
 
 
 
 

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН  
НИЙТЛЭГ ШАЛГУУР, ШААРДЛАГА 

 
Шалгуур 1. ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ  
Оролцогч болон сонирхогч талуудын хэрэгцээг хангахад чиглэсэн, үйл ажиллагааны 
төлөвлөлт, зохицуулалтын цогц баримт бичгийг нийтлэг шаардлагын дагуу иж бүрэн 
боловсруулан баталгаажуулж,  тогтмол сайжруулдаг байна. 

1.1 Хөтөлбөрийн хэрэгцээ, шаардлага 
Хөтөлбөр нь үндэсний болон олон улсын боловсролын чиг хандлагыг  
баримжаалан, сургалтад оролцогч, сонирхогч талуудын хэрэгцээг хангахад 
чиглэн боловсруулагдсан байна. 
1.2 Хөтөлбөрийн зорилго 
Хөтөлбөрийн зорилго нь үндэсний мэргэшлийн хүрээ, байгууллагын эрхэм 
зорилго, зорилт, холбогдох мэргэжлийн салбар болон оролцогч талуудын 
хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн  байна. 
1.3 Хөтөлбөрийн төлөвлөлтийн баримт бичгүүд 
Сургалтын төлөвлөгөө, хичээлийн хөтөлбөр нь тухайн хөтөлбөрөөр 
суралцагчид олгох мэдлэг, ур чадвар, хандлагын агуулга, сургалтын үр дүнд 
чиглэсэн арга зүй, сургалтын үнэлгээний оновчтой хэлбэрийг бүрэн багтааж, 
оролцогч болон сонирхогч талуудын санал зөвлөмжийг тусган тогтмол 
сайжруулдаг байна.  

Шалгуур 2.  СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
Сургалтын үйл ажиллагаа нь сургуулийн эрхэм зорилгод нийцэж, хөтөлбөрийн үр 
дүнд чиглэсэн, цогц чадамжид суурилсан, агуулга, арга зүй нь тасралтгүй хөгжин 
сайжирдаг байна. 

2.1  Хөтөлбөрийн сургалтын агуулга, түүний шинэчлэл 
Сургалтын агуулга нь суралцагчийн эзэмших цогц чадамжийг олгоход 
чиглэсэн, онол практикийн зохистой харьцаатай, давхардалгүй, харилцан 
уялдаатай, сонгох боломжтой,  тасралтгүй хөгждөг байна. 
2.2 Сургалтын арга зүй 
Сургалтын арга зүй нь хөтөлбөрийн зорилгод нийцсэн, цогц чадамжид 
суурилсан, суралцагч төвтэй, мэдээлэл, харилцаа холбооны дэвшилтэт 
технологи ашигладаг байна.  
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2.3 Суралцагчийн үнэлгээ  
Суралцагчийн эзэмшсэн  мэдлэг, чадвар, хандлагыг бүрэн үнэлдэг арга 
зүйтэй, тасралтгүй сайжруулдаг байна. 

Шалгуур 3. ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ОРЧИН, ТЕХНОЛОГИЙН НӨХЦӨЛ 
Хөтөлбөрийн  зорилго, зорилтыг үр дүнтэй  хэрэгжүүлэх, амжилттай суралцахад  
дэмжлэг үзүүлэхүйц шаардлагатай нөөцийг бүрдүүлсэн байна. 

3.1 Сургалтын орчин 
Сургалт, судалгаа явуулах анги танхим, лаборатори, урлан, багаж хэрэгсэл, 
багшийн ажиллах орчин нь хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх шаардлага 
хангасан,  стандартад нийцсэн  шинэчлэл хийдэг байна. 
3.2 Сургалтын хэрэглэгдэхүүн 
Хөтөлбөрийн онцлогоос хамааран зайлшгүй шаардлагатай сургалт, 
судалгааны программ хангамж, хичээлийн хэрэгсэл, материаллаг нөөцөөр 
хангадаг  байна. 
3.3 Номын сан, мэдээллийн эх үүсвэр 
Багш, суралцагчдын сургалтын үйл ажиллагааг  амжилттай хэрэгжүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлэхүйц хэрэгцээт ном сурах бичиг, мэдээллийн эх үүсвэрээр 
тогтмол, чанартай хангадаг байна. 

Шалгуур 4. ХӨТӨЛБӨРИЙН УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 
Хөтөлбөрийн удирдлага нь сургуулийн алсын хараа, эрхэм зорилгод нийцүүлэн 
сургалтын үйл ажиллагааг чанартай, тасралтгүй явуулахад нөөцийг оновчтой 
хуваарилж; хөдөлмөрлөх, суралцах таатай орчинг бүрдүүлэн хөтөлбөрийн хөгжлийг 
хангахуйц стратеги, менежментийг хэрэгжүүлнэ. 
 4.1 Хөтөлбөрийн удирдлагын үйл ажиллагаа  

Хөтөлбөрийн удирдлагын үйлчилгээ нь сургалтын чанарыг сайжруулахад 
чиглэж, нийгмийн хариуцлагатай, оролцогч болон сонирхогч талуудын 
оролцоог хангадаг байна. 
4.2 Хамтын ажиллагаа, нийгэмд үзүүлэх үйлчилгээ 
Дотоодын болон олон улсын их дээд сургуулиуд, судалгааны болон 
мэргэжлийн байгууллагууд, төрийн болон ТББ-тай холбоо тогтоож; багш, 
суралцагч солилцоо, тэтгэлэг ба хамтарсан хөтөлбөр, сургалт, судалгаа, 
семинар зэрэг хэлбэрээр  хамтран ажилладаг байна. 
4.3 Санхүүжилт  
Хөтөлбөрийн санхүүжилтийн тодорхой хувь нь багш, суралцагчийн хөгжилд 
зарцуулагддаг, олон эх үүсвэртэй байна. 
4.4 Хөтөлбөрийн маркетингийн  идэвхжүүлэлт 
Хөтөлбөр нь тогтвортой байдлаа хангахуйц идэвхжүүлэлтийн хөтөлбөр, 
төлөвлөгөөтэй байна. 
 
 



4.5 Хөтөлбөрийн нээлттэй, ил тод байдал 
Хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч нэгж нь өөрийн үйл ажиллагааны талаар олон нийтэд 
үнэн зөв, ил тод, дэлгэрэнгүй, сүүлийн үеийн  мэдээллийг түгээдэг байна. 

Шалгуур 5. СУРАЛЦАГЧИД ЧИГЛЭСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
Тухайн хөтөлбөрөөр суралцагчдын оролцоог ханган бие даан амжилттай 
суралцахад чиглэсэн дэмжих үйл ажиллагааг хүртээмжтэй, ашиг сонирхолд  нь 
нийцүүлэн үр дүнтэй хэрэгжүүлдэг байна. 
 5.1 Суралцагч сонгох, элсүүлэх 

Хөтөлбөрийн онцлогт тохирсон шалгуураар  элсэгчдийг сонгон шалгаруулдаг 
байна. 
5.2 Зөвлөн туслах үйлчилгээ 
Суралцагчид суралцах, судлах арга зүй, ирээдүйн ажил мэргэжил, хөдөлмөр 
эрхлэлт, сэтгэл зүй, хууль эрх зүйн чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээг тогтмол, 
чанартай үзүүлдэг байна. 
5.3 Суралцагчийн олон нийтийн оролцоо, урамшууллын тогтолцоо 
Суралцагчийн олон нийтийн үйл ажиллагаанд оролцох оролцоо, сайн дурын 
ажлыг дэмжиж хамтран ажилладаг байна. 
5.4 Суралцагчийн шилжилт, хөдөлгөөн 
Суралцагчийн шилжилт хөдөлгөөнийг шийдвэрлэхдээ /кредитийг хүлээн 
зөвшөөрөх, дүйцүүлэн тооцох, кредитээс чөлөөлөх/ холбогдох дүрэм, 
журмын дагуу суралцагчийн эрх ашигт нь нийцүүлэн шийдвэрлэдэг байна. 
5.5 Төгсөлтийн баримт бичиг 
Төгсөлтийн баримт бичиг нь оюутны мэргэшил, хувь хүний гүйцэтгэл, 
хөтөлбөрийн үр дүн, эзэмшсэн агуулга, түвшин зэргийг тусгасан байна. 

Шалгуур 6.  БАГШИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
Багшийн үйл ажиллагаа нь хөтөлбөрийн үр дүнг амжилттай хэрэгжүүлж, 
хөгжүүлэхэд чиглэсэн байна. 
 6.1 Багшийн сонгон шалгаруулалт, зэрэглэл, урамшууллын бодлого 

Хөтөлбөр нь тавьсан зорилго, зорилтоо хангахуйц онол дадлагыг зохистой 
хэмжээнд эзэмшсэн эрдмийн зэрэг цолтой, сургалтын  арга зүйн өндөр ур 
чадвартай, мэргэжлийн туршлага бүхий багшийн нөөцтэй байна. 
6.2 Багшийн хөгжил 
Мэргэжлийн болон сургалт, эрдэм шинжилгээний мэдлэг, арга барил, ур 
чадвараа тасралтгүй хөгжүүлэхэд чиглэсэн багшийн хөгжлийн хөтөлбөртэй 
байна. 
6.3 Эрдэм шинжилгээ, судалгаа 
Багш эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг тогтмол хийж, судалгааны үр дүн 
нь  хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд үр нөлөөтэй байна. 
 



6.4 Багшийн үнэлгээ 
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 
байна. 

Шалгуур  7. ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭ, БАТАЛГААЖИЛТ  
Хөтөлбөрийг тасралтгүй хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн дотоод чанарын 
баталгаажуулалтын механизмтай, хөндлөнгөөс үнэлүүлдэг байна. 

7.1 Хөтөлбөрийн чанарын дотоод  баталгаажуулалт, сайжруулалт 
Хөтөлбөрийг оролцогч талуудын оролцоотойгоор тасралтгүй хөгжүүлэхэд 
чиглэсэн үечилсэн чанарын дотоод болон хөндлөнгийн баталгаажуулалтын 
механизмтай байна.  
7.2 Хөтөлбөрийн үр дүн 
Хөтөлбөрөөр төгсөгч нь  сонирхогч талуудын эрэлт хэрэгцээг хангасан, улс 
орны болон салбарын ирээдүйн тогтвортой хөгжилд хувь нэмрээ оруулан 
сэтгэл ханамжтай ажиллаж, амьдрах цогц чадамжтай байна. 
7.3 Үндэсний болон олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдөх 
Үндэсний болон олон улсын хэмжээнд хөндлөнгийн үнэлгээ, магадлан 
итгэмжлэл хийлгэн суралцагчдын цогц чадамжийг хүлээн зөвшөөрүүлж, олон 
улсын түвшинд суралцах боломжийг нэмэгдүүлдэг байна.



 


