
АШУҮИС-ЗХШҮА ахлах арга зүйч, 

АУ-ны доктор О.Болорсайхан



ЕРӨНХИЙ ТОЙМ

1 ЭРХЭМ ЗОРИЛГО, АЛСЫН ХАРАА

2

3

4

5

ХИЙГДСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ

ЧАНАРЫН ДОТООД БАТАЛГААЖЛЫН АЛБА БҮТЭЦ, ҮҮРЭГ 

ЧАНАРЫН ГАРЫН АВЛАГА 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮНЭЛЭХ, 

САЙЖРУУЛАЛТ

6 ЦААШИД ХИЙГДЭХ АЖИЛ



АНАГААХЫН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ 

ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛЬ 

Эрхэм зорилго

Олон улсын болон үндэсний эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн эрдэм

шинжилгээ, боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлдэг,

үндэсний тэргүүлэх, Номхон Далайн Баруун Эргийн Бүсийн

анагаах ухааны шилдэг 100 их сургуулийн нэг байхад оршино.

Алсын хараа

Эрдэм шинжилгээ, сургалт, эрүүл мэндийн чанартай тусламж

үйлчилгээ үзүүлдэг олон улсын хэмжээнд манлайлагч их

сургууль байх.



Дотоод чанарын баталгаажууллын 
эрхэм зорилго, үүрэг

 АШУҮИС-ийн бүрэлдэхүүн болон салбар сургуулийн үйл

ажиллагаанд өөрийн үнэлгээ хийж, тайлагнаж байх.

 Чанарын тухай ойлголт мэдлэгийг түгээн сурталчлах 

 Хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэхэд итгэлцэл бий болгох, хангах 

 Сургалт, боловсруулалтын ажлыг зохион байгуулж, хэрэгжүүлэх

СУРГУУЛИЙГ ТАСРАЛТГҮЙ ХӨГЖҮҮЛЭН САЙЖРУУЛЖ БАЙХЫН ТУЛД

ДОТООД ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛЛЫН АЛБАНЫ ҮҮРЭГ НЬ: 



• Чанарын үйл ажиллагааг захиргааны удирдлагаар хангах

Чанарын баталгаажууллын нэгж (төв оффис)

• Мэргэжсэн ажилтан бүхий

• Чанарын төлөөх хүчин чармайлтыг зохицуулах

• Чанарын ойлголт, мэдлэгийн талаар тайлбар, зөвлөмж өгөх

Сургуулийн бүтцийн бүх нэгжийг хамарсан чанарын
баталгаажууллын сүлжээ байгуулж, удирдах чиг үүрэгтэй
чанарын менежер

• Чанарыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх, лавлагаа өгөх

• Хяналт-шинжилгээ хийх

Байгууллагын нэгж бүр дотооддоо чанарын
баталгаажууллын чиг үүрэг хэрэгжүүлэх

Дээд боловсролын байгууллагын дотоод 

чанарын баталгаажууллын бүтэц, тогтолцоо 



Чанарын баталгаажуулалт гэж юу вэ?

Plan

Do

Check

Act

Үндсэн зарчим: PDCA цикл

1. Plan(Төлөвлөх): Юунд хүрэх

хүсэлтэй, түүнд хэрхэн хүрэхийг

тодорхойлно

2. Do(Хийх): Төлөвлөгөөг яаж 

хэрэгжүүлэх, ямар хэрэглэгдэхүүн, арга 

аргачлал, санхүүжилт, ажилтнууд гэх 

мэт

3. Check (Шалгах): Хүрэх үр дүнд 

хүрсэн эсэхийг шалган, зөрүүг

тогтооно

4. Act: Дараагийн удаад илүү үр дүнд

хүрэхийн тулд төлөвлөгөөгөө

сайжруулна

 PDCA циклээр явагдаж байгаа аливаа

зүйл нь Чанарын баталгаажилт юм.



Дотоод чанарын баталгаажуулалт 

Өнөөдрийн соёл Гол үнэ цэнэ

Эрхэм зорилго

Эрхэм зорилго

Маргаашийн соёл

Чанарын зарчмууд

ДЧБ-ын үндсэн үйл 
ажиллагаа

Туршлага
Бодлого

Бодлого

Ирээдүйд байгуулага ямар түвшинд хүрсэн байх талаарх тунхаглах

Ямар болохыг хүсэж буй, ямар боломжууд байгаа талаарх бодитой зураглал юм

ДББ-д чанарын хувьд дотоод чанарын баталгаажуулал

нь дотоод хөдөлгүүр юм.



Үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн зураглал

Plan
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ЗӨВЛӨМЖ 

•Эрдэмтэдийн тоог нэмэгдүүлэх 

•Дэлхийн тор 500 сургуульд суралцах боловсон 

хүчин илгээх 

•Гадаадад багш нарыг урт болон богино 

хугацааны сургалтанд хамруулах 

•Суурь судалгаа, Инноваци, Гадаадтай 

хамтарсан, ШУТ дэмжих гэх мэт бүх төрлийн 

төсөлт ажилд идэвхитэй оролцох

•Төсөл боловсруулах хэрэгжүүлэх 

•Дотоодын сэтгүүлд хэвлүүлэх өгүүллийн тоог 

нэмэгдүүлэх

•Гадаадын сэтгүүлд өгүүлэл хэвлүүлэхийг 

эрмэлзэх

•Сургууль бүр өөрийн брэнд судалгааны 

чиглэлтэй болох

АШУҮИС-ийн нийт САЛБАР сургуулиудад 2016 онд 

тусгаж ажиллах зөвлөмж 



2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хөтөлбөр 

(хөтөлбөрийн нэр),

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Төсөв

(төг.)

Хариуцах  

нэгжийн нэр

(Менежерийн нэр)

Арга хэмжээ (гарц)-ний шалгуур 

үзүүлэлт /тоо, чанар, хугацаа/-ийн 

хүрэх түвшин

Хүрэх үр дүнгийн 

шалгуур үзүүлэлтийн 

хүрэх түвшин

Нэг. Сургалтын талаар

Байгууллагын болон 

хөтөлбөрийн 

магадлан итгэмжлэл

- ASIIN хөтөлбөрийн магадлан

итгэмжлэлийн бэлтгэл ажлын

төлөвлөгөө гаргах

- Дотоодын байгууллагын

магадлан итгэмжлэл хийлгэх

хүсэлтийг илгээж, бэлтгэл ажлыг

хангах

- Дотоодын хөтөлбөрийн

магадлан итгэмжлэлд 4

хөтөлбөрийг магадлуулах

хүсэлт гаргах, бэлтгэл ажлыг

хийх

Тоо: Олон улсын МИ-1,

Байгууллагын 1, Хөтөлбөрийн 4

Чанар: ASIIN болон БМИҮЗ-ийн  

шалгуурт нийцсэн байна.

Хугацаа: I-ХII сар

Магадлан итгэмжлэл 

хийгдсэн байна.

60 cая

5 сая

10 сая н. Болд



Юу хийснийг төлөвлөсөнтэй 

харьцуулан хүссэн үр дүндээ 

хүрсэн эсэхийг үнэлэх



• “Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хууль”-ийн дагуу

АШУҮИС-ийн захирал Боловсрол, Соѐл, Шинжлэх Ухааны сайдтай

бүтээгдэхүүн нийлүүлэх 2016 оны үр дүнгийн гэрээ байгуулан ажиллаж, 6

бүтээгдэхүүн 34 нийт бүтээгдэхүүн/-ийг нийлүүлж байна.

• Бүтээгдэхүүний биелэлтийг хагас болон бүтэн жилд захиргааны

зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн, гүйцэтгэлийн биелэлтэнд хяналт тавьж

эрчимжүүлэн ажиллалаа.
• Бүрэлдэхүүн, салбар сургуулиудын захирлуудын менежерийн үр

дүнгийн гэрээний гүйцэтгэлд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийж, 2016 оны

12 сарын 9-нд тайланг захиргааны зөвлөлийн өргөтгөсөн хурлаар

хэлэлцэв.

• 2014, 2015 оны бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг

БСШУСЯ “маш сайн” гэж үнэлсэн.

Менежерийн үр дүнгийн гэрээ Check



Чанарын баталгаажууллын үнэ цэнэ

 Тасралтгүй 
сайжруулалтын 
үндэс суурь

 Чанарын талаар 
нэгдсэн ойлголттой 
болох

Удирдлага

Хөтөлбөрийн түвшинд 

Нэгж багш, ажиллагсад 

Дээрх процессуудад оюутны оролцоог бүрдүүлэх;

Ажлын үр дүнг жилийн болон стратегийн төлөвлөгөөнд тусгаж, 

үйл ажиллагааны мөчлөгийг холбох. 



Хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэхэд 

итгэлцэл бий болгох, хангах 



ХИЙГДСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖЛААС



АШУҮИС-ИЙН ХӨГЖЛИЙН  

БОДЛОГО-д хийсэн дүн 

шинжилгээ

/2015-2024он/



№ Шалгуур үзүүлэлт 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1

Нэг багшид ноогдох импакт 

фактор бүхий сэтгүүлд 

нийтлэгдэх өгүүллийн тоо

0.07 0.117 0.16 0.21 0.27 0.32 0.37 0.41 0.45 0.47 0.5

2 Ишлэлийн тоо (IF сэтгүүлд) 42 56 69 82 95 111 130 150 170 189 210

3

Нэг  багшид эрдэм шинжилгээ, 

судалгааны төслийн 

санхүүжилтээс ноогдох хэмжээ 

(сая төгрөг)

1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 2.9

4

Гадаад, дотоод оюутны харьцаа; 

(төгсөлтийн өмнөх, төгсөлтийн, 

төгсөлтийн дараах)

1:106 1:44 1:30 1:21 1:16 1:13 1:12 1:11 1:11 1:11 1:10

5
Зочин профессор, үндсэн 

башгийн харьцаа 
1:52 1:48 1:45 1:42 1:39 1:36 1:32 1:29 1:26 1:23 1:20

6

Гадаадын судлаачидтай 

хамтарсан эрдэм шинжилгээний 

бүтээлийн тоо 

32 35 38 41 45 49 53 58 63 69 75

7

Нэг багшид ноогдох олон улсын 

сэтгүүлд хэвлүүлcэн өгүүллийн 

тоо 

0,07 0,09 0,2 0,5 1 1,5 2 2 2 2 2

8 Зочин профессорын тоо 11 14 17 20 23 27 30 33 36 39 42

АШУҮИС-ИЙН ХӨГЖЛИЙН  БОДЛОГО /2015-2024он/



Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын үр 
дүнгийн харьцуулалт

Үзүүлэлт 2014 он 2015 он Дүн

Нэг багшид ноогдох өгүүллийн тоо / IF / 0.07 0.12 0.292

Ишлэлийн тоо / IF  / 42 56 47

8,39↓

Нэг багшид эрдэм шинжилгээний, 

судалгааны төслийн санхүүжилтээс ноогдох 

хэмжээ

1.1 1.2 5.091

Гадаад дотоод оюутны харьцаа 1:106 1:44 60

Зочин профессор, үндсэн багшийн харьцаа 1:52 1:48 1:50

Гадаад судлаачтай хамтарсан эрдэм 

шинжилгээний  бүтээлийн тоо 

32 35 26 төсөл 

47өгүүлэл

1 багшид ноогдох олон улсын сэтгүүлд 

хэвлүүлсэн өгүүллийн тоо 

0.07 0.09 0.07

Зочин профессор 11 14 15



Дунд хугацааны стратеги                           

төлөвлөгөөний үр дүн

2015 он 

Шалгуур үзүүлэлтүүд Төлөвлөлт Биелэлт Хэмжүүр

Нийт төсвийн нэг багшид ногдох хэмжээ (сая.төг) 43,5 39,6 8,96%↓

Нийт төсөвт эзлэх төгсөлтийн, төгсөлтийн дараах 

сургалтын зардал (хувь)

2,3 9,1 6,8%↑

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авсан үйлчлүүлэгчийн 

тоо (мян.хүн)

23,7 17,2 27,43%↓

Их сургуулийн гарааны компаний тоо 4 4 -

Эмч болон бусад мэргэжлээр элсэгчдийн тоо 794 858 8,06%↑

Оюутанд олгох нийт тэтгэлгийн хэмжээ 283,7 233,0 17,87%↓

Нэг багц цагийн үнэлгээ (мян.төг) 65,4 68,5 4,74%↑

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний орлого (тэрбум төг) 1,3 0,6 53,85%↓



ДББ-ын  үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн 

үнэлгээ (өөрийн үнэлгээ)

Шалгуурын бүлэг Бүрэлдэ

хүүн 

сургууль

Дундаж

1.Зорилго зорилт стратеги төлөвлөгөө (30 оноо) 30 28

2.Сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр (70 оноо) 25 59.52

2.4. Суралцагчид, Оролцогч талууд, Ажил олгогчид 10-50% 13.8 - 69%

3.Оюутанд үзүүлэх үйлчилгээ, дэмжлэг (40 оноо) 13 32.08

3.3 Оюутны сурах үйл ажиллагаанд чиглүүлэх зөвлөгөө өгдөг 

эсэх

15-75% 14.7 -

73.5%

4. Судалгаа, эрдэм шинжилгээ (60 оноо) 40 55.7

5. Нийгмийн өмнө хүлээх хариуцлага  (5 оноо) 5 5

6. Удирдлага                (20 оноо) 20 17.9

7. Мэдээлэл болон мэдээллийн дүн шинжилгээ (10 оноо) 10 9.5

8. Санхүү болон төсөв (35 оноо) 35 32.54

9. Чанарын баталгаажилт (230 оноо) 196 178.2

9.4. Үр ашгийн  үр дүнг  тооцдог байх 15-75% 15.6 - 78%

Нийт оноо 3.92 4.03



АШУҮИС-ийн чанарын бодлого:

“АШУҮИС-ийн тогтвортой хөгжлийг

хангахад чиглэсэн онолын үндэстэй,

судалгаанд суурилсан бодлогын

хүрээнд чадварлаг багш ажилтан,

суралцагчид түшигэн чанарын

удирдлагын тогтолцоог байнга

сайжруулах замаар хувьсан

өөрчлөгдөх хэрэгцээ шаардлагад

нийцсэн чанартай бүтээгдэхүүн,

үйлчилгээг СУРАЛЦАГЧДАД хүргэнэ”

хэмээн тодорхойлсон юм.

Чанарын баталгаажилтын албанаас

сургуулийн эрхэм зорилго, хэтийн

зорилго, үнэ цэнэ, чанарын бодлого,

зорилтуудыг тодорхойлж “Чанарын

гарын авлага” ном болгон хэвлүүлж

нийт багш ажилчдад, нийт салбар

нэгжид хүргүүлсэн.

“Чанарын гарын авлага” 



Сургалт
Мэргэжлийн үйл 

ажиллагаа
Эрдэм шинжилгээ

Сургалт явуулах явц ҮҮЯ10-110

Эрдэм шинжилгээ,судалгаа явуулах явц ҮҮЯ 120-150

Мэргэжлийн үйл ажиллагааг явуулах явц ҮҮЯ 160-170

Дэмжих үйл ажиллагааг явуулах явц ДҮЯ 200-320

Удирдах үйл ажиллагааг явуулах явц УҮЯ 400-450

ДЭМЖИХ ҮЙЛ 

ЯВЦ

УДИРДАХ ҮЙЛ 

ЯВЦ

ДЭМЖИХ ҮЙЛ 

ЯВЦ
УДИРДАХ ҮЙЛ 

ЯВЦ

Хэрэглэгчийн 

хэрэгцээ 

шаардлага

Хэрэглэгчийн 

сэтгэл ханамж



Зөвөлгөө, хөндлөнгийн итгэмжлэл

• Монгол Улсын стандарт Чанарын удирдлагын тогтолцоо-Шаардлага MNS ISO 
9001:2010 стандартын техникийн хорооны гишүүнээр ажиллаж  уг стандартыг 
боловсруулах ажлын хэсэгт ажилласан.

• АШУҮИС-ийн Чанарын гарын авлага боловсруулсан.

• Төрийн болон төрийн  бус их дээд сургууль, орон нутгийн салбар сургуульд 
арга зүйн зөвлөгөө авах, хяналт шинжилгээ үнэлгээний талаар хичээл , сургалт 
заавар зөвлөгөө өгч ажиллаж байна.   

• Байгууллагын, үндэсний болон олон улсын магадлан итгэмжлэлийн APACC, 
ASIIN ажлын хэсэгт орж ажилласан.

• БМИҮЗ-ийн Байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлт
боловсруулах ажлын хэсэгт ажилласан.

• 2 Зохиогчийн эрх эзэмшдэг.



ASIIN хөтөлбөрийн олон улсын                         

магадлан итгэмжлэл

2016.10.24 

Accreditation

Certificate

АУС-ийн Хүний их эмчийн хөтөлбөр олон улсын ASIIN 

магадлан итгэмжлэлд орохтой холбогдуулан захирлын 

2015 оны А/134 тоот тушаалаар ажлын хэсэг  

байгуулагдаж,  

Дээд боловсролын шинэчлэлийн хүрээнд БСШУЯ, 

АХБ-ны хамтран ажиллах гэрээ байгуулж,

АХБ-ны төслийн багийнханд төслийн төсөв 

боловсруулж илгээж,  

2016 оны 1 сард Индонезийн зөвлөхтэй багууд уулзаж, 

зөвлөгөө авсан. 

АШУҮИС-ийн АУС-ийн Хүний их эмч бэлтгэх 

хөтөлбөрийг санхүүжүүлсэн батламж гардан авсан.

ASIIN олон улсын магадлан итгэмжлэлийн 

байгууллагат АУС-ийн Хүний их эмчийн хөтөлбөр 

магадлан итгэмжлүүлэх өөрийн үнэлгээний тайланг 7 

бүлгээр бичиж илгээсэн.

ASIIN web хуудас нээж шаардлагатай

мэдээлэлээр хангаж ажилласан.

ДБ-ын шинэчлэл төслийн дэмжлэгтэйгээр Герман

Улсын ASIIN олон улсын магадлан итгэмжлэлийн

байгууллагаар хөндлөнгийн үнэлгээг 2016.06.14-17

өдрүүдэд хийлгэсэн.

ASIIN олон улсын магадлан итгэмжлэлийн

байгууллагаас 2016 оны 8-р сард ирсэн

шаардлагатай засваруудыг хийж илгээсэн.



СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ШИНЭЧЛЭЛ



Cургалт 3.

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ШИНЭЧЛЭЛ



Сургалтын хөтөлбөрийн ахисан шатанд 
үндэсний магадлан итгэмжлэл

Хүний их эмч” сургалтын хөтөлбөр олон улсын 
магадлан итгэмжлэлээр үндэсний магадлан 
итгэмжлэлийг тооцох

НЭМ судлал, ЭМНА-ны хөтөлбөр

Эм зүйч  сургалтын хөтөлбөр   

Уламжлалт анагаах ухааны мэргэжлийн сургалтын 
хөтөлбөр 

Био анагаах судлаач хөтөлбөр

БМИҮЗ-д 2011 онд МИ-сэн сургалтын 5 хөтөлбөрийг ахисан шатанд магадлан итгэмжлүүлэх 

талаар хүсэлт гаргасан.



Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг 

бэлтгэх, мэргэжил олгох, дээшлүүлэх сургалт

(АШУҮИС)

Хүн амзүйн байдал

(хүүхэд, өсвөр үе, 

залуучууд, настан)

Хүн амын эрүүл 

мэндийн хэрэгцээ

(зүрх судас, хавдар,

осол гэмтэл гм )

Эрүүл мэндийн

тусламжийн хэрэгцээ

(эмнэлгийн мэргэжилтний 

хэрэгцээ тодорхойлох 

судалгаа 2009-2020, 

ажлын ачааллын 

судалгаа 2014)

Төрийн бодлого

(эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээний

чанар, хүртээмж гм)

Эмч, эмнэлгийн 

мэргэжилтний 

өөрийн хүсэл, 

сонирхол

АУБС-ын олон 

улсын чиг хандлага

Бакалавр 

(төлөвшсөн иргэн, мэргэжлийн

суурь мэдлэг, ур чадвар, 

хөрвөх чадвар)

Резидент (мэргэжлийн ур чадвар)

Хөтөлбөрийн агуулгыг хэрэгцээнд нийцүүлэн, 

судалгаанд үндэслэн тасралтгүй шинэчлэх



Эрдмийн зэрэг, бүтээл, төслийн 
үндсэн үзүүлэлт 



IF өндөр үзүүлэлт бүхий сэтгүүлд 
хэвлүүлсэн бүтээлийн тоо



6 орны 75 суралцагч амжилттай  суралцаж байна.

Суралцаж 

буй чиглэл

ЗГ хоорондын 

гэрээ

Сургууль 

хоорондын гэрээ

Хувийн 

зардлаар

Нийт

1 Бакалавр 13 14 4 31

2 Магистр 1 - 25 26

3 Доктор 1 - 11 12

4 Судлаач 6 - 6

Нийт 15 20 40 75

Гадаадаас ирж суралцагчид
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Герман улсад очоод шинээр сурч мэдсэн 

зүйл, шинэ санаачлага

Ямар зүйлийг хөгжүүлэх гэж байна тэр зүйлийн шалгалтыг тавьж өгнө.

• Хөтөлбөрийн ил тод байдал вэб дээр байрлуулах

• Оюутны амьдралын цикл ил тод байх

• Frankfurt University of Applied sciences ДЧБ-ын алба нь 5 ажилтантай, түүн дээрээ 

хөтөлбөр хариуцсан профессорууд, МИ-д орох үед нэмэлт 5 хүн нэмэгдээд 10 

хүний бүрэлдэхүүнтэй ажилладаг.

• Чанар хариуцсан удирдах ажилтан

• Үйл явцын удирдлага хариуцсан ажилтан

• Мэдээ мэдээлэл, статистик тоо баримт хариуцсан ажилтан

• Төсөл хариуцсан ажилтан

• Шинэ санаа санаачлагыг хүлээн авч шилдэг шинэ санаачлагыг шалгаруулан 

урамшуулдаг.

• Чанарын баталгаажилтын оронд шинэ нэр томъѐо Чанарын соѐл гэх ойлголтыг 

хэрэглэх болсон.



Магадлан итгэмжлэл-

Чанарын баталгаажуулалтын гол зарчим

• Бүх хөтөлбөр заавал магадлан итгэмжлэгдсэн байна.

• Их сургуулийн хөгжлийн бодлоготой Чанарын баталгаажуулалт салшгүй 

холбоотой.

• Сургалтын чанар багш, оюутантай нягт холбоотой.

• Ахмад профессоруудтай байнгын харилцаа холбоотой ойр ажиллах 

хэрэгтэй.

• Зэрэг олгох хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнд чиглэсэн ажиллагааг байнга 

зохион байгуулна.



Олон улсын магадлан итгэмжлэлд 

ороход анхаарах зүйл 

• Европын холбооны болон ASIIN магадлан итгэмжлэлийн шаардлага 

шалгуурыг судлах

• Дээд боловсролын байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн илрэл нотолгоог үр дүнд /outcome/ чиглэсэн хөтлөх 

асуулттай болгох

• Сургалтын хөтөлбөрийн зорилгыг оновчтой тодорхойлох

• Сургалтын хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнг хөдөлмөрийн зах зээлийн 

судалгаан дээр үндэслэн тодорхойлох

• Модулийн гарын авлага

• Дипломын хавсралтыг /Diploma supplement/ олон улсад болон европын 

холбооны шаардлагад нийцүүлэн хөрвүүлэх



НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ

Strength/

Давуу тал
Weakness

Сул тал
Opportunity

Боломж
Threat

Аюул

s w o t
•Анагаахын чиглэлээр 

мэргэжилтэн бэлтгэдэг 

төрийн өмчийн ганц их 

сургууль

•Сургалтын хөтөлбөр нь 

олон улсад болон үндэсний  

магадлан итгэмжлэлд

итгэмжлэгдсэн.

•Багшлах бүрэлдэхүүний 

дийлэнх нь эрдмийн болон 

мэргэжлийн цол, зэрэгтэй 

үндэсний хэмжээнд 

тэргүүлэх эрдэмтэд,

мэргэжлийн өндөр ур 

чадвартай багш нартай

•Гадаад хамтын ажиллагаа 

харьцангуй сайн 

•Оюуны өндөр чадавхитай, 

мэдлэгтэй элсэгчид

оюутантай.

•Англи хэл дээр сургалт 

явуулах хөтөлбөр, 

төлөвлөгөөтэй

Оюутан бие даан суралцах 

таатай орчинтой

•Анагаахын сургалтын 

хөтөлбөрийн чанарын 

баталгаажилтын нэгж 

байхгүй тул үйл ажиллагаа 

нэгдмэл биш

•Анагаахын хөтөлбөрт 

хамрагдах оюутны тоо хэт 

олон

•Үнэлгээ кредит  

тогтолцоонд бүрэн утгаар 

ороогүй

•Хөтөлбөрийн 

боловсруулалтанд ажил 

олгогч, төгсөгчдийн оролцоо 

хязгаарлагдмал. 

•Чанарын үнэлгээний үр 

дүнг ашиглан үйл 

ажиллагааг сайжруулах 

тогтолцоо бүрэлдээгүй

•Эмнэл зүйн чиглэлийн сайн 

лаборатори, оношилгооны 

багаж сургалтын 

материаллаг бааз 

хангалтгүй

•Эмнэлзүйн  багш эмнэл 

зүйн орчиндоо ажиллах 

нөхцөл бүрэн хангагдаагүй

.

•Дээд боловсролын 

шинэчлэлийг дэмжсэн 

төрийн бодлого.

•Эрүүл мэнд, 

Боловсролын салбарын 

хамтын ажиллагааны 

хөгжил.

•Хамтын ажиллагаатай 

гадаадын их сургууль, 

олон улсын байгууллагын 

дэмжлэг (ялангуяа Япон)

•Төрийн захиргааны төв 

байгууллага, улс болон 

хувийн эмнэлэгт манай 

төгсөгчид ихээр 

ажилладаг.

•Магистр, доктор, 

мэргэшүүлэх сургалт 

явуулах боломжтой.

•их сургууль болох 

боломжтой

•Өндөр хөгжилтэй орны 

профессоруудыг урьж 

хичээл заалгах боломжтой

•Дотоод чанарын  

баталгаажуулалтын 

нэгжгүй тохиолдолд олон 

улсын болон үндэсний 

магадлан итгэмжлэгдэхгүй. 

•Оюутны сургалтын 

төлбөрөөс хараат 

санхүүжилттэй

•Чадварлаг мэргэжсэн 

боловсон хүчнээ 

санхүү, хангамж, сэтгэл 

ханамжийн өндөр 

боломжтой бусад 

байгууллагад алдах.

Эдийн засаг, санхүүгийн 

найдваргүй байдал.

•Өрсөлдөгч Анагаахын их 

сургуулиудын хөтөлбөр 

сайжирснаар сургалтын 

зах зээл хумигдана



Сайжруулах

• АШУҮИС-ийн хэмжээнд чанарын талаар нэгдсэн ойлголттой болох

– Чанарын тасралтгүй сайжруулах

– Төлөвлөлт, гүйцэтгэл, үнэлэх, дахин төлөвлөлт

• Дотоод чанарын баталгаажуулалтын алба (Бие даасан нэгж)

– Итгэлцэл (Үнэлгээ, сургалт, зөвлөгөө, хөндлөнгийн магадлан итгэмжлэл)

– Боловсролын, эрдэм шинжилгээний, мэргэжлийн үйл ажиллагаа, санхүү

• Хөтөлбөрт суралцах оюутны тоог бууруулах

• Хөтөлбөрийн түвшинд чанарын баталгаажилтыг тасралтгүй хийх

– Үнэлгээний үр дүнг хэлэцүүлэх, шийдвэр гарах, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, 

үйл ажиллагаанын дараагийн төлөвлөгөөнд тусгах



Цаашид хийх ажил

 Өөрийн сургуулийн нөхцөлд тохируулан үр дүнд чиглэсэн ГШҮ-ийг /KPI/

боловсруулах

 ГШҮ-ийн индикатор нь төгсөгчдийн ур чадвар, мэргэжлийн холбоодоос 

гаргасан мэргэжилтэнд тавигдах шаардлагад нийцсэн байх

 Суралцагчдын ур чадвар 

Одоо ямар ур чадвартай байна вэ?

Сургууль ямар ур чадварыг өгч чадах вэ?

Ямар ур чадварыг өгч чадахгүй вэ? гэдгийг тодорхой гаргасан байх.

 Төгсөгчдөөс /ялангуяа төгсөөд 2 жил болсон/ сэтгэл ханамжийн 

судалгаа хөтөлбөр тус бүрээр авах

 Сургалтын арга зүйг үнэлэхэд - Суралцагч төвтэй сургалтыг илэрхийлэх 

шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулах

 Сургуулийн үйл ажиллагааны бүх үйл явцыг зураглал хэлбэрт оруулах

Чанарын сайжруулалтанд мэдээллийн технологийн арга хэрэгслийн хэрэглээг 
ашиглах

 Мэдээллийн эх үүсвэрийг автоматжуулах

 Өгөгдөлд суурилаж сонголтоор хангах

 Удирдлагын багт шийдвэр гаргахад дэмжлэг болох 



Анхаарал хандуулсанд                                      

БАЯРЛАЛАА


