төсөвтэй юу? 

1 

6 
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Үнэлгээ: Бүх суралцагчдын 90-100% нь хамрагддаг  (2),  Хөтөлбөрөөр 
суралцагчдын 40-80% нь хамрагддаг (1),  Суралцагчдын 30-аас доош хувь 
нь хамрагддаг (0,5) 

 
Мэдээллийн эх сурвалж 

 Шилдэг оюутан, суралцагч шалгаруулах журам 
 Оюутан, суралцагчид тэтгэлэг, хөнгөлөлт үзүүлэх журам 
 Бие даах ажлын удирдамж, зохион байгуулалт, үнэлгээний удирдамж 

 Зохиогдсон төрөл бүрийн уралдаан тэмцээний удирдамж, тайлан 
3.4.4 Суралцагчийн нийгмийн асуудал  хариуцсан ажилтан, сонирхолын 

бүлгүүдийн үйл ажиллагаа хүртээмжтэй бөгөөд тогтмолжсон байх  
 
Суралцагчийн нийгмийн асуудал  хариуцсан орон тооны ажилтантай байх ба 
ажилтан нь суралцагчийн нийгмийн өмнө хүлээх үүрэг, хариуцлагыг 
ухамсарлуулах, тэднийг хөгжүүлэн төлөвшүүлэх, эерэг хандлагад сургах ба 
сонирхолын бүлгүүдийн үйл ажиллагааг дэмжин идэвхжүүлж тэдний үйл 
ажиллагааг  хүртээмжтэй байлгах буюу суралцагчдад үзүүлэх нийгмийн төрөл 
бүрийн үйлчилгээг тогтмол үзүүлдэг байна. 

д.д Үзүүлэлт 

1 Суралцагчийг хөгжүүлэн төлөвшүүлэх урт болон богино хугацааны 
хөтөлбөртэй эсэх  

2 Нийгэм, соёлын ажилтан тухайн хичээлийн жилийн ажлын 
батлагдсан төлөвлөгөөтэй эсэх 

3 Сургуулийн оюутан, сурагчдын зөвлөл, сонирхолын бүлгүүдийн үйл 
ажиллагааны  төлөвлөгөөтэй бөгөөд ажиллах нөхцөлөөр хангагдсан 
уу? 

4 Сургуулийн нийгмийн түншлэл хариуцсан ажилтан үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөтэй эсэх.  

Үнэлгээ:  Үйл ажиллагаа тогтмолжсон ба төлөвлөгөөний дагуу зохиогддог 
(2),  Үйл ажиллагаа хараахан бүрэн тогтмолжоогүй (1),  Үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө ил тод биш, тогтмолжоогүй (0) 

 
Шаардагдах мэдээлэл 
Хавсралт-1 Нийгэм, соёлын ажилтны жилийн ажлын төлөвлөгөө, тайлан 
Мэдээллийн эх сурвалж 
 Оюутан, сурагчдын зөвлөлийн танилцуулга, тайлангууд 
 Бусад баг, хамтлаг, клуб, дугуйлангуудын үйл ажиллагаа 
 Санхүүгийн тайлан, мэдээ 
 Чадамжийн нэгж хичээлийн төлөвлөлтөнд суралцагчдыг  төлөвшүүлж, 

хөдөлмөрийн хүмүүжилд сургах талаар тусгасан байдал 
 Зохион байгуулсан арга хэмжээнүүдийн удирдамж, хамрагдсан сурагчдын 

тоо, үр дүн 
 Тайлан мэдээнүүд 

8 

3.5.  Суралцагчийг үнэлэх үнэлгээний бодлого зохицуулалт   12 

3.5.1 Хөтөлбөрөөр суралцагчийг үнэлэх үнэлгээний нэгдсэн дүрэм, журамтай 
байж үнэлгээг ил тод явуулах орчин, нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна.   
 

д.д Үзүүлэлт 

1 Суралцагчийг үнэлэх үнэлгээний нэгдсэн дүрэм, журамтай эсэх  

2 Суралцагчийн мэдлэг, ур чадвар үнэлэх үнэлгээний төлөвлөгөө, 
удирдамж, зөвлөмжтэй эсэх 

Үнэлгээ:  Үнэлгээний дүрэм, журам бүрэн боловсрогдсон (2),  Үнэлгээний 

4 
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дүрэм, журмын боловсруулалт  гүйцэд биш (1),  Үнэлгээний дүрэм, 
журамгүй  (0) 

 
Шаардагдах мэдээлэл: 
Хавсралт-1 Оюутан, суралцагчийг үнэлэх үнэлгээний  дүрэм, журам, удирдамж 
Хавсралт-2 Чадамжийг үнэлэх үнэлгээний төлөвлөгөө 
Мэдээллийн эх сурвалж 

 Дүнгийн хавтгай (улирал, жилээр) 
 Оюутан, суралцагчийг үнэлэх явцын үнэлгээний хуудас 
 Шууд ажиглалтын үнэлгээний хуудас 
 Үнэлүүлэгчид өгөх зөвлөмж 
 Хөндлөнгийн үнэлээчийн үнэлгээний хуудас 
 Чадамжийн нэгж бүрийн хүрээнд боловсрогдсон мэдлэг шалгах 

үнэлгээний материал (бичгэн, аман, ярилцлагын) 
 Суралцагчийн өөрийн үнэлгээний маягт, тайлан 
 Үнэлгээний материалд хийсэн анализ, өөрчлөлт 
 Үнэлгээний баталгаажуулалтын баримт, тайлан  
 Дахин шалгалтын хуудас 

3.5.2 Хөтөлбөрийн тодорхой чадамжийн нэгжийг бүрэн эзэмшээгүй болон өөр 
сургуульд шилжсэн суралцагчийн тоо, шалтгаанд шинжилгээ хийж, 
түүний мөрөөр тодорхой ажил зохион байгуулж үр дүнд хүрдэг байх 
 

д.д Үзүүлэлт 

1 Чадамжийн нэгжийн мэдлэг, ур чадварыг дахин үнэлэх үнэлгээний 
журамтай эсэх 

2 Дахин шалгалт, давтлага, зөвлөгөөнд зарцуулсан багшийн цаг 
тооцох, үнэлэх журамтай юу? 

3 Суралцагчийн суралцах үйл ажиллагаа, үнэлгээг  “Суралцагчийн 
гэрээ”-гээр зохицуулахаар тусгагдсан  уу? 

Үнэлгээ:  Үнэлгээний журамтай (1),  Үнэлгээний  журамгүй  (0) 

 
Шаардагдах мэдээлэл: 
Хавсралт-1 Оюутан, сурагчдын тоо, бүтэц, бүрэлдэхүүн, шилжилт хөдөлгөөний 
тухай статистик мэдээнүүд 
Мэдээллийн эх сурвалж  
 Зохион байгуулсан арга хэмжээ, үйл ажиллагаа 
 Дотоод хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний болон сэтгэл ханамжийн 

судалгаанууд 
 Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлангууд 

3 

3.5.3 Хөтөлбөрөөр суралцсан суралцагчид төгсөөд ажлын байранд шууд 
ажиллах мэдлэг,  ур чадвар, хөдөлмөрийн хүмүүжил, эерэг хандлагатай 
байх 
 

д.д Үзүүлэлт Авах оноо  

1 Хөтөлбөрөөр суралцаж төгссөн суралцагчдын  
мэргэжлийн онолын мэдлэг хангалттай эзэмшин 
төгсдөг үү? 

2 

2 Хөтөлбөрөөр суралцаж төгссөн суралцагчдын  
мэргэжлийн ур чадварыг  хангалттай эзэмшин төгсдөг 
үү? 

2 

3 Хөтөлбөрөөр суралцаж төгссөн суралцагчид 
хөдөлмөрийн хүмүүжил, эерэг хандлага, төлөвшилтэй    

1 

5 
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Мэдээллийн эх сурвалж 

 Мэргэжлийн болон ажлын байрны тодорхойлолт 
 Төгсөгчдөд тавигдах шаардлага 
 Суралцагчид үзүүлдэг үйлчилгээнүүд олон төрлийн бөгөөд 

суралцагчдын сэтгэл ханамжид нийцсэн байх 
 Суралцагчид сургалтын төлбөрт ямар ямар зардлууд орж байгаа, ямар 

үйлчилгээ авах бүрэн эрхтэй, өөрийн сургалтын явцын талаарх 
мэдээллүүд 

 

ШАЛГУУР 4.  ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ  Үнэлгээ 
120 оноо 

4.1.  Хөтөлбөрийн бодлого, шаардлага хангагдсан байдал 20 

4.1.1 Сургалтын үйл ажиллагааны стратегийг боловсруулж, хэрэгжүүлж буй 
байдал 
 
д.д Үзүүлэлт Авах оноо  

1 
Сургалтын үйл ажиллагааны стратегитай, түүнийгээ 
маш  сайн хэрэгжүүлдэг, үр дүнг нь тогтмол тооцдог, 
олон талын оролцоог хангадаг бол 

8 

2 
Сургалтын үйл ажиллагааны стратегитай, түүнийгээ 
хангалттай  сайн хэрэгжүүлдэг, үр дүнг нь тооцдог бол 

6 

3 
Сургалтын үйл ажиллагааны стратегитай, түүнийгээ 
хангалттай  хэрэгжүүлдэг бол 

4 

4 
Сургалтын үйл ажиллагааны стратегитай боловч хамт 
олон суралцагчдад хангалттай таниулаагүй, хэрэгжилт 
тааруу 

2 

5 Сургалтын үйл ажиллагааны стратегигүй 0 

 
Шаардагдах мэдээлэл: 
Хавсралт-1. Боловсруулсан стратеги 
Мэдээллийн эх сурвалж  

 Сургалтын үйл ажиллагааны стратеги 

 Урт, богино болон тухайн хичээлийн жилийн үйл ажиллагааны 
төлөвлөлт 

8 

4.1.2 Сургалт явуулж буй хөтөлбөр нь албан ёсоор баталгаажиж, сургалтын 
үйл ажиллагааны шаардлагыг хангасан байдал 
 
д.д Үзүүлэлт Авах оноо  

1 
Хөтөлбөр нь сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн 
шаардлагыг хангасан байдал 

2 

2 Хөтөлбөрийн баталгаажилт, хэрэгжилт 4 

3 Сургалтын төлөвлөгөөний баталгаажилт, хэрэгжилт 3 

4 Ээлжит хичээлийн төлөвлөлтийн баталгаажилт, хяналт 3 

 
Шаардагдах мэдээлэл:  
Хавсралт-2. Батлагдсан хөтөлбөр 
Мэдээллийн эх сурвалж 

 Сургалтын ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 
 Хөтөлбөрийн дүгнэлт, зөвшөөрөл 
 Батлагдсан сургалтын төлөвлөгөө 
 Чадамжийн нэгж /хичээл/ бүрээр боловсруулж, баталгаажсан хөтөлбөр 

12 
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 Ээлжилт хичээлийн /нэгж/ төлөвлөлт, баталгаажилт 

4.2. Хөтөлбөрийн удирдлага, зохион байгуулалт хангагдсан байдал 75 

4.2.1 Хөтөлбөрийн удирдлагыг хэрэгжүүлж буй тэнхим, нэгжийн оновчтой 
зохион байгуулалт бүрдсэн байдал 
 
д.д Үзүүлэлт Авах оноо  

1 
Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах оновчтой зохион 
байгуулалтын бий болгосон байдал 

3 

2 
Хөтөлбөрт хамаарах үйл ажиллагааны нэгдмэл, 
тасралтгүй үйл ажиллагааг хангасан байдал 

2 

3 
Багш, ажилтнуудын ажлын байрны чиг үүрэг нь 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаатай 
хамаарахуйц байх 

3 

 
Шаардагдах мэдээлэл:  
Хавсралт-1. Сургалт, хөтөлбөрийн удирдлага, зохион байгуулалтын бүтэц 
Мэдээллийн эх сурвалж  

 Зохион байгуулалтын бүтэц 
 Тэнхим, нэгжийн үйл ажиллагааны төсөв, орон тоо 
 Ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолт, уялдаа холбоо 

 Алба, нэгжийн төлөвлөгөө, төлөвлөлт 

8  

4.2.2 Алба, нэгж нь сургалтын хөтөлбөр, агуулгыг шинэчлэх, сайжруулах 
ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулдаг байх 
 
д.д Үзүүлэлт Авах оноо  

1 Хөтөлбөрийн агуулгын сайжруулалт 6 

2 Үйл явцын хэрэгжилт, үр дүн 4 

3 Шинжилгээ, хяналт 3 

4 Тогтмолжсон байдал, давтамж 2 

 
Шаардагдах мэдээлэл: 
Хавсралт-2. Шинэчилж, сайжруулсан хөтөлбөрүүд 
Мэдээллийн эх сурвалж  

 Хөтөлбөрийн агуулгад хийсэн шинэчлэл, өөрчлөлт 
 Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг сайжруулсан байдлын 

үнэлгээ 

 Үйл ажиллагааны тэмдэглэл 

15  

4.2.3 Алба, тэнхим, нэгж нь сургалтын уян хатан байдлыг хангаж буй байдал 
 
д.д Үзүүлэлт Авах оноо  

1 
Сургалтын хэлбэр, үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээнд тохирсон 
байдал 

4 

2 
Сургалтын нээлттэй, уян хатан байдлыг хэрэгжүүлэхэд 
багшийн үйл ажиллагаа, хөгжил, ажлын ачааллын нийцэл 

3 

3 Сургалтын арга, технологийн хөгжлийн нийцтэй байдал 3 

 
Мэдээллийн эх сурвалж  
 Сургалтыг уян хатан зохион байгуулах чиглэлээр хэрэгжүүлсэн ажил, үр 

дүн 
 Хичээлийн хуваарь 
 Багшийн хуваарь 
 Суралцагчийн хуваарь 

10  
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 Багшийн цагийн ачааллын зохицуулалт 
 Дадлагын газар, анги танхимын оновчтой ашиглалт 
 Ажлын байран дээрх сургалтын зохион байгуулалт 
 Суралцагчдад сонгон суралцах, шаардлагатай тохиолдолд зарим 

чадамжийн нэгж /хичээл/ -ийг хойшлуулж судлах боломжийг олгох талаар 
авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ 

 Суралцагчдын сурах арга барилаа төлөвлөх, зөвлөн туслах, мэдээллээр 
хангах талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ 

 Суралцагчдыг оношлох, эрсдлээс сэргийлэх, сургалтын явцыг хянах талаар 
авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ 

4.2.4 Алба, тэнхим, нэгжээс суралцагчийн хөгжил, төлөвшил, танин мэдэхүйд 
чиглэсэн лекц, семинар, сургалтуудыг зохион байгуулж буй байдал   
 
д.д Үзүүлэлт Авах оноо  

1 
Сургалт, семинарын зорилго, үр дүн нь тухайн 
хөтөлбөртэй хамаарахуйц байх 

4 

2 Тогтмолжсон байдал, давтамж, үр нөлөө 2 

 
Мэдээллийн эх сурвалж  

 Явуулсан сургалт, семинарын зорилго, үр дүн 

 Сургалт, семинарын давтамж 

6  

4.2.5 Суралцагчдад үзүүлэх үйлчилгээний тогтолцоо, механизм бүрдсэн 
байдал 
 
д.д Үзүүлэлт Авах оноо  

1 Суралцагчдад үзүүлэх үйлчилгээний хүртээмж, чанар 3 

2 
Суралцагчдын үүсгэл, санаачилгын байгууллагуудыг 
дэмжиж буй байдал 

2 

3 
Суралцагчдын санал, гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх 
үйл ажиллагаа тогтмолжсон байдал 

2 

4 Суралцагчдын оролцооны түвшин 1 

 
Мэдээллийн эх сурвалж 

 Үйлчилгээний хүртээмж, үйл явц, үр дүнг тасралтгүй сайжруулах 
чиглэлээр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ 

 Суралцагчдыг дэмжих үйл ажиллагаа нь сургалтын хөтөлбөртэй 
нийцсэн байх 

 Суралцагчийн зөвлөх үйлчилгээ, зөвлөх, бүлэг удирдсан багшийг 
томилон ажиллуулдаг эсэх 

 Суралцагчийн үүсгэл, санаачилгын байгууллага, клубуудын үйл 
ажиллагааг дэмжин ажиллах чиглэлээр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ 

 Суралцагчдын санал, гомдол хүлээн авах, хариу өгөх үйл ажиллагаа 
тогтмолжсон байдал, хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ 

8  

4.2.6 Ажлын байрны сургалт, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажил мэргэжлийн 
зөвлөгөө өгөх зохицуулалт, үйл ажиллагаа бүрдсэн байдал 
   
д.д Үзүүлэлт Авах оноо  

1 Үйлдвэр, сургалтын холбоог бэхжүүлэх ажлын ахиц 6 

2 
Ажил мэргэжлийн зөвлөгөө мэдээлэл тогтмолжсон 
байдал 

2 

3 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны оролцоо 4 

 

12  
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Мэдээллийн эх сурвалж 
 Дадлагын сургалт, ажлын байрны чиг баримжаа, мэдээлэл олгох үйл 

ажиллагаа 
 Үйлдвэр, аж ахуйн нэгжтэй хийсэн гэрээ, хэлцэл 
 Дадлагын ажлын удирдамж, төлөвлөгөө 
 Ажил мэргэжлийн талаар зөвлөгөө, мэдээлэл хүргэдэг зохицуулалт 
 Суралцагчдын хөдөлмөр эрхлэлтийн зохицуулалт 
 Дадлагын багшийн үйл ажиллагаа 

 Үйлдвэрийн инженер, техникийн ажилтны ажлын байран дахь сургалт, 
дадлагын ажил дахь оролцоо 

4.2.7   Суралцагчийн мэргэжлийн ур чадварын өсөлтийг дэмжих, хөгжүүлэх 
механизм бүрдсэн байдал 
 
д.д Үзүүлэлт Авах оноо  

1 Мэргэжлийн уралдаан тэмцээний оролцоо, үр дүн 3 

2 
Ур чадварыг хөгжүүлэх чиглэлээр тогтоосон хамтын 
ажиллагааны үр дүн 

2 

3 Идэвхжүүлэх, сурталчилах механизм 1 

 
Мэдээллийн эх сурвалж  

 Ажил мэргэжлийн уралдаан тэмцээн тогтмолжсон байдал, давтамж 
 Бүтээлийн үзэсгэлэн 
 Олон улсын болон улсын хэмжээний ур чадварын тэмцээнд оролцсон 

байдал 

 Урамшуулах, дэмжих механизм, бодлого 

6  

4.2.8 Багшийн сургах арга зүй   
 
д.д Үзүүлэлт Авах оноо  

1 
Багшийн сургах арга зүйг хөгжүүлэх ажлын үр дүн, 
тогтмолжсон байдал 

5 

2 
Багшийн сургалтын арга, технологийн шинэчлэл, 
хөгжүүлэлт 

3 

3 
Сургалтын шинэ арга технологийг нэвтрүүлж буй 
байдал, бодлого 

2 

 
Мэдээллийн эх сурвалж 

 Багшийн сургах арга зүйг хөгжүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээ 

 Туршлага судлах, түгээн дэлгэрүүлэх ажлын үр дүн 
 Ээлжит хичээлийн төлөвлөлт, зохион байгуулалт, үнэлгээ 

 Сургалтын арга технологийн ашиглалт, хөгжүүлэлт 

10  

4.3. Оролцогч талууд, суралцагчдын сэтгэл ханамжийн байдал  25  

4.3.1 Хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд сургалтын үйл 
ажиллагаанд суралцагч, эцэг, эх, ажил олгогчийн сэтгэл ханамжийг 
ямар давтамжтайгаар тодорхойлж, үр дүнг тооцдог вэ? 
 
Сэтгэл ханамжийн судалгааны давтамж, хамрагдалтын байдал 

Судалгааны давтамж Оролцогч талуудын хамрагдалт 

Тохирох хэсгийн ард тэмдэг тавина уу 

Улирал тутам  Зөвхөн суралцагч  

Жилд  Зөвхөн эцэг эх  

25  
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2 жилд  Зөвхөн ажил олгогч  

  2 талыг хамруулдаг  

  Бүгдийг нь хамруулдаг  

  
Сэтгэл ханамжийн судалгааны үр дүнг тооцож буй байдал 

 Хангалттай 
бус 

Хангалттай Маш сайн 

Ахиц дэвшил, өөрчлөлт 
бий эсэх 

   

Хариуцлагын механизм 
тогтмолжсон байдал 

   

 

Үнэлгээ: Дээд оноо 25 ба эхний үзүүлэлтийн хувьд судалгааны давтамжад  
3-0 оноо, хамрагдалтад зөвхөн суралцагч эсвэл эцэг эх, ажил олгогчийн нэг 
бол 2 оноо, 2 талыг хамруулдаг бол 4 оноо, бүгдийг нь хамруулдаг бол 6 
оноо өгнө. Дараагийн үзүүлэлтийн хувьд нотлох баримтад үндэслэн  ахиц 
дэвшлийн өөрчлөлт хангалттай бол 5 оноо, маш сайн бол 10 оноо, 
хариуцлагын механизм хангалттай бол 3 оноо, маш сайн бол 6 оноо өгнө. 

 
Шаардагдах мэдээлэл: 
Хавсралт-1. Сэтгэл ханамжийн судалгаа, асуулга 
Мэдээллийн эх сурвалж 
 Сэтгэл ханамжийн судалгааны асуулга, тайлан 
 Сэтгэл ханамжийн үнэлгээн дээр үндэслэсэн өөрчлөлт 

 Хариуцлага урамшууллын механизмыг тогтмолжуулах чиглэлээр хүрсэн үр 
дүн 

 

ШАЛГУУР 5.  ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖИЛТ 
 

Үнэлгээ 
90 оноо 

5.1 Хөтөлбөрийн үнэлгээний  үйл явц, зохион байгуулалт, арга хэрэгсэл,  хяналт 
үнэлгээ хангагдсан байдал 

15 

5.1.1 Мэргэжлийн боловсрол сургалтын асуудал хариуцсан төрийн 
захиргааны төв байгууллагын дүрэм журмыг баримтлан үнэлгээний арга 
хэрэгслийг боловсруулах, турших, сайжруулах механизмтай эсэх 
 
д.д Үзүүлэлт Авах оноо  

1 
Үнэлгээний үйл явцыг тодорхойлсон дүрэм журамтай 
эсэх 

3 

2 Үнэлгээний арга хэрэгслийг зөв сонгож ашигладаг эсэх 2 

3 Үнэлгээний арга хэрэгслийг байнга сайжруулдаг  эсэх  3 

4 
Үнэлгээний багийг зохих шаардлагын дагуу 
ажиллуулдаг эсэх 

2 

 
Шаардагдах мэдээлэл: 
Хавсралт-1 Үнэлгээний арга хэрэгсэл, хөтөлбөрийн үнэлгээний багийн үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө 
Хавсралт-2 Хөтөлбөрийн үнэлгээний багийн тушаал, журам 
Хавсралт-3 Хөтөлбөр болон үнэлгээний загвар, боловсруулалтын удирдамж 
Хавсралт-4 Харьцуулалт хийсэн жишиг сургуулиудын жагсаалт 
Мэдээллийн эх сурвалж 
 Сургалтын төлөвлөгөө 

 
10 
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 Сургалтын хөтөлбөр 
 Үнэлгээний арга хэрэгсэлийн хяналт, шинжилгээ 
 Батлагдсан үнэлгээний төлөвлөгөө 
 Үнэлгээний баг ажиллуулах журам 
 Зааварчилгааны хуудас 
 Үнэлгээний журам 
 Хөтөлбөр, үнэлгээний материалд үнэлгээ дүгнэлт хийсэн, засвар оруулсан, 

хянасан тухай хэлэлцсэн хурлын     протоколууд  
 Хурлын ирцийн бүртгэл  

 Үнэлгээний үйл явцыг хангаж ажилласан ажлын тайлан 

5.1.2 Үнэлгээний орчин, үнэлгээний шударга байдлыг хангахад чиглэгдсэн 
шаардлагатай хяналтын механизмыг бий болгосон эсэх 
 
д.д Үзүүлэлт Авах оноо  

1 Үнэлгээний хяналтыг хэрэгжүүлдэг байдал 3 

2 
Үнэлгээний хяналтад хөндлөнгийн оролцоог хэрхэн бий 
болгодог 

2 

 
Шаардагдах мэдээлэл: 
Хавсралт 1 Хяналт хийсэн тайлангууд 
Хавсралт 2 Хөтөлбөрийн багийн оролцогчдын жагсаалт 
Хавсралт 3 Санал асуулга, тайлан мэдээ 
Хавсралт 4 Хөтөлбөрийн багийн хурлын бүртгэл, тэмдэглэл 
Хавсралт 5 Хөтөлбөрийн  багийн шийдвэр 
Хавсралт6 Хөндлөнгийн хяналтын үнэлгээний ажилтны тэмдэглэл, зөвлөмж 
Хавсралт 7 Үнэлгээнд ажил олгогч, эцэг эхийн төлөөлөлийн  өгсөн  дүгнэлт 
Мэдээллийн эх сурвалж 
 Судалгаа 
 Хурлын тэмдэглэл 
 Хурлын ирцийн тэмдэглэл 
 Боловсруулсан шинжилгээ, гаргасан шийдвэрийн тэмдэглэл 
 Батлагдсан шийдвэрийн талаарх дүгнэлт, илтгэх хуудас 
 Үнэлгээний орчин, үнэлгээний шударга байдлыг хангахад хийж 

хэрэгжүүлсэн ажлын үр дүн 

5  

5.2. Суралцагчийг үнэлэх үнэлгээ байнга хийгдсэн байдал 15 

5.2.1 Оюутныг сургах, сурах зүйн тохиромжтой хэлбэрт нийцүүлэн өөрчлөлт 
хийх, заах арга зүйн шинэчлэл хийх боломж бүрдүүлсэн эсэх? 
 

д.д Үзүүлэлт 

1 Суралцагчийн үнэлгээний дүрэм журам  

2 Үнэлгээний төлөвлөгөө материал 

3 Сургалтын арга 

Үнэлгээ:  Нийцтэй (2),  Нийцэл дунд зэрэг (1),  Нийцгүй  (0) 

 
Шаардагдах мэдээлэл 
Хавсралт 1 Оюутны хэрэгцээнд тулгуурлан чадамжийн нэгж, чадамжийн 
элемент  нэгжүүдийг сонгож, багцлан хөтөлбөрийн үнэлгээг хийсэн байдал 
Хавсралт 2 Суралцагчийн үнэлгээний хуваарь, үнэлгээний мэдээллийг 
хүргэсэн байдал 
Хавсралт 3 Чадамжийн нэгжийг үнэлэх үнэлгээний төлөвлөгөө 
Мэдээллийн эх сурвалж 
 Оюутны үнэлгээний журам 

6 
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 Оюутныг үнэлдэг арга хэрэгсэлүүд 
 Тушаал, журмууд 
 Сургалтын тохиромжит арга хэлбэрүүд 

5.2.2 Идэвхгүй болон сурлагын хувьд эрсдэл байгаа оюутнуудыг тодруулж,  
оюутнуудын хэрэгцээг зохицуулан ажилладаг эсэх 
 
д.д Үзүүлэлт Авах оноо  

1 Оюутны сурах үйл явцыг оношлон шинжилдэг байдал 2 

2 Оюутанд зөвлөн тусалж, чиглүүлсэн байдал 1 

3 Оюутны суралцах чадварыг хөгжүүлсэн байдал 1 

4 Оюутан бүрийн сурлагын амжилт чанарын ахиц 1 

5 Оюутны хөгжүүлэлт ба дахин үнэлгээ хийх байдал 1 

 
Шаардагдах мэдээлэл: 
Хавсралт 1 Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн хангалт, үнэлгээг дахин хийсэн 
байдал 
Хавсралт 2 Суралцагчдад зөвлөгөө өгсөн тоо 
Хавсралт 3 Сурлагын ахиц, амжилт тоон судалгаа 
Хавсралт 4 Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ 
Хавсралт 5 Үнэлгээний хуудас 
Хавсралт 6 Тайлан 
Мэдээллийн эх сурвалж 
 Мэдээлэл сурталчилгааны материалууд 
 Суралцагчдад мэргэжлийн чиг баримжаа олгох төв 
 Бизнэс инкубаторийн төв 
 Тушаал 

 Дахин сургах, дахин үнэлгээ хийсэн үр дүнгийн тайлан 

6 

5.2.3 Суралцагчдаас үнэлгээний талаар санал дүгнэлт шүүмж авахад 
шаардлагатай механизмыг тодорхойлсон байх 
 
д.д Үзүүлэлт Авах оноо  

1 
Үнэлгээний асуудлаар суралцагчдаас санал, шүүмж 
авдаг эсэх 

2 

2 
Үнэлгээгээ хүлээн зөюшөөрөх байдлыг бүрдүүлсэн 
эсэх 

1 

 
Мэдээллийн эх сурвалж  

 Санал асуулгын хуудас 
 Дүнгийн хуудас 

 Санал асуулга,  шүүмжийн мөрөөр хэрэгжүүлсэн ажлын үр дүн 

3 

5.3. Багш  нарыг үнэлэх үнэлгээ тогтмолжсон байдал 10 

5.3.1 Мэргэжлийн болон сургалт, эрдэм шинжилгээний мэдлэг, арга барил, ур 
чадвараа дээшлүүлэхэд чиглэсэн багшийн хөгжлийн хөтөлбөртэй 
байна. 
 
д.д Үзүүлэлт Авах оноо  

1 
Хөтөлбөр нь үндэсний стнадарт, хөтөлбөртэй нийцсэн 
эсэх 

1 

2 
Хөтөлбөрийг боловсруулахад багш, нэгжийн оролцоо, 
онцлог байдал 

1 

3 Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 2 

 

4 
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Шаардагдах мэдээлэл: 
Хавсралт 1 Сургуулийн багшийн хөгжлийн хөтөлбөр 
Мэдээллийн эх сурвалж 
 Багшийн хөгжлийн хөтөлбөрийг боловсруулсан баг, бүрэлдэхүүн 
 Багшийн хөгжлийн хөтөлбөр, хэрэгжилт дүн шинжилгээ, сайжруулалт 
 Багшийн мэргэжлийн сургалтанд хамрагдсан мэдээлэл, тайлан 

 Багшийн гаргасан амжилтууд, түгээн дэлгэрүүлсэн туршлага 

5.3.2 Багшийн сургалт, заах арга зүй, эрдэм шинжилгээ, судалгаа, 
мэргэжлийн болон нийгмийн үйлчилгээний /зөвлөх үйлчилгээ/ чиглэлээр 
хичээлийн жил тутам өөрийн болон хөндлөнгийн үнэлгээг тогтмол 
гүйцэтгэж, үр дүнг тооцдог байдал 
 
д.д Үзүүлэлт Авах оноо  

1 
Багш нарын нийгэмд үзүүлэх үйлчилгээний хүртээмж, 
ахиц 

2 

2 
Багш нарын ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ тогтмолжсон 
байдал 

2 

3 
Багшийг үнэлэх үнэлгээнд ажил олгогч, мэргэжлийн 
холбоод, хөндлөнгийн байгууллагуудын дүгнэлтийг 
ашигладаг байдал 

2 

 
Шаардагдах мэдээлэл: 
Хавсралт 1 Гүйцэтгэлийн болон чанарын үнэлгээнд суурилсан багш нарын 
урамшуулалын системийг бүрдүүлсэн байдал 
Хавсралт-2 Багшийн албан тушаалын зэрэглэл, түвшиний  тушаал 
Хавсралт-3 Багшийн үнэлгээ / аттестатчлал/ журам 
Мэдээллийн эх сурвалж 
 Багшийн үйл ажиллагаатай  холбоотой дүрэм журам 
 Багш нарын анкет 
 Боловсролын болон мэргэжлийн үнэмлэх 
 Өөрийн үнэлгээний тайлан 
 Сургалтад ашиглаж буй сургах/заах аргын үр дүн, үр нөлөөний судалгаа  
  Тайлан, судалгааг хэлэлцэж, дүгнэлт гаргасан байдал  
  Багшийн дотоод болон хөндлөнгийн үнэлгээ 

 Багшийн мэргэшлийн түвшиний үнэлгээ 

6 

5.4. Үнэлгээний ажилтны  чадавх, нөөц бүрдүүлэлт, ёс зүйн хэм хэмжээг 
тодорхойлж хангасан байдал 

10 

5.4.1 Хөтөлбөрийн үнэлгээ, дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэнтэй эсэх 
 

д.д Үзүүлэлт 

1 Хөтөлбөрийн үнэлгээ, дотоод хяналтын механизм бүрдүүлсэн 
байдал  

Үнэлгээ:  Хөтөлбөрийн үнэлгээ, дотоод хяналт хариуцсан ажилтантай (3), 
 Ажил үүргийг тодорхой ажилтан хавсран хийдэг (1),  
 Тодорхой механизм бүрдээгүй (0) 

 
Шаардагдах мэдээлэл: 
Хавсралт 1      Анкет 
Хавсралт 2 Ажлын байрны тодорхойлолт 
Хавсралт 3 Сонгон шалгаруулах журам 
Мэдээллийн эх сурвалж 
  Судалгаа 
 Хурлын тэмдэглэл 

3 
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 Хурлын ирцийн тэмдэглэл 
 Боловсруулсан шинжилгээ, гаргасан шийдвэрийн тэмдэглэл 

 Батлагдсан шийдвэрийн талаарх дүгнэлт 

5.4.2 Үнэлгээний ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлж дүгнэх 
тогтолцоотой байх 
 
д.д Үзүүлэлт Авах оноо  

1 
Үнэлгээний ажилтнуудад тавигдах тусгай шаардлагыг 
тогтоосон эсэх 

2 

2 
Үнэлгээний ажилтнуудыг сургаж, гэрчилгээжүүлсэн 
байдал 

2 

3 
Үнэлгээний ажилтнуудын ёс зүйгүй үйлдлийг 
шийдвэрлэдэг байдал 

2 

4 Үнэлгээний ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ 1 

 
Шаардагдах мэдээлэл: 
Хавсралт 1     Үнэлгээний ажилтнуудын мэдээлэл 
Мэдээллийн эх сурвалж 
 Үнэлгээний ажилтнуудад тавигдаж байгаа шаардлага түүнийг хангасан 

байдал 
 Үнэлгээний ажилтнуудыг сургаж, хөгжүүлсэн байдал 
 Үнэлгээний ажилтнуудыг урамшуулал 
 Үнэлгээний ажилтнуудын ёс зүйгүй үйлдлүүдийг шийдвэрлэсэн байдал 
 Хурлын тэмдэглэл 

 Холбогдох шийдвэрүүд 

7 

5.5. Үнэлүүлэгчийн ёс зүйгүй үйлдлийг шийдвэрлэдэг байдал 10 

5.5.1 Хөтөлбөрийн явцад мэдээллээр оюутнуудыг хангаж, ёс зүйгүй үйлдлийг 
шийдвэрлэх талаар мэдлэг олгодог, хариуцлага тооцдог эсэх 
 
д.д Үзүүлэлт Авах оноо  

1 
Үнэлүүлэгчийн ёс зүйгүй үйлдлийг шийдвэрлэх үйл 
ажиллагааны журам, дүрэмтэй эсэх 

2 

2 
Суралцагчдад үнэлгээний талаарх мэдлэг, мэдээллийг 
хүргэдэг байдал 

3 

3 
Үнэлгээний явцад ёс зүйгүй үйлдлээс сэргийлдэг 
байдал 

2 

4 
Үнэлүүлэгчийн ёс зүйгүй үйлдлийг шийдвэрлэдэг 
байдал 

3 

 
Шаардагдах мэдээлэл: 
Хавсралт 1 Оюутны ёс зүй ба соёлын дүрэм 
Хавсралт 2 Оюутны гарын авлага 
Хавсралт 3 Бусад журмууд 
Хавсралт 4 Боловсруулсан шинжилгээ, гаргасан шийдвэрийн тэмдэглэл 
Мэдээллийн эх сурвалж 
 Ёс зүйгүй үйлдлийг шийдвэрлэх, хариуцлага тооцох журам 
 Хурлын тэмдэглэл 
 Хурлын ирцийн тэмдэглэл 
 Батлагдсан шийдвэрийн талаарх дүгнэлт 

 Үнэлгээний үед гарсан ёс зүйгүй үйлдлийг шийдвэрлэсэн, ёс зүйгүй 
үйлдлээс урьдчилан сэргийлсэн ажлын тайлан, үр дүн 

10 

5.6. Хөтөлбөрийн тасралтгүй хөгжүүлэлт,  чанарын үнэлгээ, баталгаажилтын 30 
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байдал 

5.6.1 Хөтөлбөрийн хяналт, шинжилгээ, үнэлгээг тогтмол, давтамжтай хийдэг 
байна. 
д.д Үзүүлэлт Авах оноо  

1 
Хөтөлбөрийн тасралтгүй сайжрах нөхцлийг хангасан 
байдал 

6 

2 
Хөтөлбөрийн дотоод чанарын баталгаажууллын 
зохион байгуулалтын байдал, талуудын оролцоо 

5 

3 
Хөтөлбөрийн чанарыг ахицыг сайжруулах чиглэлээр 
хэрэгжүүлж буй хөтөлбөр, төлөвлөгөөний үр дүн 

7 

4 Хөтөлбөрийн амжилт, чанарын судалгаа, ахиц дэвшил 4 

5 Хөтөлбөрийн хяналт, шинжилгээ 5 

6 
Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд эргэх холбоо 
үүсгэсэн байдал 

3 

 
Мэдээллийн эх сурвалж 
 Хөтөлбөрийн дотоод чанарын баталгаажууллыг хангах удирдлага, зохион 

байгуулалтын шийдэл, үр дүн 
  Дотоод чанарын баталгаажуулалтын тогтсон бодлого, хөтөлбөр, 

төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үнэлгээ 
  Дотоод чанарын баталгаажуулалтад хөтөлбөрийн оролцогч болон 

сонирхогч талуудын оролцоо 
  Хөтөлбөр төлөвлөсөн үр дүндээ хүрч чадсан эсэхийг мэдээ баримтад 

тулгуурлан дүгнэж өөрийн үнэлгээг хийдэг байдал  
  Хөтөлбөрийг шинэчлэн сайжруулах зорилгоор судалгааны үр дүнг 

хөтөлбөрийн ахиц, дэвшилд системтэйгээр ашигласан байдал  
  Хөтөлбөрт орсон өөрчлөлтүүдийн үр нөлөөг хянасан байдал 
  Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд эргэх холбоо үүсгэсэн байдал 
 Хөтөлбөрийн амжилт, чанарын ахиц дэвшил 
 Сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж, дараагийн сургалтуудад зөвлөмж санал 

цуглуулж, хэрэгжүүлсэн байдал 

 Өмнөх мэдлэг туршлагыг үнэлж дүгнэсэн байдал 

30 

 

ШАЛГУУР 6.  ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН, ҮР НӨЛӨӨ 
 

Үнэлгээ 
60 оноо 

6.1. Хөтөлбөрийн хамрах хүрээ, хөтөлбөрийн үр дүн 13 
6.1.1 Хөтөлбөрийн хүртээмж, хамрагдалт, сургалтын үр дүнгийн байдал 

 

д.д Үзүүлэлт Авах оноо  

1 Хөтөлбөрт сонирхогч талуудын хамрагдсан байдал 2 

2 Хөтөлбөрийн хүртээмж ба завсардалтын байдал 2 

 

д.д Үзүүлэлт 

1 Ажиллагчдаас элсэгчид ба элсэгчдийн тооны харьцаа 

2 Хөтөлбөрөөр төгсөгч ба анх  элсэгчийн тооны харьцаа 

3 6 сарын дотор ажилд орсон төгсөгч ба нийт төгсөгчдийн тооны 
харьцаа 

Үнэлгээ:  90 хувиас дээш (3), 70 хувиас дээш (2), 60 хувиас дээш (1), 60 хувиас 

доош (0) 

 
Мэдээллийн эх сурвалж 
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 Хөтөлбөрт бүх сонирхогч талууд хамрагдсан байдал 

 Хөтөлбөрийн амжилт, чанар 
 Хөтөлбөрөөр суралцагчийн шилжилт хөдөлгөөн, завсардалт 
 Хөтөлбөрийн төгсөгч, элсэгчийн тооны харьцаа 
 Төгсөгчийн хөдөлмөр эрхлэлт 

6.2. Хөтөлбөрийн үнэлгээний баталгаажуулалт, гэрчилгээжүүлэлт 12 

6.2.1 Хөтөлбөрийн төгсөлтийн үнэлгээ нь хөндлөнгийн байдаг эсэх 
 

д.д Үзүүлэлт 

1 Төгсөлтийн шалгалтанд ажил олгогч ба мэргэжлийн холбоодын 
оролцоо 

2 Чадамжгүй үнэлэгдсэн төгсөгч ба нийт төгсөгчдийн тооны харьцаа 

3 Төгсөгчдийн гэрчилгээжүүлэлт 

Үнэлгээ:  90 хувиас дээш (4), 80 хувиас дээш (3), 70 хувиас дээш (2), 60 хувиас 

дээш (1), 60 хувиас доош (0) 

 
Мэдээллийн эх сурвалж 
 Төгсөлтийн үнэлгээнд ажил олгогч мэргэжлийн холбоодын оролцоо 
 Төгсөлтийн үнэлгээнд оролцогч ба амжилтаа баталгаажуулж 

гэрчилгээжүүлэлт хийгдсэн төгсөгчийн тооны харьцаа 

12 

6.3. Хөтөлбөрийн эргэх холбоо, сайжруулалт 15 

6.3.1 Зэрэг олгох дараагийн шатны сургалтын хөтөлбөрийн чанарыг 
сайжруулах, чадавхжуулах зорилгоор баримтлах бодлого, үйл явцыг 
шийдвэрлэдэг байдал 
 

д.д Үзүүлэлт Авах оноо  

1 Төгсөгчдийн мөшгөх судалгааны үр дүн, давтамж 3 

2 Хөтөлбөрийн сайжруулалт, давтамж 5 

3 Төгсөгчдөө дахин сургасан байдал 4 

4 Ахисан түвшиний сургалтын хүртээмж, ахиц 3 

 
Шаардагдах мэдээлэл: 
Хавсралт 1 Төгсөгчдийн мөшгих судалгааны дүн 
Хавсралт 2 Хамтын ажиллагааны гэрээ 
Хавсралт 3 Ажил олгогчдын сэтгэл ханамжийн судалгаа 
Мэдээллийн эх сурвалж: 
 Хурлын тэмдэглэл 
 Хурлын ирцийн тэмдэглэл 
 Боловсруулсан шинжилгээ, гаргасан шийдвэрийн тэмдэглэл 
 Батлагдсан шийдвэрийн талаарх дүгнэлт 
 Хөтөлбөрийн сайжруулалт 
 Дараагийн шатны сургалтанд хамрагдалтын тоо 
 Төгсөгчдөө дахин сургасан байдал 
 Ахисан түвшиний сургалтын мэдээлэл,  тайлан 

15 

6.4. Хөтөлбөрийн үр ашиг, үр нөлөө  20 

6.4.1 Хөтөлбөр нь төгсөгчид үр ашгаа өгөөд зогсохгүй  нийгэм, эдийн засагт 
үр нөлөө үзүүлэхүйц байна. 
д.д Үзүүлэлт Авах оноо  

1 Ажлын байран дахь өсөлт, дэвшил 4 

2 Төгсөгчдийн шинэ бүтээл, оновчтой санаа 4 

3 Олон улсад гаргасан амжилт 4 

4 Салбарын хөгжилд оруулсан хувь нэмэр 5 
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5 Төгсөгчдийн алдар гавьяа, шагнал 3 

 
Шаардагдах мэдээлэл: 
Хавсралт 1 Судалгааны үр дүн, тоон ба чанарын үзүүлэлтүүд 
Мэдээллийн эх сурвалж 
 Мөшгөх судалгаа 
 Үр дүнд суурилсан бусад судалгаа мэдээлэл 
 Хөтөлбөрөөр төгсөгчдийн мэргэжлийн чиглэлээр гаргасан амжилтууд 
 Тухайн салбарын хөгжилд оруулсан хувь нэмэр 
 Салбар, хөдөлмөрийн зах зээлд эзлэх байр суурь 

Нийт оноо 600 
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МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙГ 
МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХЭД БАРИМТЛАХ ШАЛГУУРЫН ҮНЭЛГЭЭ 

 

 

 


