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ӨМНӨХ ҮГ 

Сургалтын энэхүү гарын авлагыг Эрасмус+ хөтөлбөрийн “Монгол 

Улсын дээд боловсролын тогтолцоонд ажлын байранд суурилсан сургалтыг 

нэвтрүүлэн төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх нь” (MONGWBL) 

төслийн хүрээнд боловсрууллаа. Материалуудыг багц 1 буюу 2021 оны 6 

сарын 28-аас 7 сарын 1-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан чадавх бэхжүүлэх 

зорилготой цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан семинар дээр танилцуулсан 

Европын төслийн оролцогч талууд болох Герман, Румын, Грек зэрэг орнуудын 

туршлагад үндэслэн боловсруулсан болно.  

Гарын авлагын 1-р хэсэг нь Герман, Франц, Грек, Румын улсууд дахь 

NSD-WBLM Европ дахь ажлын байранд суурилсан сургалтын бодлого, журам, 

дүрэм, 2-р бүлэгт зохион байгуулалт, 3-р бүлэгт санхүүжилт, 4-р бүлэгт 

чанарын баталгаажилтын ерөнхий хандлага болон сайн туршлагыг 

танилцуулна.  

Гарын авлага нь дээд боловсролын тогтолцоо, ажлын байранд 

суурилсан сургалтын загвар, санхүүжилт, чанарын баталгаажуулалтын 

зохицуулах эрх бүхий талуудын оролцоог онцолж бичсэн ба ажлын байранд 

суурилсан сургалтыг дээд боловсролын тогтолцоонд нэвтрүүлж, төгсөгчдийн 

ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгын үүднээс хийх үйл ажиллагаа, 

зохицуулалтуудын талаарх анализ, хэлэлцүүлэг хийх боломжийг нээж өгсөн.  

Уг баримт бичиг нь дээд боловсролын сургалтын байгууллагад Ажлын 

байранд суурилсан сургалтыг хэрэгжүүлэхэд бодлого, зохицуулалтын 

тогтолцоог боловсронгуй болгох, зохих засаглалын тогтолцоог сайжруулахад 

тулгарч байгаа бэрхшээл болон асуудлуудад анхаарал хандуулсан. 

Гарын авлагыг бэлтгэхэд үнэлж баршгүй хувь нэмэр оруулсан Герман 

дахь Берлиний эдийн засаг, хуулийн сургууль (Berlin School of Economics and 

Law), Францын University Lyon 2 (UL2), Румын улсын Transilvania University 

of Brasov, Грекийн University of Macedonia их сургуулиудын төлөөлөл болон 

хөндлөнгийн бие даасан эксперт Доктор Араик Новаян нарт талархал 

илэрхийлье. 

Төслийн Европын талын оролцогчид болох Герман дахь Берлиний 

эдийн засаг, хуулийн сургууль (Berlin School of Economics and Law), Францын 

University Lyon 2 (UL2), Румын улсын Transilvania University of Brasov, 

Грекийн University of Macedonia их сургуулиуд энэхүү сургалтын гарын 

авлагыг бүтээхэд оролцлоо. 
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НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ: БОДЛОГО, ЖУРАМ, ДҮРЭМ 

1. Танилцуулга 

Энэхүү баримт бичиг Монгол Улсын дээд боловсрол дахь ажлын байранд 

суурилсан сургалтын (АБСС) Үндэсний бодлого боловсруулахад дэмжлэг 

үзүүлэхэд чиглэсэн стратегийн нэн чухал асуудлуудаар Боловсролын асуудал 

эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад зориулсан санал зөвлөмж 

болгох зорилготой юм.  

Нэгдүгээр бүлгийг Берлиний Эдийн засаг, хуулийн сургууль (HWR 

Berlin, Berlin School of Economics and Law)-ийн багш, мэргэжилтнүүд 

боловсруулсан байна. Энэхүү гарын авлагад танилцуулж буй дээд боловсрол 

дахь ажлын байранд суурилсан сургалтын дадлага ажлуудыг Европын төслийн 

хамтрагчид болох Герман, Румын болон Грек улсуудын туршлагаас иш татаж 

оруулсан болно. Энэ нь Монголын түншлэгч байгууллагуудад Европын 

Холбооны улсуудын хуримтлуулсан олон төрлийн туршлагыг судлах, түүнээс 

өөрийн улс орны хувьд хамгийн тохиромжтой байх хувилбаруудыг 

нутагшуулан авах боломжийг олгож байгаа юм. Энэхүү гарын авлагад 

дурдагдсан туршлагуудыг Монгол Улсын үндэсний нөхцөл байдал, их дээд 

сургууль төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг сайжруулахад өнөөгийн тэргүүлэх 

чиглэлүүдэд тохируулах шаардлагатай байгааг бид нөхцөл байдлын 

судалгаагаар баталгаажуулсан болно.  

Монголын нөхцөл, тэргүүлэх чиглэлд нийцсэн хувилбарыг гадаадын улс 

орнуудын жишээг шууд хуулбарлах боломжгүй бөгөөд Монголын их дээд 

сургуулиуд аж ахуйн нэгж, боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны 

төв байгууллага болон бусад холбогдох төрийн болон хувийн хэвшлийн 

хамтарсан багийн асуудал юм. Монгол Улсын хувьд энэхүү ажлыг хариуцан 

ажиллах байгууллагуудын цаашид хийж болох шийдвэрлэх ажлуудыг 

MONGWBL Erasmus+ төслийн хүрээнд хэдийнээ хийж эхлээд байна.  

 Нөхцөл байдлын судалгааны ажлын хүрээнд Монголын дээд 

боловсролын тогтолцооны давуу болон сул талууд, аж ахуйн нэгж 
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байгууллага дахь ажлын байранд суурилсан сургалтын дадлагын 

өнөөгийн байдлыг судалсан. Мөн ДБСБ-ийн хэмжээнд АБСС-ыг 

хэрхэн эрчимжүүлж, нөхцөл байдалд тохирох эсэхийг судлан авч үзэх 

арга зам, бодлогын баримт бичгийн шинжилгээг харгалзсан. 

 MONGWBL төслийн Европын түнш байгууллагууд 2021 оны 6 дугаар 

сарын 28-аас 2021 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрүүдэд цахимаар 

зохион байгуулсан сургалтаас Монголын ДБСБ дахь АБСС-ын нөхцөл 

байдлын талаарх тоо баримтуудыг цуглуулсан. Энэхүү сургалтад 

өгсөн даалгаврын хариултуудаар Монголын түнш байгууллагууд 

АБСС-ын бодлогын баримт бичиг боловсруулах нэн чухал санаа, 

асуудлуудыг хөндөж, одоогийн хууль эрх зүйн орчныг дүгнэн 

зайлшгүй хийх шаардлагатай зохицуулалтыг тодорхойлон гаргасан. 

АБСС-ын үндэсний бодлого стратеги боловсруулахад цаашид анхаарч 

үзвэл зохих энэхүү баримт бичигт тусгагдаагүй асуудлууд ч бий. Үүнд:  

- АБСС-ын санхүүжилт 

- Аж ахуйн нэгж дэх АБСС-ын зохион байгуулалтын хугацаа 

- АБСС-ын хөтөлбөрийн чанарын баталгаажуулалт болно.  

Үүнийг MONGWBL Erasmus+ төслийн Европын түншлэгч 

байгууллагуудын боловсруулсан бодлогын баримт бичигт тусгасан. 

2. Сэдвийн зорилго, үндэслэл 

2.1. Энэхүү баримт бичгийн зорилго нь үндсэн хоёр асуудлыг авч үзнэ. 

Үүнд: 

 Нэгд, АБСС-ын үндэсний бодлого боловсруулахад нэн шаардлагатай 

бодлого, дүрэм журмын хүрээний асуудлууд, 

 Хоёрт, АБСС-ын үндэсний бодлого боловсруулах болон АБСС-д 

суурилсан туршилтын сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үндсэн 

байгууллагууд, ажлын хэсэг, холбоодын үүрэг хариуцлагыг томьёолох 

засаглалын тогтолцооны асуудлууд, 
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Эхний асуудал бол Монголын төрийн байгууллагын төлөөлөл (жишээ нь: 

БШУЯ-ны мэргэжилтнүүд)-д Монгол Улсад АБСС-д үндэслэсэн хавсарга 

сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх бодлого, зохицуулалтын тогтолцоог 

төлөвлөхдөө юунд анхаарлаа хандуулах талаар Европын холбооны түншлэгч 

улсуудын мэдлэг туршлага, үр дүн дүгнэлт, баримтуудаар хангахад чиглэсэн. 

Уг баримт бичигт тусгасан мэдээлэл нь Засгийн газарт тухайн тогтолцоог олон 

улсын стандарт, Европын хууль тогтоомжид нийцүүлэн боловсруулах боломж 

олгох юм. Ингэснээр Засгийн газрын төлөөлөгчид Монгол Улсын хуулийн 

шаардлага, шийдвэр гаргах явцын дагуу хийж буй эсэхийг хянах нөхцөл 

бүрлэнэ. 

Хоёр дахь асуудал нь голчлон их дээд сургуулиуд, бизнесийн 

байгууллагын хамтрагчид, ажил олгогчид, үйлдвэрчний эвлэл, мэргэжлийн 

байгууллагуудад чиглэсэн. Энэ сэдвийн хүрээнд бэлтгэсэн мэдээлэл нь янз 

бүрийн оролцогч талуудад АБСС-ын үндэсний бодлого боловсруулах өөр нэг 

хэсгийг бий болгох (тухайлбал, АБСС-д үндэслэсэн хос сургалтын 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд зориулсан зааварчилгаа, сургалтын хөтөлбөр 

бүхий засаглалын тогтолцоо г.м) боломж олгоход чиглэнэ. Зохицуулалтын 

тогтолцооны хууль тогтоомжийн заалтуудад нийцсэн байх ба тэдний нөөц 

бололцоог ашигласнаар эдгээр хамтрагч талууд тохиролцох ёстой ба АБСС-ын 

сургалтыг удирдах засаглалын нэгдсэн ойлголтод хүрнэ. 

АБСС-ын сургалтыг хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын бүтэц нь их 

сургууль, мэргэжлийн хөтөлбөрүүдэд ялгаатай байж болох ч нийтлэг цөм 

бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг оролцогч талууд хоорондоо зөвшилцөх нь гарцаагүй 

юм. (Зохион байгуулалтын бүтцийн талаарх дэлгэрэнгүйг 2-р бүлэгт байгаа 

баримт бичгээс үзнэ үү) 

АБСС-ын сургалтын хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт нь ялгаатай байх боловч 

бусад ажлуудын шаардлагыг харгалзаж үзнэ. 
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2.2 Сэдвийн тойм 

Энэхүү баримт бичигт тусгасан мэдээллийг бодлого, дүрэм журмын 

хамрах хүрээ, засаглалын тогтолцоо, зохион байгуулалтын бүтэц ба сүүлийнх 

нь АБСС-ын сургалтын хөтөлбөрүүдийн хэрэгжүүлэлт гэсэн гурван түвшинд 

ялгаатай авч үзнэ (Зураг 1). 

 

Дээрх зурагт үзүүлснээр бүтцүүдийн төлөвлөлт янз бүрийн түвшний 

тогтолцоо нь бие биеэсээ харилцан хамааралтай. Түвшин бүрд дараагийн 

түвшинд зориулсан нөхцөл бүрдэнэ. Бодлого, дүрэм журмын тогтолцоонд 

тулгуурлан бусад түвшин дэх оролцогч талууд ашиглах боломжтой 

төлөвлөлтийн боломжит сонголтууд нь өмнөх түвшний сонголт, нөхцөлөөс 

хамаарна. 

3. Бодлого, дүрэм журмын хамрах хүрээ 

Дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөрүүдэд АБСС-ын үр дүнтэй аргачлалыг 

бий болгох хамгийн чухал нөхцөл бол тодорхой томьёолсон бодлого ба дүрэм 

журмын тогтолцоо юм. Засгийн газар дээд боловсрол дахь АБСС-ын хөгжилд 

үндэсний болон орон нутгийн түвшний аль алинд нь чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. 

Бодлого ба дүрэм, журмын хамрах хүрээг Засгийн газар, тухайлбал, БШУЯ 

хариуцан боловсруулах нь дамжиггүй бөгөөд Засгийн газрын өөр нэг үүрэг бол 

энэ тогтолцооны эцсийн шийдвэрийг гаргах явдал юм. 

Тохиромжтой бодлого боловсруулах болон засаглалын тогтолцоог бий 

болгох нь дан ганц төрийн үүрэг хариуцлага байх ёсгүй. Ялангуяа ийм бүтцийг 

хөгжүүлэхийн тулд төрийн байгууллагууд нь боловсролын салбарын 

Бодлого, дүрэм журмын хамрах хүрээ

Засаглалын тогтолцоо

Зохион байгуулалтын бүтэц

АБСС-ын хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэлт
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нийгмийн түншүүд, тодорхой үүрэг бүхий оролцогч талуудыг хооронд нь 

нэгтгэн зангидах, тэдгээрийн уялдаа холбоог хангах, тэдний хамтын 

ажиллагааны механизмыг тодорхойлоход чиглүүлэгчийн үүрэг гүйцэтгэх 

хэрэгтэй. Учир нь АБСС-ын бүрэлдэхүүн хэсэг бүхий сургалтын хөтөлбөр үр 

дүнтэй хэрэгжих эсэх нь төрөөс хамаарахгүй бөгөөд түүнийг хэрэгжүүлэхэд 

оролцогч талууд болох их сургуулиуд, аж ахуйн нэгж, компаниудаас ихээхэн 

хамааралтай. 

3.1 Бодлого, дүрэм журмын тогтолцооны үндсэн асуудал 

Бодлого, дүрэм журмын тогтолцооны нэн тэргүүний асуудал нь АБСС-

ын сургалтын хөтөлбөр гэж юу болох, Монгол Улсын дээд боловсролын 

тогтолцоонд ямар байр суурь эзэлдэг талаарх хуулийн тодорхойлолтоос 

бүрдэнэ.  

Сургалтын түвшин, эдгээр хөтөлбөрүүдийн хүрээнд олж авсан 

мэргэшлийн түвшнийг тодорхойлохын тулд хөтөлбөрүүд Мэргэшлийн 

үндэсний хүрээтэй холбогдох ёстой. 

АБСС-ын хос сургалтын хөтөлбөрүүд нь бүрэн сургалтын хөтөлбөртэй 

дүйцэхүйц байх ёстой бөгөөд мөн дараах бүтцээр ялгагдана. 

 АБСС-ын хугацааны зохих хувь хэмжээ 

 Харилцан уялдаатай 2-оос багагүй сургалтын байр (их сургууль + 

компани) 

 Хөтөлбөр дэх суралцах үйл явцын уялдаа холбоо бүхий зохион 

байгуулалт  

 Суралцахуй болон АБСС-ын эргэх холбоо  

АБСС-ыг ажил олгогч байгууллага, үйлдвэрчний эвлэл, мэргэжлийн 

байгууллагууд бүхий сүлжээнд оруулах шаардлагатай тул бодлого, дүрэм 

журмын тогтолцоог бүрдүүлэхэд дараах зүйлс шаардлагатай. Үүнд: 

 Боловсролын болон эдийн засгийн салбарын түншүүд хоорондын 

түншлэл хэлцэл, хамтын ажиллагааны үүргийг нарийн боловсруулах 

 Оролцогч талуудын үүрэг хариуцлагыг томьёолох  
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Европын холбооны түншлэгч орнуудын туршлагаас харахад, АБСС-ын 

бүрэлдэхүүн хэсэг бүхий сургалтын хөтөлбөрийг өөрчлөн найруулах, хувийн 

онцлогийг харгалзах, уян хатан байдал, загвар зэрэг нь АБСС-ын үр дүнтэй 

хөтөлбөрийг бий болгох түлхүүр хэсэг юм гэж үзэж болно. Гэвч уян хатан 

байдал нь дангаараа сургалтын хөтөлбөр дэх АБСС-ыг чанартай зохион 

байгуулах нийтлэг шийдэл биш юм. 

Дүрэм, журмын хамрах хүрээний төлөвлөлтийн хувьд АБСС-ын зохион 

байгуулалтыг их дээд сургууль, нийгмийн түншлэгч байгууллагууд болон 

ажил олгогчдод бүрэн даатгах нь зохисгүй юм. Харин стандартчилал, уян 

хатан байдал хоорондын тэнцвэрийг хадгалах, их сургууль болон аж ахуйн 

нэгжийн аль алинд нь тавигдах шаардлага, үүрэг хариуцлагыг нарийн 

тодорхойлж, боловсролын чанарын стандартад нийцүүлэн хангах асуудал нэн 

чухал юм. Тиймээс АБСС-ын хос сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 

стандарт, шалгуур үзүүлэлтүүдийг бодлого, дүрэм журмын хамрах хүрээгээр 

тодорхойлсон байх ёстой. Тухайлбал, дараах шалгууруудыг тодорхойлох нь 

маш чухал. 

 АБСС-ын хөтөлбөрт оролцож буй их, дээд сургуулиудад тавигдах 

шалгуур 

 Оролцогч компаниудын чанарын стандарт, шалгуурууд 

Их дээд сургуулиудын хувьд нийцэх шалгуур нь оролцох боломжтой их, 

дээд сургуулийн байр суурь, хэмжээ, АБСС-ын хөтөлбөрийн хүрээнд 

компаниудтай хамтран ажиллах хүний нөөц, байр, тоног төхөөрөмж гэх мэт 

зохих нөөцийн шаардлагыг харалзан үзнэ. АБСС-ын хөтөлбөрөөр оюутнуудыг 

суралцуулах тусгай чадавх байгаа эсэхийг баталгаажуулж, АБСС-ын 

хөтөлбөрийг бий болгох лиценз, тусгай зөвшөөрөл олгох журмын талаар 

сайтар бодож төлөвлөх хэрэгтэй. 

АБСС-ын хөтөлбөрт оролцох аж ахуйн нэгж байгууллагуудад тавигдах 

шаардлага нь үндэсний нөхцөл байдлаас хамаарна. Жишээлбэл, Нидерланд улс 

АБСС-ын хөтөлбөрт оролцох хүсэлтэй аж ахуйн нэгж байгууллагуудад 
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зориулсан магадлан итгэмжлэлийн маш боловсронгуй системтэй. Монгол 

Улсын үндэсний нөхцөл байдалд тохирсон шийдлийг боловсруулж, АБСС-ын 

хөтөлбөрт жижиг, дунд аж ахуйн нэгж байгууллагууд оролцох урьдчилсан 

нөхцөлийг бүрдүүлэх нь бүх талаар чухал юм. Монгол Улсад зохицуулалт 

хийх шаардлага байгаа эсэхийг харгалзан үзэх ёстой шалгууруудын 

жагсаалтыг дараах байдлаар харуулав. Үүнд: 

 АБСС-ын хөтөлбөрт хэрэглэх бодлого, дүрэм журмын хамрах 

хүрээний салбар, нэгж, үйлдвэрлэл, худалдааны чиглэлийг тогтоох 

 АБСС-ын хөтөлбөрт оролцох аж ахуйн нэгж байгууллагуудын хувьд 

урьдчилсан байдлаар ажиллагсдын хамгийн бага тоо, хамгийн бага 

хэрэгцээг тодорхойлох 

 Аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас АБСС-ын хөтөлбөрт тохирох 

боломжит тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслээр хангах 

 Аж ахуйн нэгж байгууллагад зориулсан эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын 

талаарх дүрэм журмыг дагаж мөрдөх шаардлага  

 Аж ахуйн нэгж байгууллагад сургагч багшаар хангах (зөвлөгч, хянан 

зааварлагч эсвэл бүр гэрчилгээтэй, АБСС-ын оюутнуудыг дэмжих 

сургагч, зааварлагч) 

Цаашилбал бодлого, дүрэм журмын хамрах хүрээнд тодорхойлогдох 

хэрэгцээг харгалзан оюутан элсүүлэхэд дараах нөхцөлүүдийг анхаарч үзэх 

хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл, дараах шалгууруудын зарим хэсгийг нь их, дээд 

сургууль АБСС-ын хөтөлбөрийн засаглалын тогтолцооны нэг хэсгийн хувьд 

өөрсдөө тодорхойлж болно. 

 АБСС-ын хөтөлбөрт элсэх шалгуур 

 АБСС-ын хөтөлбөрт хамрагдах оюутнуудын тэтгэлэг, цалин хөлс, 

хэрэглээний зардал (тээвэр, хоол, байр г.м)  

 Тухайн аж ахуйн нэгж байгууллагын ирцийн бүртгэл 

 Эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын дүрмийг дагаж мөрдөх нөхцөл 



Сургалтын гарын авлага 

 

 

16 

Дээд боловсролын тогтолцоонд АБСС-ын үр дүнтэй хөтөлбөрүүдийг бий 

болгохын тулд төрийн байгууллагууд АБСС-ын хөтөлбөрт хамрагдаж буй 

оюутнууд, ажил олгогчдод төсвийн хөрөнгөөс татаас, мөнгөн тусламжаар 

хангах үүрэг хариуцлага хүлээх ёстой. Санхүүгийн болон санхүүгийн бус 

урамшуулал олгох нь уламжлалт сургалтын системд АБСС-ыг оруулах, 

тогтолцооны чанарын баталгааг хангахад зайлшгүй шаардлагатай бүрэлдэхүүн 

болох юм. 

3-р бүлэг /3-р модуль/ тусгай баримт бичигт зайлшгүй шаардлагатай санхүүгийн 

зохицуулалтуудын талаар дэлгэрэнгүй тусгасан. 

 

3.2 Нийгмийн түншүүд болон ажил олгогчдын үүргийг нэмэгдүүлэх нь 

АБСС-ыг дээд боловсролын тогтолцоонд нэвтрүүлсэн олон орны 

туршлагаас авч үзэхэд, үйл ажиллагааны тогтолцоог бүрдүүлэхийн тулд бүс 

нутгийн болон салбартаа тэргүүлэх үүрэгтэй ажил олгогчдын холбоо, ажил 

олгогчдыг түшиглэх хэрэгтэй байдаг. 

Дагалдан суралцах энэхүү аргыг Австри, Герман, Швейцар зэрэг улс 

орнуудад хос сургалтаар урт хугацаанд хэрэгжүүлэн туршиж үр дүнг нь 

нотолсон. Дагалдан суралцах сонгодог загварт нийгмийн түншүүд, оролцогч 

аж ахуйн нэгж байгууллагууд нь хөтөлбөр боловсруулах, тэдгээрийг 

хэрэгжүүлэх аль аль явцад саналаа илэрхийлдэг. АБСС-ын хөтөлбөрт тэдний 

үүргүүд ижил байна. Ажил олгогчид АБСС-ын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд 

ажлын байран дахь сургалт зохион байгуулж оролцох бөгөөд өөрсдийн 

бизнесийн байгууллагуудаар дамжуулан сургалтын төлөвлөгөө, агуулга, 

хэлбэр, үргэлжлэх хугацааг боловсруулахад оролцоно. 

Худалдаа аж үйлдвэрийн танхим зэрэг ажил олгогчдын байгууллага нь 

АБСС-ын хөтөлбөрийн маркетинг хийхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Тиймээс 

тэд аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг сонгон шалгаруулах, чанарын үнэлгээ 

хийхэд тусалж, хөтөлбөрийн тогтвортой байдалд дэмжлэг үзүүлнэ. Танхимын 

гишүүн байгууллагууд нь оюутнуудад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх чухал 



Сургалтын гарын авлага 

 

 

17 

үүрэг гүйцэтгэх бөгөөд оюутнууд мэдлэг, чадвар олгох АБСС-ыг чанарын 

өндөр түвшинд олж авах боломж бүрдэнэ. 

3.3 Аж ахуй нэгж байгууллага болон их сургууль хоорондын хамтын 

ажиллагаа 

Дотоодын аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай хамтын ажиллагаагаа сайжруулах, 

их, дээд сургуулиуд болон (жижиг, дунд) аж ахуйн нэгжүүдийн орон нутгийн 

түншлэлийг бий болгох нь дээд боловсролын тогтолцоонд АБСС-ыг 

нэвтрүүлэх, бэхжүүлэх гол асуудал юм. Энэ түвшинд харилцаа холбоог бий 

болгон, харилцаагаа тогтвортой байлгаснаар АБСС-ыг их дээд сургуулийн 

танхимд олгодог онолын судлагдахуунтай нийцүүлэх боломжтой болно. 

Хамтын ажиллагааны үр дүнд АБСС-ын бүрэлдэхүүн хэсгүүдтэй уялдах 

сургалтын хөтөлбөрийн бүрдлүүдийг бий болгож, улмаар ажлын байрны болон 

академик бүрэлдэхүүн хэсгүүд харилцан бие биетэйгээ нийцтэй болж сайжрах 

юм.  

 АБСС-ын хөтөлбөрт оруулах боломжийг зохицуулалт, засаглалын 

тогтолцоо олгох ёстой. АБСС-ын хөтөлбөрт тавигдах хатуу шаардлага нь их 

дээд сургуулийн АБСС-ыг бэхжүүлэх боломжийг хязгаарладаг. Харин 

бодлого, засаглалын тогтолцоо нь ИДС-дын ажил олгогчидтой хамтрах 

хамтын ажиллагааг идэвхжүүлж, хөтөлбөрийн агуулга, хүргэх арга зүйг 

дотоодын салбарын хэрэгцээнд нийцүүлэх боломжийг олгох нь чухал. 

 АБСС-ыг зохион байгуулж буй аж ахуй нэгж байгууллага, ИДС-дын 

алсын хараатай уян хатан байдлыг АБСС-ыг удирдан чиглүүлж, хянаж үнэлэх 

замаар тэнцвэржүүлэх шаардлагатай бөгөөд үүнд ДБСБ-ууд илүү хариуцлага 

хүлээнэ гэж үздэг. ИДС хөтөлбөр болон хэлэлцэн тохиролцсон АБСС-ын 

хэлбэр (нэг мөчлөгт хэлбэр, олон мөчлөгт хэлбэр, холимог хэлбэр)-т нийцсэн 

АБСС-ын цагийн хуваарийг гаргаж, ажлын байранд суралцаж байх үед нь 

тогтмол хугацаанд танилцах зэргээр үйл явцад хяналт тавьж байна. 
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3.4 АБСС-ын бэлтгэх, удирдан чиглүүлэх, хянаж үнэлэх үе шат 

АБСС-ыг явуулах ИДС, аж ахуй нэгж байгууллага хамтын ажиллагаанд 

анхаарвал зохих чухал асуудлыг хүснэгтэд тоймлож дээд боловсролын 

хөтөлбөрт АБСС-ын зохистой тогтолцоогоор дамжуулан АБСС-ын чанарыг 

хэрхэн хангах талаар дурдав. 

Эдгээр сэдвүүдийг нарийвчлан АБСС-ын бэлтгэл үе, хэрэгжилтийн үйл 

явцад чанарын баталгаажуулалтаар хангах болон ИДС, аж ахуйн нэгжийн 

цаашдын хамтын ажиллагааны хөгжилд АБСС-аар олж авсан оюутны ололт 

амжилтыг үнэлж баталгаажуулах асуудлыг орууллаа. 

Хүснэгт 1. Ажлын байранд суурилсан сургалтын чанарыг хангах 

бодлого, санаачилгын жишээ 

Үйл явц 

Аж ахуйн нэгж байгууллага, оюутны 

ажлын нөхцөлийг дээшлүүлэх, аж 

ахуйн нэгжийг чадавхжуулах 

Албан тогтолцоо 

Орц 

● Оюутанд ажлын туршлага олгож 

эхлэхээс өмнө сургууль ажил 

олгогчийг судална. 

● Ажил олгогчид оюутныг 

дадлагажуулахдаа сонирхож буй 

эсэхийг тодруулан сонгоно. 

● Оюутныг ажлын байранд очихоос 

өмнө бэлдэнэ. 

● Оюутны суралцах шаардлагатай 

ур чадварыг жагсаана. 

● Ажил олгогчийн олговол зохих 

ур чадварыг жагсаана. 

● Суралцагч аж ахуйн нэгж 

байгууллагад тавигдах ерөнхий 

шаардлага, туршлагатай 

холбогдох зохицуулалт 

● Сургагч болж ажиллахаас өмнө 

ажлын байранд суурилсан 

сургалтын хөтөлбөрийг олгох 

бүрэн чадвартай байх тухай аж 

ахуйн нэгжид тавигдах 

шаардлага 

Үйл явц 

● Хөтөлбөрийн хороонд сургууль, 

аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл 

орсон байна. 

● Сургалттай холбоотой асуудалд 

● Бүхий л сургалт, дагалдан 

сургалтын гурван талт зөвлөл 

байх шаардлага 

● Дадлагажуулагчийн ажлын 
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туслах үүднээс багш нар, ажил 

олгогчдын зөвлөл, болон бусад 

ижил төстэй байгууллага аж 

ахуйн нэгжид тогтмол зочилно. 

● Ажлын байранд суурилсан 

сургалтад оролцох оюутныг 

сонгоход ажил олгогч оролцож 

болно. 

байранд төрийн байгууллагын 

зүгээс тавих шаардлага 

● Ажлын байранд олгох 

хөтөлбөрийн чанарыг 

баталгаажуулах зохицуулалт 

Гарц 

● Ажлын байранд суурилсан 

сургалтын дараа тулгарсан 

асуудлуудыг тодруулах, 

шийдвэрлэх арга замыг хэлэлцэх 

үүднээс ажил олгогч тайлан 

танилцуулна. 

● Ажлын байранд суурилсан 

сургалтын дараа оюутнууд юу 

сурсан, ямар асуудал тулгарсан 

талаар тайлан хэлэлцүүлнэ. 

● Ажлын байранд суурилсан 

сургалтын төгсгөлд практик ур 

чадвартай холбоотой шалгалт 

авахтай холбоотой зохицуулалт 

Эх сурвалж: ETF, 2017a 

3.5 Европын Холбооны улс орнуудын бодлого, зохицуулалтын 

тогтолцооны жишээ 

Энэ хэсэгт Герман, Румын, Грек улсын бодлого, зохицуулалтын 

тогтолцооны жишээг толилуулав. Энэхүү жишээ нь Монголын түншүүдэд 

өөрсдийн нөхцөл байдалд тохирсон хувилбар гаргах боломж олгоно. 

3.5.1 Герман улсын жишээ 

Герман Улсад АБСС-ын хөтөлбөрийн бодлого, зохицуулалтын тогтолцоо 

нь гурван түвшинтэй тогтолцооноос бүрдэнэ. 

 Эрх зүйн түвшний хувьд, Засгийн газар нь хууль эрх зүйн орчныг 

бүрдүүлж өгнө. ХБНГУ нь эрх зүйн маш нарийн тогтолцоотой, их 

сургуулиуд зөвхөн (хэрэглээний шинжлэх ухааны чиглэлээр) 

өөрсдийн үүрэг, хариуцлагын хүрээнд ДБСБ болон ажлын байранд 
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суурилсан үе шат бүхий хос сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэхийг 

зөвшөөрдөг. 

 Шинжлэх ухааны түвшин нь хоёр бүрэлдэхүүнтэй. 

o Германы Шинжлэх ухааны зөвлөл нь хос сургалтын хөтөлбөрийн 

дээд боловсролын стандартад зөвлөмж өгдөг. 

o Магадлан итгэмжлэлийн зөвлөл нь магадлан итгэмжлэлийн талаар 

зөвлөмж өгдөг. 

 Шинжлэх ухааны түвшинд дараах зүйлийг шаарддаг. Үүнд: 

o Хөтөлбөр дэх академик сургалт болон АБСС-ын бүрдэл тэнцүү 

хэмжээтэй байна. 

o Сургалтын хөтөлбөр нь төгсөгчдөд тусгай ур чадварыг олгодог 

байна. 

o Танхимын болон ажлын байранд суурилсан сургалт хоорондын 

харилцан нөхөх боломжийг олгох чухал бүрдэл байна. 

 Үйл ажиллагааны түвшин нь сургалтын хөтөлбөрийг дээд 

боловсролын стандартын дагуу үнэлэх магадлан итгэмжлэх 

байгууллагаас бүрддэг бөгөөд магадлан итгэмжлэлийн гол зорилго нь 

академик болон ажлын байранд суурилсан сургалтын үйл 

ажиллагааны нийцтэй байдлыг хангахад чиглэдэг. 

3.5.2 Румын улсын жишээ 

Румын улсад дараах үүрэг хариуцлагыг хуваарилсан 3 түвшин бүхий 

тогтолцоотой. Үүнд: 

 Хууль эрх зүйн түвшинд, Засгийн газар эрх зүйн орчныг бүрдүүлдэг. 

Герман улсаас ялгаатай нь хууль эрх зүйн орчин хатуу чанд байдаг. Их 

сургуулиуд бакалавр, магистрын хөтөлбөрөө үндэсний стандарттай 

нийцүүлэх ёстой. 

 Румын улсын Дээд боловсролын чанарын баталгаажуулалтын 

агентлаг (ДБЧБА) нь шинжлэх ухааны түвшинд үүрэг гүйцэтгэнэ. Тус 

агентлаг нь хөндлөнгийн үнэлгээ хийх аргачлалыг санал болгон дээд 
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боловсролын стандарт (АБСС-ын практик үе шатуудын стандартыг 

багтааж)-ыг тогтоодог. 

o Бакалаврын түвшний сургалтын хөтөлбөрт үндэсний хэмжээнд 

заавал судлах тодорхой чиглэлийн хичээлүүд багтана (их 

сургуулийн хэмжээнд ойролцоогоор 15%). Дадлага ажил нь 2 дахь 

жилийн эхэнд заавал сонгох ёстой (сургалтын чиглэлээс хамааран 

жилдээ дор хаяж 2-3 долоо хоног байна). Төгсөлтийн ажилд 

дадлагын үе шат мөн заавал судлахаар байна (сургалтын сүүлийн 

жилд).  

o Магистрын түвшинд дадлага ажил (судалгаа эсвэл мэргэжлийн үйл 

ажиллагаа) нь заавал байх бөгөөд судалгааны ажилд дадлагын үе 

шат мөн заавал байна (сургалтын сүүлийн жилд). Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг хангах хамгийн гол бүрдэлдэхүүн бол дадлагыг 

нэгтгэсэн академик хичээлүүд юм. 

Дээд боловсролын стандарт бүхий хөндлөнгийн үнэлгээний арга зүйг 

Засгийн газар баталдаг. ДБЧБА нь сургалтын хөтөлбөрийн хөндлөнгийн 

үнэлгээ (зөвшөөрөл/магадлан итгэмжлэл/давтан магадлан итгэмжлэл) хийх 

удирдамжийг гаргадаг.  

 Үйл ажиллагааны түвшинд, ДБЧБА эсвэл EQAR 1 -д бүртгэлтэй 

Чанарын агентлаг Засгийн газрын баталсан дээд боловсролын 

стандарт, аргачлалын дагуу сургалтын хөтөлбөрийг үнэлдэг. 

Академик болон дадлагын үйл ажиллагаа нь (төслийн үйл ажиллагаа 

багтана) шаардлага шалгуурын заавал байх үзүүлэлт бөгөөд магадлан 

итгэмжлэлийн тодорхой стандартад нийцсэн байна. 

Хууль эрх зүйн орчны тойм 

 2007 онд оюутан, суралцагчдын дадлагын тухай хууль хүчин төгөлдөр 

                                                 
1  EQAR- Европын Дээд боловсролын чанарын баталгаажуулалтын бүртгэл нь Чанарын 

Баталгаажуулалтын агентын албан ёсны бүртгэл юм. Европын бүсэд дээд боловсролын 

чанарын баталгаажуулалттай холбоотой стандарт, зөвлөмжийг нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн 

байдаг. Нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл: https://www.eqar.eu/ 

https://www.eqar.eu/
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болсон. 

 2011 онд Боловсролын тухай хуульд дараах зохицуулалтыг тусгасан. 

o Их сургуулийн өмнөх боловсролын тогтолцоо: хос боловсролын 

тухай заалтууд 

o Дээд боловсролын тогтолцоо:  

- Дадлага ажил - бакалаврын сургалтын хүрээнд заавал судлах 

ёстой. Их сургуулиудад шаардлагатай дадлагын газрын 30-аас 

багагүй хувийг хангах шаардлага тавьдаг. Үүний 50 хувийг 

сургуулиас гадуур зохион байгуулдаг. 

- Олон нийтийн (public) дээд боловсролын сургалтын байгууллага 

сургуулиас гадуур дадлага хийх нөхцөлд санхүүгийн нөөцийн 

тодорхой хүрээнд хоол, байр, тээврийн зардлын дэмжлэг 

үзүүлдэг. 

 2017 онд Боловсролын сайдын тушаалаар дээд боловсролын 

сургалтын байгууллагын түвшний бүтэц болгон хөгжүүлэх, Оюутан 

бизнес эрхлэгчдийн нийгэмлэг байгуулахыг уриалсан. 

 2018 онд Дадлага (Internship)-ын тухай хуульд компанийн нийт 

ажилчдын 5-аас ихгүй хувийг дадлагажуулагч байхыг заасан. 

3.5.3 Грек улсын жишээ 

Герман, Румын улсын нэгэн адил Грекийн зохицуулалтын тогтолцоо хэд 

хэдэн түвшинтэй. Үүнд: 

 Грекийн Зас гийн газар хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ. 

 Боловсрол, Шашны хэргийн яам, Хөдөлмөр, Нийгмийн асуудал 

хариуцсан яам нь хууль эрх зүйн орчны хэрэгжилтийг хариуцан 

ажиллана. 

 Дадлага хийх хөтөлбөрийг их сургуулиуд, аж ахуй нэгж байгууллага 

эсвэл Европын нийгмийн сан санхүүжүүлдэг. 

 Грекийн Дээд боловсролын эрх бүхий байгууллага дадлага хийх 

хөтөлбөрийн чанар, ил тод байдлыг үнэлж баталгаажуулдаг. Магадлан 
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итгэмжлэл нь их сургуулийн сургалтын хөтөлбөр, дадлага хийх 

хөтөлбөр хоорондын зохицуулалтад төвлөрдөг. 

Дадлага хийх 

Оюутнууд сургуулийн сүүлийн хоёр жил (ихэвчлэн зуны сард)-д дадлага 

хийхэд оролцдог. Дадлага нь ажлын байран дахь практик хэрэглээ бүхий онол, 

лабораторийн судалгааг хослуулдаг. Их сургуулийн бүрэлдэхүүний сургууль 

дахь сургалтын чиглэлүүдтэй холбогдох сонирхол бүхий компани, төрийн 

өмчит аж ахуйн нэгжүүд дадлага ажлыг хэрэгжүүлдэг. 

3.6 Бодлого боловсруулагч нарт зориулсан чиглүүлэх асуулт 

Энэхүү хэсэгт, АБСС-ын хөтөлбөрийн бодлого, зохицуулалтын 

тогтолцооны үндсэн зарчмуудыг, энэхүү судалгааны загварыг амжилттай 

хэрэгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой бүрэлдэхүүн хэсэг болох нийгмийн 

түнш байгууллагуудын оролцоо, их сургууль, ажил олгогчийн хамтын 

ажиллагаа, ажлын байранд суурилсан сургалтын чанарыг хангахад тавигдах 

шаардлага зэргийг танилцуулав. Мөн Герман, Румын, Грек улсын жишээг 

орууллаа. 

Эдгээр жишээнд нийтлэг хэдэн асуудал байгаа хэдий ч тогтолцооны 

хувьд ялангуяа зохицуулалт, уян хатан байдлын хувьд ялгаатай байдал байна. 

Гол ялгаа нь зохицуулалтын зэрэг байна. АБСС-ын уян хатан тогтолцоо бол 

оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмждэг. 

Улс орнуудын жишээ хоорондын ялгаатай асуудлаас үүдэн Монгол 

Улсын бодлого боловсруулагчдын хувьд дараах чухал асуултууд урган гарч 

байна. Үүнд: 

 Нарийвчилсан хууль тогтоомж, зохицуулалт бий болгохыг хүсэж 

байгаа эсэх, эсвэл АБСС-ын хөтөлбөрийн гол оролцогч талууд болох 

нийгмийн түнш байгууллагууд, их сургуулиуд, ажил олгогчдод чөлөөт 

сонголт олгон хууль эрх зүйн хэрэгслүүдийг ашиглахыг чухалчлах 

эсэх, их, бага хэмжээгээр хуулиар зохицуулахыг хүсэж байгаа эсэх, 

 Чанд нарийн дүрэм журамтай байх эсэх, эсвэл хөдөлмөрийн зах зээл, 
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оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийн хэрэгцээг харгалзан их сургууль, аж 

ахуйн нэгж байгууллагын АБСС-ын аргыг боловсруулах боломжтой 

уян хатан хууль эрх зүйн тогтолцоо бий болгохыг хүсэж байгаа эсэх, 

 Аль чиглэлээр хууль эрх зүйн шаардлагыг засах хүсэлтэй байна вэ? Их 

сургуулийн бие даасан байдлын дагуу ямар чиглэлийг төлөвлөх ёстой 

/ эсвэл ямар чиглэлд их сургууль болон аж ахуйн нэгж байгууллагын 

хооронд хэлэлцээр хийх ёстой вэ? 

4. Засаглалын тогтолцоо 

АБСС-ын хөтөлбөрийн засаглалын тогтолцоог их сургуулийн 

хариуцлагын хүрээнд бий болгож, аж ахуйн нэгж байгууллага болон нийгмийн 

түнш байгууллагуудтай тохиролцох ёстой. 

4.1 Засаглалын тогтолцооны үндсэн ойлголтууд 

Дадлага хийх нь ихэвчлэн сургалтын хөтөлбөрийн агуулгатай уялдаатай 

байдаггүй боловч Ажлын байранд суурилсан сургалтын хөтөлбөрт хамрагдах 

үе шат нь сургалтын агуулгын салшгүй хэсэг байдаг. Чухам энэ бүрэлдэхүүн 

хэсэг нь хос хөтөлбөрийг бүрэн академик хөтөлбөр болгон хувиргадаг. 

Уг бүрэлдэхүүн хэсэг нь дараах чухал зүйлсийг агуулдаг. Үүнд: 

 АБСС-ын хөтөлбөр нь бүрэн хэмжээний академик хөтөлбөр юм. 

АБСС-ын хугацаа нь академик шаардлагыг хангасан байх ёстой тул 

агуулгын хувьд ч академик сургалтын хугацаатай холбоотой байна. 

 АБСС-ын хөтөлбөрийг их сургууль бүрэн хариуцаж явуулдаг боловч 

хариуцаж буй аж ахуйн нэгж байгууллагууд АБСС-ын хугацааг зохион 

байгуулдаг. Түншлэлийг алхам алхмаар хөгжүүлэх ёстой. Эцэст нь 

харилцааны үйл явц, хариуцлага, стандартыг тодорхойлж, хяналт 

тавьж, зохицуулах шаардлагатай.  

 Сургалтын хөтөлбөрт тусгасан кредитийн үнэлгээний тодорхой 

хувийг АБСС-д хамрагдсанаар олж авна. АБСС-ыг хэчнээн кредит 

үнэлгээгээр тооцохыг түнш аж ахуйн нэгж байгууллагатай хамтран 

тооцоолж, тодорхойлох ёстой. АБСС-ын үеэр оюутнуудын 
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гүйцэтгэдэг бүх дадлага ажлын даалгавар нь сургалтын хөтөлбөрийн 

ачаалалд хамаарахгүй тул үүнийг тооцоолох, хэмжих тогтолцоо 

хэрэгтэй.  

 Оюутнууд их сургуульд элсэхийн тулд элсэлтийн шаардлагыг 

хангасан байхын зэрэгцээ түнш аж ахуйн нэгж байгууллага сонгосон 

оюутнуудад сэтгэл хангалуун байхын тулд компанийн зүгээс тавьсан 

тусгай шаардлагыг ч хангасан байх ёстой. 

 АБСС-ын үе дэх оюутнуудын байр суурийг тодорхойлох хэрэгтэй. Аж 

ахуй нэгж байгууллага дахь оюутнуудын эрх, үүргийг 

баталгаажуулахын тулд гэрээний үндэслэл шаардлагатай. 

Оюутнуудын ажлын гүйцэтгэлийг цалинжуулах ёстой. Хэрэв АБСС-

ын бүх хугацаанд сар бүр мөнгөн тэтгэмжийг олгодог бол нийгмийн 

хамгааллын хувьд оюутнууд баталгаатай болно. Үгүй бол 

оюутнуудын нийгмийн баталгааг өөр хэлбэрээр хангах ёстой. 

 АБСС-ын үед оюутнууд компаниуд дээр суралцдаг. Ажлын байранд 

сургагч багш, чиглүүлэгч ажилтнуудыг удирдамжаар хангаж, хяналт 

тавих ба их сургуулиас ямар нэмэлт дэмжлэг ирэх ёстой вэ, компанийн 

зүгээс ажлын байранд оюутныг удирдаж байгаа чиглүүлэгч ажилтан 

нь удирдан чиглүүлэх, хяналт тавихад хэрхэн бэлэн байх ёстой вэ? 

зэрэг асуудлуудыг нягтлах ёстой. 

 Их сургууль нь хөтөлбөрийг амжилттай төгссөн тохиолдолд дээд 

боловсролын зэрэг/мэргэшлийг олгодог. АБСС-ын хөтөлбөрийг 

магадлан итгэмжлэх үйл явцыг эхлүүлэх ёстой. Аж ахуй нэгж 

байгууллагууд уг хөтөлбөрийн чанарын удирдлагад зохих ёсоор 

оролцох нь зүйтэй. 

4.2 Европын Холбооны засаглалын тогтолцооны жишээ 

Дараагийн хэсэгт Европын Холбооны түнш орнуудын засаглалын 

тогтолцооны нийтлэг болон өөр өөр бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг агуулсан гурван 

жишээг үзүүлэв. 
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4.2.1 Герман дахь HWR Berlin -ийн засаглалын тогтолцоо 

Герман улсын дээд боловсролын байгууллагуудын хос сургалтын 

хөтөлбөрийн засаглалын тогтолцоо харилцан адилгүй байна. Энэ нь дээд 

боловсролын байгууллагуудад хэт их эрх чөлөө олгосон зохицуулалтын сул 

стратеги болон хос сургалтын өөр өөр загварын аль алинтай нь холбоотой юм. 

Герман дахь АБСС-ын хос сургалтын хөтөлбөрийн төрөл, загвар 

Хүснэгт 2. 

Боловсролын хэсэг Хосолсон сургалтын төрөл, загвар 
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Хамтарсан сургалтууд 

Дагалдан сургалтыг багтаах 

(Бакалавр) 

ба мэргэжлийн ур чадвар 

Дадлага ажлын өргөтгөсөн 

үе шатууд 

Ажлын туршлагыг багтаах 

(Бакалавр) 

Аж ахуйн нэгж дэх дадлага ажилд суралцах 

гэрээ 
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Бүтэн цагийн мэргэжлийн 

ажилтай хослуулсан 

Мэргэжлийн ажил эрхлэлтийг багтаах 

(Магистр / Бакалавр) 

Мэргэжлийн ажил эрхлэлт, хичээлийн агуулга 

хоорондын харилцан хамаарал 

Мэргэжлийн ажилд орох үе 

шатууд 

Ажлын туршлагыг нэгтгэх 

(Магистр / Бакалавр) 

Эх үүсвэр: Wissenschaftsrat (2013), p. 23 

Герман улсад аж ахуй нэгж байгууллага дээр дадлага ажлын туршлагыг 

нэгтгэсэн хос бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөрүүдийн эзлэх хувь хамгийн их 

байдаг. Ихэнх оюутнууд эдгээр дадлага ажлыг нэгтгэсэн (ажлын байранд 

суурилсан) хос хөтөлбөрт хамрагддаг. АБСС-ын хөтөлбөрүүдийн тоо нь 

уламжлалт сургалтын хөтөлбөрөөс илүү хурдтай өсөж байна. Бизнесийн 

удирдлагын хос сургалтын хөтөлбөрүүд нь ихэвчлэн дадлагад суурилсан 

байдаг.  



Сургалтын гарын авлага 

 

 

27 

Берлиний Эдийн засаг, Хуулийн сургуульд 2200 орчим оюутан эдийн 

засаг, технологийн чиглэлээр АБСС-ын хөтөлбөрт хамрагдаж байна. Дээд 

боловсролын ажлын байранд суурилсан хос хөтөлбөрт 700 орчим түнш 

компаниуд оролцдог. Банк болон аялал жуулчлалын менежментийн 

чиглэлээрх бизнесийн удирдлагын хос хөтөлбөрүүд 25 гаруй жилийн өмнө 

хэрэгжиж эхэлсэн.  

Герман улсын дадлагад суурилсан бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөрийн 

үндсэн бүтэц нь хоорондоо маш төстэй. Сургуулиа төгсөх хугацаа нь ихэвчлэн 

6, зарим тохиолдолд 7 семестр байдаг. 

Дараах бүдүүвчид Берлиний эдийн засаг, хуулийн сургуулийн 6 улирал 

бүхий хосолсон бакалаврын хөтөлбөрийн засаглалын тогтолцооны зарим гол 

санааг жишээгээр харуулав. 

Бүдүүвч 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өргөдөл гаргагч нь хөтөлбөрт хамрагдахын тулд хоёр нөхцөлийг хангасан 

байна. Үүнд: 

1. Компанитай сургалтын гэрээ байгуулсан байх 

Ажил эрхлэлт / Магистр 

Бакалаврын зэрэг 

Берлиний ЭЗХС-ийн хос сургалтын 

хөтөлбөр 

 

 

 

 

Түнш компаниуд дээр ажиллаж, 

суралцах 

 

 

 

 

 

Сургалтын 6 улирал 

(тус бүр 12 долоо хоног) 

АБСС-ын 6 улирал 

(тус бүр 12 долоо хоног) 

6 семестр 

Их сургуульд элсэх ур чадвар + түнш компанитай  

 байгуулах сургалтын гэрээ  
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2. Их сургуульд элсэх зөвшөөрөл бүхий гэрчилгээтэй (ерөнхий 

боловсрол) байна. 

6 улирал бүхий бакалаврын хөтөлбөр нь хичээлийн 6 улирал (тус бүр 12 

долоо хоногтой), АБСС-ын 6 улирал (тус бүр 12 долоо хоног)-аас бүрдэнэ. 

Дээд боловсролын сургалт нь Берлиний эдийн засаг хуулийн сургуулийн 

байранд явагддаг бөгөөд АБСС-ын үеэр оюутнууд сургалтын гэрээ байгуулсан 

аж ахуй нэгж байгууллага дээр ажиллаж, суралцдаг. 

Их сургууль нь оюутнуудыг хүлээн авч нарийн хуваарь гаргадаг. 

Оюутнууд 30 оюутнаас бүрдсэн багаар суралцдаг. Бүлэг бүрд улирал бүрийн 

хуваарь гарган өгдөг бөгөөд их сургуулийн багш нар маш хатуу хяналт тавьдаг. 

АБСС-ын хугацаанд сургалтын стандарт төлөвлөгөө нь сургалтын 

хөтөлбөрийн нэг хэсэг болох бөгөөд компанийн төлөөлөгчид/сургагч багшийн 

нарийн удирдамж, хяналтыг багтаасан байдаг. Оюутнууд шаардлагад нийцэх 

ёстой ба шаардлагыг дадлагын шилжүүлэх модульд заасан болно. Эдгээр 

модулиуд нь сургалтын үр дүн болон кредитийн үнэлгээг тодорхойлдог. 

Эцсийн шалгалтад оюутнууд онолын мэдлэгээ, дадлага ажлын туршлагатайгаа 

харьцуулж, зохих дүгнэлтэд хүрэх ёстой. Оюутны судалгааны төслүүд болон 

эцсийн тайлан нь онол, дадлагыг холбосон жишээ болдог. Эдгээр баримт 

бичгийг их сургуулийн багш нарын удирдлага дор бичнэ. Цаашилбал, 

оюутнууд академик бичлэгийн талаар зааварчилгаа авдаг ба тэд бакалаврын 

дипломын ажлаа их сургууль болон компанитай тохиролцсон сэдвээр бичдэг 

байна. Дээд боловсролын стандартыг хангахын тулд их сургуулийн багшийн 

хяналт, үнэлгээ чухал ач холбогдолтой. Мөн компанийн зүгээс удирдагч нь 

АБСС-ын үр дүнг компанийн үйл ажиллагаанд ашиглах ажлыг хангадаг.  

Сургуулиа амжилттай төгссөний дараа төгсөгчид ихэвчлэн сургалтын 

гэрээ байгуулсан түнш компанид ажилд орох, эсвэл магистрын хөтөлбөрт 

хамрагдаж академик боловсролоо үргэлжлүүлдэг. 

Академик болон АБСС-ын хооронд жигд шилжих боломжийг олгохын 

тулд их сургууль болон аж ахуй нэгж байгууллагын төлөөллөөс дэмжлэг авах 
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шаардлагатай байдаг. Берлиний эдийн засаг хуулийн сургууль дээр энэхүү 

хамтын ажиллагааг хоёр түвшинд удирддаг. Үүнд: 

Эхний түвшин: Хамтарсан зөвлөлийн үйл ажиллагаа  

Хоёр дахь түвшин: Их сургуулийн хөтөлбөрийн эрхлэгч болон 

компанийн хүний нөөцийг хөгжүүлэх захирлын хамтын ажиллагаа  

Хамтарсан зөвлөл нь хос сургалтын хөтөлбөрийн бүх оролцогчдыг буюу 

багш нар, сургуулийн декан, түүний орлогч, оюутнууд, ажил олгогчид, 

ажилчид, түнш компаниуд дахь удирдагчид, Берлиний худалдаа аж 

үйлдвэрийн танхимын төлөөлөгчид, Ажил олгогч эздийн Холбоо, 

Үйлдвэрчний эвлэл зэрэг бүх бүлгийг багтаасан байдаг. Тэдгээрээс сонгогдсон 

гишүүд хос сургалтын хөтөлбөрийг цаашид хөгжүүлэх чухал асуудлыг 

шийддэг. Үүнд: 

- Хос сургалтын тэнхимийн төлөвлөлт, хөгжлийн асуудал 

- Одоо байгаа сургалтын чадавхын хүрээнд боловсролын шинэ чиглэл, 

мэргэжлийн чиглэлийг бий болгох 

- Сургалт, шалгалтын журам 

- Оюутан элсүүлэх зарчим 

- Оюутнууд болон түнш компаниудын хооронд байгуулсан гэрээний эрх 

зүйн харилцааг зохицуулах шалгуурууд 

- Түнш компаниудын тохиромжтой байдал болон магадлан итгэмжлэлийн 

шалгуурыг тогтоох, шалгуур үзүүлэлтүүдийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих 

зорилгоор тохиромжтой түнш компаниудын жагсаалтыг шинэчлэх 

- Түнш компаниудтай хамтран ажиллах шалгуур тодорхойлох, сургалт 

зохион байгуулах 

- Сургалтын чадавхыг зохицуулах, шаардлагатай бол хувь компаниудын 

оролцоог тодорхойлох 

- Түнш компаниуд дахь АБСС-ын байрыг хадгалах, сурталчлах 

Хос сургалтын хөтөлбөр бүрд хөтөлбөрийн захирлыг томилж, 

Хөтөлбөрийн алба байгуулдаг. Хөтөлбөрийн эрхлэгч нь ажлын цагийн 50 

хүртэл хувьд багшилдаг.  
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Хөтөлбөрийн эрхлэгч мэргэжлийн ур чадвараас гадна нэмэлт шаардлагыг 

хангасан байх ёстой. Хамгийн чухал ажлуудын нэг бол түнш компаниудтай 

холбоо тогтоох явдал бөгөөд тухайн мэргэжлийн холбогдох салбар дахь 

сүлжээг сайн мэддэг байх нь үүнд онцгой ач холбогдолтой. Хөтөлбөрийн 

эрхлэгч нь компанийн сургагч багш нартай байнга холбоотой байдаг. 

Компанийн бүх сургагч багш нартай уулзах уулзалт улиралд нэг удаа их 

сургууль дээр болдог. 

Хөтөлбөрийн эрхлэгч нь дараах ажлуудыг хариуцна. Үүнд: 

 Түнш компаниудтай хамтын ажиллагааг зохицуулах 

 Шинэ түнш компаниудыг олох, танилцуулах 

 Хос сургалтын хөтөлбөрийн хяналт, чанарын удирдлага 

 Сургалтын төлөвлөгөө болон сургалтын стандарт хөтөлбөрийг 

цаашид боловсронгуй болгох 

 Гадны багш нарыг нэмж авах, тэдний лекцийн хуваарийг гаргах 

 Оюутны зөвлөх үйлчилгээ 

 Элсэлт, шалгалт, төгсөлтийн үйл явцыг зохицуулах 

4.2.2 Румын улсын UNITBV дэх засаглалын тогтолцоо 

Их сургуулийн үйл ажиллагаанд олон талуудыг оролцуулах, бизнесийн 

байгууллагатай харилцаагаа бэхжүүлэх зэрэг нь 2004 оноос хойш манай 

сургуулийн стратегийн нэг хэсэг болсон. Проректор нь их сургууль болон 

нийгэм-эдийн засгийн нийтлэг хүрээний харилцаа холбоог хариуцан 

ажилладаг.  Энэ хугацаанд дараах нэгжүүдийг сургалтын байгууллагын бүтцэд 

байгуулсан байна.  

 Бизнесийн байгууллагатай харилцах алба (2005) 

 Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх төв 

(2007) 

 Оюутны энтрепренерийн холбоо (2017) 

 Төгсөгчдийн сүлжээ (2004) 
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Их сургууль, үйлдвэрлэлийн хоорондын хамтын ажиллагааны хүрээнд 

бизнесийн байгууллагын төлөөлөгчдийн зөвлөл ажиллаж байна. Зөвлөл, их 

сургуулийн удирдлагууд жилд 2 удаа албан ёсны хурал хийдэг бол 

бүрэлдэхүүн сургууль, тэнхимийн түвшинд тогтмол уулзалт зохион 

байгуулдаг.  

4.2.3 Грекийн Македоны их сургууль (University of Macedonia)-ийн 

засаглалын тогтолцоо 

Македоны их сургуулийн дадлагын хөтөлбөрийг 1997 онд Дадлагын төв 

байгуулагдсантай холбогдуулан хэрэгжүүлж эхэлсэн. Хөтөлбөр нь дараах 

чиглэлүүдэд чиглэгдсэн болно. Үүнд:  

 Хөдөлмөрийн зах зээл, нийгмийн харилцаанд их сургуулийн зүгээс 

оролцогч талуудтай харилцах холбоог нэгтгэх, системчлэх 

 Онолын болон лабораторийн сургалтыг ажлын байран дахь практик 

хэрэглээтэй холбоход хувь нэмэр оруулах 

 Оюутнуудад хөдөлмөрийн зах зээлийн шинэ чиг хандлага, хэрэгцээ 

шаардлага, шаардлагатай тусгай мэргэжил, ур чадварын талаар мэдээлэл 

өгөх 

 Сан болон шинийг зохион бүтээгчдийн хооронд тогтвортой харилцааны 

суваг бий болгох 

Македоны их сургуулийн дадлагын төв нь дараах бүтэцтэй. 

 Дадлагын төв 

 Хөдөлмөр эрхлэлт, Мэргэжил зохион байгуулалтын алба (DASTA Office) 

 Ажил мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх төв 

 Инновац ба Энтрепренерийн нэгж 

 Хөдөлмөрийн зах зээл, дадлага, энтрепренер хийх оюутнуудад дэмжлэг 

4.2.4 Засаглалын тогтолцооны нийтлэг бүрэлдэхүүн хэсгүүд 

Засаглалын тогтолцооны дараах нийтлэг бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг дээр 

дурдсан жишээнүүдээс харж болно. Их сургууль, компаниуд нь АБСС-ын 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах гэрээ байгуулдаг. 
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Их сургууль, компаниудын хооронд байгуулсан хамтын ажиллагааны 

гэрээ нь ажлын байранд суралцах улирал ба танхимын сургалтын хугацааны 

хуваарилалт, мөн олон байгууллагуудаас зэрэг ур чадвар эзэмших боломжийг 

оюутнуудад олгох, зөвлөгөө өгөх, үнэлгээ, дүгнэлт гаргуулах зэрэг асуудлыг 

шийдвэрлэсэн байх ёстой. 

Мэргэжлийн байгууллага, үйлдвэрчний эвлэл, ажил олгогч байгууллага, 

танхим гэх мэт байгууллагууд хоорондын сүлжээгээр дамжуулан хэрэгжих 

оролцогч талуудтай хийх нийгмийн хэлэлцүүлэг, нэгдэл нь үндсэн үүрэг 

байна. 

4.3 Монгол Улсын АБСС-ын засаглалын тогтолцооны анхаарах зүйлс 

Дээрх мэдээлэлд үндэслэн Монголын Улсаас оролцогч байгууллагуудад 

засаглалын тогтолцоог хөгжүүлэх талаар хэд хэдэн дүгнэлт болон зөвлөмжийг 

хүргэж байна. Дараах ажлуудыг их дээд сургуулиуд өөрсдөө шийдвэрлэх, 

магадгүй Засгийн газрын хүрээнд ч шийдвэрлүүлж болох бөгөөд нийгмийн 

бүлэглэлүүд, компаниудтай байгуулсан тохиролцооны гэрээний үндсэн дээр 

явагдана.  

АБСС-ын хөтөлбөрийн дизайн 

 АБСС-ын хөтөлбөрийг бакалавр эсвэл магистрын түвшинд хэрэгжүүлнэ. 

 Ажлын байранд суралцах багц цагийн хувьд 1 багц цагт 25-30 цаг байхаар 

тооцно.  

 АБСС-ын хөтөлбөрт хамрагдаад амжилттай дүүргэсэн гэрчилгээ нь 

Мэргэшлийн үндэсний хүрээний хүлээн зөвшөөрсөн ур чадварын 

гэрчилгээ бүхий баримт бичиг байна.  

 Сургалтын хөтөлбөр, модуль, суралцахуйн үр дүн, үнэлгээний загварыг 

нарийн төлөвлөж тогтооно. 

Аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай холбоо тогтоох, сүлжээ байгуулах 

стратеги  

 АБСС-ын хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд аж ахуйн нэгж 

байгууллага, компани болон нийгмийн бүлэглэлүүдийн эрх, гүйцэтгэх 
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үүрэг хариуцлагыг тодорхойлсон байна. 

 АБСС-ыг хэрэгжүүлэх компаниудыг сонгон шалгаруулах босго 

шалгуурыг заавал тодорхойлно.  

Их сургуулийн дотоод удирдлагын засаглалын асуудалд:  

 АБСС-ын хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд удирдлага, зохион байгуулалт, 

сургалт, санхүүгийн нөөцөөр хангах үүрэгтэй. 

 АБСС-ын хөтөлбөрийг сургуулийн захирал батална.  

 АБСС-ын хөтөлбөрт багшлах боловсрон хүчнийг мэргэшлийн 

шаардлагын дагуу сонгон шалгаруулж ажиллуулах үүрэгтэй. 

 Аж ахуйн нэгж байгууллагын төлөөллүүд их дээд сургуулийн 

ажилтнуудтай хамтран түншлэгч байгууллагуудын хамтын 

ажиллагааны комисс байгуулна. 

Их дээд сургууль, компаниуд болон салбарын түншүүдийн хамтын ажиллагааны 

талаар илүү нарийвчилсан асуудлуудыг “АБСС-ын хөтөлбөрийн зохион 

байгуулалтын хүрээ” гэсэн 2-р бүлэг /модуль/-т оруулсан болно.  

5. Монгол Улсын АБСС-ын үндэсний хөгжлийн стратегийг 

боловсруулах талаарх дүгнэлт, зөвлөмж 

Монголын Улсаас оролцогч байгууллагууд болон төрийн зүгээс 

хариуцах байгууллагуудад улс орныхоо дээд боловсролын тогтолцоонд АБСС-

ын хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох үр дүнтэй үндэсний стратеги хэрхэн 

боловсруулах талаар шаардлагатай мэдээлэл, удирдамж өгөх нь энэхүү баримт 

бичгийн зорилго юм. Энэхүү баримт бичигт Европын холбооны түнш 

орнуудын бодлого, хууль тогтоомжийн хамрах хүрээ, засаглалын тогтолцоог 

бий болгох хамгийн чухал баримт, нөхцөл байдал, туршлагыг оруулсан болно. 

Европын холбооны бусад түншүүд Монголын АБСС-ын төсөлд боловсруулсан 

дараагийн баримт бичигт Монгол Улсын АБСС-ын үндэсний хөгжлийн 

стратегийг хөгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой бусад сэдвүүдийг авч үзнэ. 

2-р модулийн баримт бичигт байгууллагын хүрээг хөгжүүлэх тухай 

мэдээлэл, 3-р модулийн баримт бичиг нь АБСС хөтөлбөрийн санхүүжилтийн 
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талаар, 4-р модульд зориулсан баримт бичигт чанарын баталгаажуулалтын 

сэдвийг тусгасан болно. 

Тиймээс Монгол Улсын АБСС-ын үндэсний хөгжлийн стратегийг 

хөгжүүлэх хамгийн чухал бодит үндэслэлүүд болох боломжтой. Тодорхой 

боловсруулсан зорилгууд нь үр дүнтэй стратегийн зайлшгүй элемент боловч 

хангалттай биш юм. Зорилгод хэрхэн хүрэх талаарх арга зүйн асуудлыг нэмж 

оруулах ёстой. Үр дүнтэй стратеги нь юуг, хэрхэн хийх талаарх тодорхой 

санааг агуулдаг. Үүнд хүрэхийн тулд ямар зорилтууд байна вэ? Зорилгодоо 

хүрэхийн тулд хэрхэн яаж үйл явцыг үргэлжлүүлэх вэ? 

Модуль 1-ийн эцсийн хэсгүүд нь зорилгодоо хэрхэн хүрэх, Монгол 

Улсын АБСС-ын үндэсний хөгжлийн стратеги боловсруулахад ямар арга зам, 

хэрэгслийг ашиглаж болох стратегийн сорилтод зориулагдсан болно. 

5.1 Бодлого, дүрэм журмуудын хамрах хүрээг боловсруулах стратеги 

Засгийн газар дээд боловсролын салбарт АБСС-ийн үр дүнтэй сургалтын 

хөтөлбөрийг тодорхой тусгасан бодлого, дүрэм журмуудын тогтолцоог бий 

болгоход тэргүүлэх үүрэг гүйцэтгэдэг. Зохих хүрээг бүрдүүлэх нь дангаараа 

засгийн газрын үүрэг биш боловч уг хүрээнд эцсийн шийдвэрийг зөвхөн 

засгийн газар гаргана. 

Хүрээг боловсруулах явцад Боловсролын яам нь засгийн газрын нэрийн 

өмнөөс ажиллана. Боловсролын яам нь зохион байгуулагчийн үүрэг гүйцэтгэж, 

боловсролын салбарын нийгмийн түншүүд, хариуцлагатай оролцогчдыг 

нэгтгэж, тэдний уялдаа холбоог хангаж, харилцан үйлчлэх механизмыг 

тодорхойлно. АБСС-ыг агуулсан сургалтын хөтөлбөрийг үр дүнтэй 

хэрэгжүүлэх нь түүний хэрэгжилтэд оролцож буй оролцогч талуудаас шууд 

хамаарна. Эдгээр нь их дээд сургууль, компаниуд, нийгмийн түншлэгч 

байгууллагууд, оюутнуудын төлөөлөгчид болон оролцогч талуудын өргөн 

сүлжээ юм. Монголын АБСС-ийн Эрасмус+ төслийн Монголын Улсаас 

оролцогч байгууллагууд нь бодлого, дүрэм журмын хамрах хүрээг 

боловсруулахад чухал үүрэг гүйцэтгэх ёстой. Эдгээр оролцогчид ЕХ-ны 
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түншүүдтэйгээ хамтран ажиллах, туршлага солилцох зэргээр чухал мэдлэгийг 

олж авна. Тэд ЕХ-ны санхүүжилттэй төслийн зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд 

хүрээг боловсруулах үйл явцад нь ахиц дэвшил гаргахад түлхэц болно. 

Тэд Монгол Улсын компаниудын АБСС-ын мөрдөгдөж буй практик үйл 

ажиллагааны талаар нөхцөл байдлын шинжилгээ хийж, Монгол Улсын дээд 

боловсролын тогтолцоонд АБСС-ын давуу болон сул талуудыг судалж үзсэн. 

Мөн Монгол Улсын дээд боловсролын тогтолцоонд АБСС-ыг хэрхэн 

эрчимжүүлж, нормативаар илүү сайн авч үзэх талаар дүгнэлт гаргасан. 

Эрасмус+ төслийн АБСС-ын төслийн оролцогч Европын түнш 

байгууллагуудын хийсэн семинарт оролцсон Монгол Улсаас оролцогч 

байгууллагууд энэхүү семинарын даалгавар болох Монгол Улсын АБСС-ын 

үндэсний хөгжлийн стратегийн хүрээний чухал асуудлуудын талаар 

дэлгэрэнгүй хэлэлцсэнээр мэдээллийг өмнө нь авсан. Мөрдөгдөж буй хууль 

эрх зүйн орчныг судалж, Монгол Улсын дээд боловсролын АБСС-ын 

хөтөлбөрийг боловсруулж сайжруулах шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг тогтоов. 

Монгол Улсын дээд боловсролын тогтолцоонд АБСС-ын хөтөлбөрийг 

бэхжүүлэх үндэсний стратеги нь аль болох олон оролцогчдод үүнийг 

хуваалцан, хүлээн зөвшөөрч, танигдвал үр дүнтэй, тогтвортой байх болно. 

Тиймээс анхаарах зүйлсийг хэлэлцэхийн тулд бизнесийн салбарын 

оролцогчид, боловсролын салбарын оролцогчдыг нэгтгэсэн нийгмийн өргөн 

хэлэлцүүлэг хийх нь чухал юм. 

ИДС, компаниуд, оюутнууд, нийгэмд зориулсан АБСС-ын үр өгөөжийг 

олон газар, аль болох олон удаа хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр (хэвлэл, 

нэвтрүүлэг, телевиз), олон нийтийн арга хэмжээнд, эрдэм шинжилгээний 

хурал, нийгмийн сүлжээгээр мэдээлж хэлэлцэхийг зөвлөж байна. Эерэг 

сурталчилгаа нь АБСС-ын ач холбогдлыг онцлон тэмдэглэж, эдгээр 

хөтөлбөрүүдийн сонирхлыг нэмэгдүүлж, оюутнуудын АБСС-д хамрагдах 

эрэлтийг нэмэгдүүлнэ. 
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5.2 Засаглалын тогтолцоог хөгжүүлэх стратеги 

Монгол Улсын АБСС-ын үндэсний хөгжлийн стратегийн бүх талыг 

бодлого, дүрэм журмын хамрах хүрээний талаар санал болгосон олон нийтийн 

хэлэлцүүлэгт шийдвэрлэх боломжгүй. Учир нь олон асуулт техникийн шинж 

чанартай байдаг. Энэ нь юун түрүүнд АБСС-ын хөтөлбөрийн засаглалтай 

холбоотой асуудал бөгөөд эдгээр асуудлыг зохих мэргэшсэн 

мэргэжилтнүүдийн түвшинд хэлэлцэх нь зүйтэй. 

Монгол Улсын АБСС-ын үндэсний хөгжлийн стратегийн зохистой 

засаглалын тогтолцоог бий болгохын тулд АБСС-ын төслийн Монгол Улсаас 

оролцогч байгууллагууд, ИДС, банк, аялал жуулчлалын байгууллагууд 

өөрсдийн холбогдох мэдлэг туршлагатай ажлын хэсэг байгуулахыг зөвлөж 

байна. Энэ ажлын хэсгийн хуралдаанд Боловсролын шинжлэх ухааны яам 

болон нийгмийн түншлэгч байгууллагуудыг урьж оролцуулах хэрэгтэй. 

Энэхүү ажлын хэсгийн томоохон ажил нь Монгол Улсын АБСС-ын 

үндэсний хөгжлийн стратегийг боловсруулах явдал юм. АБСС-ын хос 

сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх сургалтын стандарт, удирдамж бүхий 

засаглалын тогтолцоо, хууль тогтоомжийн хамрах хүрээний заалтуудад 

үндэслэн, түүний боломжийг ашиглан энэхүү ажлын хэсгийн гишүүд нь 

АБСС-ын засаглалын тогтолцооны талаарх нийтлэг ойлголтыг зөвшилцөх 

шаардлагатай болно. Ажлын хэсэг нь энэхүү баримт бичигт тусгасан баримт, 

мэдээлэл, туршлага дээр үндэслэн төслийн сургалтын семинарт боловсруулсан 

даалгаврын үр дүнг ашиглах боломжтой болно. Ажлын хэсэг тохиролцоонд 

хүрсний дараа үүнийг албан ёсоор хүлээн зөвшөөрч, холбогдох 

байгууллагуудын төлөөлөгчид гарын үсэг зурж, эцэслэн батлуулахаар 

Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад өргөн 

барина. 

Үүнтэй төстэй арга барилаар АБСС-ыг хүргэх зохион байгуулалтын 

хүрээг боловсруулахыг зөвлөж байна. Байгууллагын хүрээ нь ИДС, сургалтын 

хөтөлбөрөөс суралцах хөтөлбөр хүртэл ялгаатай байж болно. Гэхдээ нийтлэг 

үндсэн үзүүлэлтүүдийг холбогдох ИДС болон бусад оролцогч талуудын 

хооронд тохиролцох ёстой. Зохион байгуулалтын хүрээний дэлгэрэнгүй 

мэдээллийг Модуль 2-т байгаа баримт бичгээс үзнэ үү. 

 



Сургалтын гарын авлага 

 

 

37 

 

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ: АЖЛЫН БАЙРАНД СУУРИЛСАН 

СУРГАЛТЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 

1. Сэдвийн зорилго, үндэслэл 

Энэхүү бүлэгт дээд боловсролын байгууллагад ажлын байранд суурилсан 

сургалт (АБСС)-ыг зохион байгуулж, хэрэгжүүлэхийн тухай болон хоёр 

төрлийн ур чадвар, мэдлэг олгох зорилгыг агуулсан болно.  

Нэгдүгээрт, аль ч нийгмийн боловсролын тогтолцоог нарийвчлан ойлгох 

боломжийг олгох зорилгоор дүн шинжилгээ хийх ур чадвар, мэдлэгийг санал 

болгож байна. Энэ нь идэвхтэй, бүтээлч байж, Монголын нөхцөлд ямар 

оролцогчид энэ ажлыг хэрэгжүүлэхийг шинжлэн судлах бололцоог бүрдүүлэх 

юм.  

Хоёрдугаарт, Монголын нөхцөл байдалд маш сайн нийцэх дадлагын уян 

хатан загварыг боловсруулах боломжийг олгох зорилгоор практик ур чадвар, 

мэдлэгийг санал болгож байна. 

Энэхүү бүлэгт бид, АБСС-ын урьдчилсан загвар (Prerequisite model)-ыг 

түүхэн, судалгаа шинжилгээний болон онолын хүрээнд нь танилцуулах (2-р 

хэсэг) бөгөөд хоёр кейс судалгааг: Францын Лион Люмьерийн их сургуулийн 

технологийн институт (ULL IUT) (3-р хэсэг) болон аялал жуулчлалын ULL (4-

р хэсэг); дүгнэлт (6-р хэсэг)-ийнхээ өмнө зөвлөхтэй төсөл хэмээн нэрлэдэг 

сурган хүмүүжүүлэх арга хэрэгслийн жишээ (5-р хэсэг), зарим лавлах ном зүй 

(7-р хэсэг) зэргийг толилуулах юм.   

2. Урьдчилсан загвар 

2.1. Боловсролын түүхэн болон онолын загвар 

Олон зууны туршид нийгэм бүрд үнэт зүйлс, мэдлэг, практикийг 

дамжуулах асуудал нь нийгмийн бүлгүүд болон нийгэм тус бүрийн оршин 

тогтнохын амин чухал асуудал байсаар ирсэн. Гол асуудал нь нийгэмд нэн 

чухал болох юуг, хэрхэн хойч үедээ дамжуулах вэ гэдэгт оршдог.  
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Дамжуулах нөхцөл байдал ялгаатай байж болдог. Үүнд: даган дуурайх, 

харсан зүйлээ хийж гүйцэтгэх, алхам алхмаар, дасгал сургуулилтаар, эсвэл 

дадлага хийхээс өмнө онолыг нь судлах арга замаар суралцах гэх мэт. Өмнө нь 

Европт, XVI-XVII зуунд орчин үеийн сургуулиуд бий болохоос өмнө, гэр бүл, 

нийгмийн бүлгүүд дотор энэхүү дамжуулалтыг хэрэгжүүлдэг байсан. Энэ үед 

хүмүүс хүүхэд байх цагаасаа эхлэн нийгмийн бүлэг доторх үйл ажиллагаандаа 

оролцсоноор өөрсдийн ирээдүйн ажил, мэргэжилдээ суралцдаг байв. Эцэг эхээ 

даган дуурайх болон газар тариалан, ан ав, арилжаа наймаа, хувцас хунар, хоол 

хийх гэх мэт үйл ажиллагааны өөр өөр салбарт бие дааж юм хийхийг оролддог 

байсан. Гэвч сургуулиуд бий болж, тэдгээр нь нийгэм дэх хүүхэд бүрд хүрч 

өргөжин тэлэх болсноор ажил мэргэжлийг өвлөн дамжуулах нөхцөл байдал эрс 

өөрчлөгдөж зарим тохиолдолд эцэг эхчүүд мэргэжлээ шууд дамжуулж 

чадахгүйд хүрсэн. Хүүхдүүд эхлээд сургууль дээрээ өөр өөр мэдлэг, дадлагад 

суралцах хэрэгтэй болж унших, бичих, тоо бодохоос эхлэн боловсрол аажим 

аажмаар төрийн онцгой салбар болж, улс төрийн анхаарлын төвд орж эхэлсэн 

бөгөөд боловсролын тогтолцоог ч дэлхий даяараа бий болгосон. Орчин үед 

зарим ажил, мэргэжлийг эрхлэхийн тулд тусгай диплом, гэрчилгээ 

шаардлагатай болсон. Харин диплом, гэрчилгээгүй бол зарим ажилд орох 

боломжгүй болжээ. 

Үүний зэрэгцээ сүүлийн гурван зуунд аж үйлдвэрийн хувьсгал, 

даяарчлалын хөдөлгөөнүүд дэлхий даяар ажил мэргэжил, ажлын байрны нүүр 

царайг өөрчлөөд байна. Шинэ ажил, мэргэжлүүд бий болж, тодорхой ур 

чадвар, мэдлэг, дадал, туршлага шаардах боллоо. Жишээлбэл, 1950-аад онд 

компьютер зохион бүтээсний дараа дижитал худалдаа, мэргэжлүүд, ур 

чадварууд бий болсон. Сургууль нь одоо залуу үеийг сургах үндсэн хийгээд 

орлуулж үл болох газар болжээ. Гэхдээ боловсролын тогтолцоо нь өөрийн 

гэсэн түүх, логик, мэдлэг, үйл ажиллагаатай байдаг. Энэ бүхэн нь 

үйлдвэрлэлийн ертөнц, ажлын байрнаас ялгаатай өвөрмөц ертөнцийг бий 

болгодог. Тиймээс АБСС-ын шийдвэрлэх гэж буй гол асуудал бол шинэ үеийг 



Сургалтын гарын авлага 

 

 

39 

ажлын байрны онцлогт бэлтгэх явдал мөн. Түүхийн явцад боловсролын 

тогтолцооноос зарим талаараа холдсон ажлын байрыг эргэн авчрах шаардлага 

байна. Үүнийг бид “professionalisation” буюу мэргэжлийн ур чадвар олгох гэж 

нэрлэдэг. Энэхүү бүлгийн зорилго нь энэ түүхэн баримтын онцлог, практик ач 

холбогдлын талаар эргэцүүлэн бодоход туслахад оршино.  

2.2. Боловсролын тогтолцооны онцлог 

Энэхүү товч түүхэн тойм нь аналитик болон онолын байр суурь болохыг 

дурдах нь зүйтэй. Энэ нь “School form” (Darmon, 2020) гэж нэрлэдэг франц 

онолд тулгуурласан байдаг. Энэхүү онол нь сургууль хэмээх институтийг бий 

болгосны онцлог, түүний хүмүүс, байгууллага, зохион байгуулалт, мэдлэг, ур 

чадвар болон мэргэжлийн ур чадвар олгох зэрэгт үзүүлсэн үр нөлөөг 

эргэцүүлэн бодохын тулд 1980 онд боловсруулсан зүйл бөгөөд онолын болон 

задлан шинжлэх түвшинд илүү нарийвчлалтай хэлбэл, дэлхийн хаана ч байгаа 

боловсролын тогтолцооны дөрвөн үндсэн элементийг өөртөө агуулдаг. 

Аливаа боловсролын тогтолцоог харилцан хамаарал бүхий 4 

бүрэлдэхүүн хэсгээр тодорхойлж болно. Үүнд: 

1) Томоор авч үзвэл, боловсролын тогтолцоо болон түүний улс орныхоо 

хөдөлмөрийн зах зээлтэй уялдах холбоог зохион байгуулдаг нийгэм, 

эдийн засаг, улс төрийн үндэсний тогтолцоо байгааг харж болно. 

Энэхүү онцлог байгууллага нь даяаршсан дэлхийд бусад улс орнуудтай 

холбоотой байдаг. Энэ түвшинд оролцогчдын бүлэг хүссэн ч дэлхий 

ертөнцийг өөрчлөх боломжгүй. 

2) Хоёрдугаар түвшинд институтүүд болон байгууллагууд байгааг харж 

болно. Тэдгээр нь мөн л хүний бүтээсэн зүйл бөгөөд нийгэм тус бүрийн 

түүх, хууль, ёс заншил гэх мэт зүйлээс хамааралтай байдаг. Иймд бид, 

АБСС-ыг хэрэгжүүлэх институт, байгууллагыг өөрчлөхийг төсөөлж бас 

оролдож болно гэсэн үг. Энэ нь Модуль 1-ийн зорилго байсан. 

3) Гуравдугаар түвшинд бид сургалтын хөтөлбөрийг олж харж болно. Энэ 

түвшинд бид, АБСС-ыг хэрэгжүүлэх санал гаргаж болно. Доор өгсөн 
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кейс судалгаанууд нь Монголын АБСС-ыг боловсруулахад туслах 

зорилготой юм. 

4) Түвшин бүрд бидэнд оролцогчид болон мэдээж хэрэг өөр өөрийн арга, 

хэрэгслүүд байдаг. Үүнд их олон төрлийн оролцогчид байдаг бөгөөд 

аливаа зүйлийг өөрчлөхөд оролцогч нэг бүрийн байршил, хүлээх үүрэг 

болон эрх мэдлийг ойлгох нь чухал. Энэ хэсгийн том сорилт бол өөр 

өөр бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг хэд хэдэн шалтгааны улмаас харагдахуйц 

болгох явдал юм. Үүнд: нэгд, тэдгээрийг хэн болохыг оновчтой 

тодорхойлох; хоёрт, тэдний гүйцэтгэх үүрэг болон хоорондоо ямар 

харилцаатай байгааг эргэцүүлэн бодох; гуравт, үйл ажиллагаа явуулах 

боломж, түүнчлэн орон нутгийн эрх мэдэлгүй бусад хүчнүүдийн 

байдлыг тодорхойлох юм.  

2.3. АБСС-ын хөтөлбөрийн зарчим 

2.3.1. Академик сургалт болон ажлын байр хоорондын бат бэх харилцаа 

холбоо 

Сургалтын хөтөлбөр нь академик сургалт ба ажлын байр хоорондын бат 

бэх харилцааг илэрхийлэх ёстойд эхний зарчим оршино. Түүхийн явцад эдгээр 

2 тогтолцоо нь салангид байсныг бид харсан. Харин АБСС нь тэднийг 

харилцан үйлчлэлд оруулахыг санал болгож байна. 

Энэ нь ажил, мэргэжлийн асуудлаар бие биетэйгээ уулзах, ярилцах, 

хамтарч ажиллах боломж ихэвчлэн байдаггүй компанийн ажиллагсад болон 

багш нарыг ийм байдалд оруулна гэсэн үг юм. Тэдний энэ салангид байдал, 

хоёр өөр тогтолцоонд харьяалагддаг, хоорондоо харилцан уялдаагүй нөхцөл 

байдлаас үүдэн АБСС-ын хувьд маш хурдан хэрэгжүүлэх шаардлагатай юм. 

Тиймээс эдгээр хоёр салбарын оролцогчдын хооронд ойлголцол, харилцан 

яриа үүсгэх нөхцөлийг бүрдүүлэх зүй ёсны ажил юм. 

2.3.2. “Мэргэжлийн ур чадвар олгох” үйл явц 

“Professionalisation” буюу мэргэжлийн ур чадвар олгохыг хоёр зорилго 

бүхий үйл явц хэмээн үзэх явдал нь хоёрдугаар зарчим болно. Үүнд:  
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- Ажлын байранд оюутнуудаас хүлээж буй ур чадварт суралцах; 

- Хөдөлмөрийн зах зээлд хэрхэн нэвтрэхэд суралцах; 

Эдгээр нь хоёр өөр боловч мэдээж хэрэг хоорондоо уялдаа холбоотой зүйл юм.  

2.3.3. Ажиллангаа суралцахуй  

Гуравдугаар зарчмын дагуу АБСС гэдэг нь ажиллангаа суралцах болон 

хийж буй зүйлээ оюун ухаандаа тунгаах нэгдмэл аргыг хэлэх бөгөөд энэ нь 

зөвхөн оюутнуудад төдийгүй бүх хүмүүст хамаатай юм. Мэдээжийн хэрэг, бид 

юуны түрүүнд оюутнуудыг боддог. Тэдний хувьд АБСС гэдэг нь академик 

мэдлэгээ ажлын байран дээр дадлага хийх явцад олж авсан бодит туршлагатай 

хослуулснаар ажил, мэргэжилдээ суралцахыг хэлэх нь тодорхой байдаг. Энэ нь 

АБСС-ын бусад оролцогчдын хувьд ч нэгэн адил академик болон мэргэжлийн 

ажлын байрыг яриа хэлцэлд оруулж сурснаар хүн бүр үр дүнтэй үйл явцын 

талаар улам ихээр бодох боломжтой болно. Энэхүү яриа хэлцэл нь зөвхөн яриа 

бус, харин нийтлэг зорилгын төлөөх хамтын ажиллагаа юм. Хүн бүр практик 

үйл ажиллагаа, онолын мэдлэгээ өөрчилж, шинэ дүрслэлээ оюун ухаандаа 

нэгтгэх болно. Энэ бол маш том алхам мөн. Та хичээлээ заах, ажлаа хийх, 

магистрын хөтөлбөрөө зохион байгуулахдаа хэзээ ч урьдын адил хийхээ 

болино.  

2.3.4. Оролцогчид хоорондын бат бэх харилцаа 

Дөрөв дэх зарчим бол бүх оролцогч зөвхөн байгууллагаар дамжуулсан 

төдийгүй харилцан холбоотой байдагт оршино. Харилцаа холбоо хэрхэн бат 

бэх байж, нийт үйл явцтай хамааралтай байдгийг харуулахын тулд бид үүнийг 

дараагийн хэсэгт дэлгэрүүлэн дурдах болно. 

2.4. Оролцогч бүрд анхаарлаа төвлөрүүлэх нь  

Театрын жүжигчдийн тухай ярихад нэг зүйрлэл ашигладаг бөгөөд энэ нь 

жүжигт дүр нэг бүр зайлшгүй чухал бөгөөд харилцан нэг нэгнийгээ дэмжих 

үүрэгтэй гэж ярьдаг. Та тэдгээр дүрээс алиныг нь ч устгаж, алга болгох 

боломжгүй. Эс тэгвээс энэ нь жүжгийн утга санаа алдагдаж, жүжиг тоглох 

боломжгүй болно.  
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Бидний хувьд хамгийн гол тоглогчид маань багш, оюутнууд байдаг. Тэд 

энд хамгийн их хамааралтай, сонирхол татсан тоглогчид юм. Гэхдээ тэд ганц 

ганцаараа нөгөөгөөсөө хол байна. Бусад нь хэн байх бэ? Ямар замаар тэд 

ажлын байранд суурилсан сургалтад оролцох вэ? Тэдгээрийн хоорондын 

харилцаа ямар байх, мөн тэдний тоглолтод оролцох үүрэг оролцоо ямар байх 

вэ? Ажлын байранд суурилсан сургалтыг (АБСС) боловсруулах бүхий л 

шатанд тэдгээрийг хэрхэн оролцуулах вэ? гэдэг нь чухал юм. Бид дүр тус 

бүрийг яагаад тэднийг энэ хөтөлбөрт холбоотой болох талаар авч үзэх болно. 

2.4.1. Багш нар 

АБСС-д багш хамгийн чухал бөгөөд тэдний зорилго бол мэдлэг олгох 

явдал юм. Багш нарын хувьд мэдлэг олгох явдал хамгийн чухал тэд үүнийг л 

сахилга баттай сайн хийдэг учраас тэд АБСС-аас их хол, тэдэнд ямар ч 

гүйцэтгэх үүрэг байхгүй гэдэг төсөөлөл байж болох юм. Гэхдээ энэ нь тийм 

биш юм. АБСС-ын хувьд тэд оюутнуудыг ажлын байрандаа бэлтгэх, хөтөлбөрт 

оруулахад 2 дахин их үүрэгтэй (хэрхэн яаж хийхээ мэдэх) бөгөөд, компанийн 

өмнө хүлээсэн үүргийг биелүүлэхэд тэд хамгийн их оролцоотой. Бүр 

тодруулбал, АБСС-ын хувьд багш нар дараах зүйлийг хийх боломжтой. Үүнд: 

- Шинэ сургалтын хөтөлбөр боловсруулахад оролцох 

- Заасан агуулгын дагуу гүйцэтгүүлэх 

- Мэдлэг дамжуулах нөхцөлийг зохион байгуулах (хяналттай төсөл...) 

- Оюутны ажлыг үнэлэхийн тулд компани дээр очих гэх мэт 

Эдгээр үүргийг гүйцэтгэхэд тулгарах хамгийн гол бэрхшээл нь багш нар 

ихэнхдээ энэ чиглэлээр бэлтгэгдээгүй, туршлагагүй байдагтай холбоотой. 

Багш нар (математик, менежмент, түүх, социологи гэх мэт) хичээлийг хэрхэн 

заах, хэрхэн дадлага хийхэд суралцсан байдаг. Тиймээс АБСС-д оролцох гэдэг 

нь мэдлэг, чадвараа хөгжүүлэх, өөрчлөх, оюутнуудад байнга заадаг 

агуулгаасаа арай өөр зүйл санал болгох гэсэн үг юм.  

Тодруулбал, энэ нь АБСС-ын хөтөлбөр боловсруулахад оюутны гүйцэтгэх 

суралцахуйн үйл ажиллагааг өмнө байснаас өөр, шинэ хэлбэрээр төлөвлөх, 
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компаниуд руу очиж ажилчидтай уулзаж, тэдний хүлээж буй үр дүнгийн 

талаар бодол санаагаа хуваалцан ярилцах, тэдний сургалт дадлагажуулалт, 

компаниудын хүлээж буй мэдлэг, ур чадварын агуулга хоорондын хамаарлыг 

эргэцүүлэн хянах зэргээр багш нар хичээлийг өмнөхөөс арай өөр хэлбэрээр 

оюутанд хүргэхэд суралцах шаардлага гардаг. Энэ өөрчлөлт нь цаг хугацаа 

шаарддаг, сэтгэл хөдөлгөм боловч бага зэрэг төвөгтэй. Үүнд хүрэхийн тулд 

Францын Люмьер Лион их сургуулийн технологийн институт (IUT)-д бид 

гурван дүрмийг оруулсан. Үүнд: 

 Энэ өөрчлөлтийг хийхэд туслах 

 Дамжуулагчийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа гол хүмүүстээ найдах 

Энэхүү өөрчлөлтийг тухайн мэргэжилтний ажиллах ажлын байр, гүйцэтгэх 

үйл ажиллагаа, байгууллагын харилцаанд багш нарыг дадлагажуулан бэлтгэж, 

тэднийг зарим үйл ажиллагааг бие даан шийдвэрлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх 

замаар хийх боломжтой.  

Энэ гарын авлагад зарим жишээг үзүүлэх болно. Ерөнхийдөө энэ бол багш нар 

компаниудын ажилчидтай уулзан ярилцаж, хамтран ажиллах нөхцөл байдлыг 

судалснаар ажлын байрны бодит нөхцөл байдлын талаар мэдлэгтэй болж, 

үүсэж болох хүндрэл бэрхшээлээс сэргийлэх, тэдний бодол санаа, ирээдүйн 

талаар төсөөлөлтэй болох тухай асуудал юм.  

2.4.2. Оюутнууд 

Хоёр дахь оролцогчид бол оюутнууд юм. Тэд бас маш чухал үүрэг 

гүйцэтгэх ёстой. Тэд идэвхгүй байдалтай байж болохгүй. Зорьсон 

мэргэжлийнхээ дагуу тухайн салбарт гарч байгаа дэвшилтэт шинэ нээлтэд 

нэлээд идэвхтэй ханддаг байх ёстой. Энэ нь тэдний аялал жуулчлал, банкны 

салбарын мэргэжилтэн болох хүсэл, сонирхолтой холбоотой бөгөөд энэхүү 

төслийг хэрэгжүүлэх явцад боловсруулах АБСС-ын хөтөлбөрт удирдагч 

багшийн сургалтад орж ирэхээс өмнө буюу сургалтын явцад оруулж болно. 

Оюутнуудын хувьд: 

1) Яагаад энэ мэргэжилд татагдаж байгаагаа мэддэг, өөрийн хүсэл 
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сонирхлыг тайлбарлаж чаддаг байх 

2) Удирдагч багшийн сургалтын дараа гайхаж, балмагдахгүй байхын тулд 

банк, аялал жуулчлалын салбарын ажлын байрны бодит байдлыг мэддэг 

байх 

3) Эдгээр ажлын байранд шаардагдах мэдлэг, ур чадвараа бакалаврын 

зэрэг хамгаалахаас өмнө бүрэн эзэмшсэн байх 

4) Суралцахаасаа өмнө болон суралцах явцдаа бие даан ажиллаж чаддаг 

байх гэх мэт 

Гол санаа нь эзэмшихээр зорьж буй мэргэжлийнхээ талаарх бодит бус 

төсөөллийг тухайн мэргэжлийн салбарын бодит орчинд ороод өмнөх төсөөлөл 

нь аажим өөрчлөгдөж, илүү нарийн зөв төсөөлөлтэй болох хэрэгтэй. Бодит бус 

/хуурамч/ төсөөллөөс бодитой дүрслэл рүү шилжих нь цаг хугацаа шаарддаг 

бөгөөд энд оюутнуудад дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй болдог. Төсөөлөл нь энэ 

мэргэжилд татагдах шалтгаан байсан бол энэ нь тэдэнд хэцүү байж магадгүй 

юм. Энэ шилжилтийн үед багш нар болон компанийн ажилчид тэдэнд тусалж 

дэмжиж чадна. 

Энэхүү шилжилт нь зөвхөн ажлын орчин гэж юу болох талаар лекц 

унших, тайлбарлах замаар хийгддэггүй ба харин оюутнууд бодит орчин 

нөхцөлд өөрсдийн биеэр очиж туршиж үзэх, тодорхой нэг зорилгоо 

биелүүлэхэд чиглэсэн даалгавруудыг тогтмол гүйцэтгэснээр тэдний төсөөлөл, 

өрсөлдөх чадвар, мэргэжлийн ур чадвар, дадал зуршил бага багаар өөрчлөгдөх 

болно.  

АБСС-ын хамгийн гол асуудал нь оюутнуудыг лекц сонсох биш харин 

ажлын байранд биеэр хийж гүйцэтгэн суралцах тухай юм. Ингэж суралцсанаар 

тэд өөрсдийн төлөөлөл, өрсөлдөх чадвар, мэргэжлийн ур чадвар, дадал 

зуршлаа өөрчилдөг. 

2.4.3. Компанийн ажилчид 

Компанийн ажилчид маш чухал байдаг ба тэд мэргэжлийнхээ хэрэгцээг 

мэддэг, эрхэм зорилгоо тодорхойлж чаддаг, оюутнуудыг хүлээн авч, сургаж 
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чаддаг хүмүүс юм. Гэсэн хэдий ч, өмнөх түүхээс үзэхэд боловсролын салбар, 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн салбар хоёр тусдаа салангид явж ирсэн. Жишээг 

дараагийн хэсэгт танилцуулна. Гэхдээ ерөнхий санаа бол удирдагч багшийн 

сургалтын үеэр багш, сургалтын менежерүүд, хамтран ажиллах нөхцөлийг 

бүрдүүлэх ёстой. Дахин хэлэхэд, ажилчид ажлаа танилцуулахаар ирэхэд 

тэднийг ширээнд суулгаад эсвэл ажлын байранд нь лекц унших биш, бие биеэ 

таньж мэдэх, үзэл бодлын мэтгэлцээн, бие биеийнхээ асуудлыг ойлгох, тэдний 

туршлага, хүлээлтийг ажлын зохион байгуулалттай уялдуулах ажлыг хамтдаа 

хийх хэрэгтэй.  

Илүү тодорхой болгох үүднээс энд хэдэн санаа дурдъя: 

1) Дадлагажигчдад өгөх даалгаврыг тодорхойлох 

2) Дадлагажигчийг хүлээн авч сургалтад хамруулах 

3) Мэргэжлийнхээ онцлогийг хуваалцахад оролцох 

4) Сургалтын хөтөлбөр боловсруулахад оролцох 

5) Боловсролын зэрэг олгох явцад оролцох 

6) Сургалтын зөвлөлд ажиллах, оюутан элсүүлэх, шалгалтын комисст 

ажиллах зэрэг үйл ажиллагаанд оролцуулах зэрэг болно. 

2.4.4. Их сургуулийн болон боловсролын яамны ажилтнууд 

Бидний туршлагаас боловсрол олгоход оролцож буй талууд болон 

тухайн салбарт ажиллаж буй хүмүүсийн хооронд байнга харилцан яриа 

өрнүүлэх боломжийг бүрдүүлэх асуудал их чухал. Энэ нь ямар нэг өөр 

байгууллагын мэдэлд очих, цөөхөн хэдэн хүмүүсээс хамааралгүйгээр 

тасралтгүй үргэлжилдэг байх ёстой. Тиймээс ажилтнуудын (их сургууль, 

яамны) гүйцэтгэх үүрэг чухал байдаг. Тэдний эрх мэдэл, гүйцэтгэх үүрэг 

оролцооны хувьд оролцогч талуудын хооронд яриа хэлэлцээ хийх нөхцөлийг 

бүрдүүлэх, үйл ажиллагааг тогтворжуулахад чиглэсэн хууль, дүрэм журмыг 

бий болгоход ихээхэн үүрэгтэй.  

Сургалтын нөхцөлийн талаар нэг жишээ хэлэхэд, АБСС-д багш нар 

оюутнуудтай ажлын байранд нь очиж уулзах нь их чухал. Үүнийг багш нараар 
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тогтмол хийлгэхийн тулд энэ үйл ажиллагааг тэдний сургалтын нэмэлт, 

төлөвлөөгүй хэсэг болгохгүйгээр харин эсрэгээрээ, энэ нь тэдний сургалтын 

практикт хууль ёсны, төлөвлөсөн үйл ажиллагаа болох нөхцөлийг бүрдүүлэх 

ёстой.  

Багш нар компанид ажиллахдаа ямар үүрэг хүлээх ёстой, яг юу хийх ёстой вэ 

гэдэг нь тодорхой байх хэрэгтэй. 

Хамтран хэрэгжүүлэх боломжтой хэд хэдэн шийдлүүд байж болно. Эдгээр нь: 

- Багш нарт компанид очоод гүйцэтгэх ажлын талаар сургалт зохион 

байгуулдаг байх  

- Сургалтын ажлын ачаалалд энэ үйл ажиллагааг тооцдог байх, 

Жишээлбэл, Францын Люмьер Лион их сургуулийн технологийн 

институт (IUT)-ын хувьд багш жилийн хугацаанд компани дээр 

суралцаж буй нэг оюутныг удирдахад (энэ нь оюутан компанид таван 

удаа очсон гэсэн үг) тэдний жилийн ажлын ачаалалд хичээлийн 12 цаг 

гэж тооцогддог.  

Энэ бол АБСС-ыг хэрэгжүүлэх нөхцөл боломжийг бүрдүүлэхийн тулд эдгээр 

өөрчлөлтийг байгууллагын төдийгүй гишүүд, ажилтнуудын түвшинд анхаарч 

тооцон, зохион байгуулах хэрэгтэй. 

Эцэст нь хэлэхэд бүх тоглогчид чухал үүрэгтэй. 

3. Кейс судалгаа 1: Бүрэн хэмжээний дадлага дахь мэргэжил, ур чадварын 

өсөлт 

АБСС-ын зарчмуудыг илүү тодорхой болгож, контекст болгох анхны 

тохиолдлын буюу кейс судалгааг энд оруулав. 

Францын Люмьер Лион их сургуулийн технологийн институт (IUT) АБСС-ын 

загварыг 30 жилийн өмнө технологийн институтийг үүсгэн байгуулсан багш 

нар хөдөлмөр эрхлэлтийг хөнгөвчлөх зорилгын хүрээнд бий болгосон. АБСС-

аар дамжуулан бид оюутнуудыг академик мэдлэгийн хувьд хамгийн сайн нь 

биш байж магадгүй ч гэсэн арай өөр, илүү дээд түвшинд хүргэхийг зорьж 
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байна. Манай загвар нь оюутнуудыг оюутны байр сууринаас мэргэжлийн 

түвшинд хөтлөх зорилготой юм. 

Бид энэхүү танилцуулгыг бакалаврын зэрэг олгох сургалтын гурав дахь 

жилээс сонгон суралцдаг хоёр жилийн зэрэгтэй хөтөлбөрийн загварт үндэслэн 

танилцуулна. Германы түншүүдийн танилцуулсан 3 жилийн бакалаврын 

зэрэгтэй энэхүү үндэсний загвар нь 2021 оны 9-р сараас эхлэн Европ даяар 

хэрэгжиж эхэлсэн. Энэхүү шинэ хөтөлбөрөөр оюутнууд АБСС-ыг сүүлийн 2 

жилийн хугацаанд дагаж мөрдөх бөгөөд эхнийх нь бэлтгэл анги байна. 

Оюутнууд нэг компанитай 2 жилийн гэрээ хийх эсвэл хоёр өөр компанитай нэг 

нэг жилийн хугацаатай гэрээ байгуулах сонголттой болж байгаа юм. 

Үндэсний зөвлөмж нь хөдөлмөр эрхлэлтийг манайх шиг технологийн 

институтийн эцсийн зорилго гэж үздэг тул оюутнуудын төгсөлтийн дараах 

хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшнийг харгалзан их дээд сургуулиудыг үндэсний 

хэмжээнд үнэлдэг гэдгийг ойлгох нь чухал юм. Тиймээс өмнө нь танилцуулсан 

бүх оролцогч талууд оюутнуудыг мэргэжлийн түвшинд амжилттай суралцах, 

ажилтанд хүрэхэд өөрийн хувь нэмрээ оруулж байдаг. Мөн бид багш нарынхаа 

мэргэжлийн ур чадварыг үнэлдэг. Сургалт, судалгааны чиглэлээс үл хамааран 

тэд компанийн удирдлагуудтай нягт хамтран ажилладаг төдийгүй мэргэжлийн 

талыг хөгжүүлэх, сургалт, хүмүүжлийн ажлыг оюутнуудын ажлын байран дээр 

олж мэдсэн ур чадвартай уялдуулах зорилгоор оюутнуудад хяналт тавьж, 

үнэлэлт дүгнэлт өгч ажилладаг.  

АБСС-ын 1-р курсийн оюутнуудад зориулсан зохион байгуулалтын 

төлөвлөлтийг (Зураг 1)-д оруулав. Оюутнуудыг дадлагажуулалтад бэлтгэх, 

хөдөлмөрлөх чадварыг нь хөгжүүлэх зорилгоор бид эхний нэг жилийн 

хугацаанд 2 үе шатыг тодорхойлсон. 
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Мэргэжлийн ур чадвар эзэмшинэ гэдэг бол оюутнуудын хувьд 

мэргэжилтэн болох алхам буюу хувийн аялал бөгөөд үүний тулд оюутнууд 

маань алхам алхмаар үе шаттайгаар өөрсдөө бие даан суралцаж, ажиллах 

шаардлагатай болдог гэж бид үздэг. Энэ утгаараа АБСС гэдэг нь оюутнууд 

компанид ажилладаг боловч ахлах сургууль эсвэл өөр факультетад суралцаж 

байснаас өөрөөр суралцана гэсэн үг юм. Манай загварт тэд зөвхөн мэдлэг 

сураад зогсохгүй түүнийгээ хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар суралцдаг. 

 

 

 

 

 

 

Зураг 1.  

АБСС-ын 1-р курсийн оюутнуудад зориулсан он дарааллын зохион 

байгуулалт 

Гурван долоо 

хоногийн 

мэргэжлийн 

удиртгал: 

Чадварлаг 

байдал, 

бизнесийн 

орчны хандлагыг 

бий болгох 

Ганцаарчилсан 

болон 

удирдамжийн 

дагуу эрэл 

хайгуул хийх: 

Ажлын цаг 

/Дадлагын болон 

сургалтын 

хугацаа/ 

ДАДЛАГА 

Ажиллах, 

суралцах 

хугацаанд 

дагалдан 

суралцагчийн 

гүйцэтгэх 

үүргийг 

тодорхойлох 

гэрээ байгуулах 

Амралт 

/Богино 

хугацааны 

гэрээ 

IUT-ийн хичээлүүд Компанид IUT-ийн 

хичээлүүд 

9-р сар   12-р сар       4-р сар  6-сар              7/8-р сар 
9-р 

сар 
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Энэ бол манай 2 дахь болон 3 дахь жилийн загвар.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мэргэжилтэй ажилтан болох дараагийн хоёр үе шат бол суралцангаа 

ажиллах үйл явцыг дүгнэх сүүлийн үе шат бөгөөд ажилд орох зөвлөгөө өгөх, 

удирдан чиглүүлэх үе шат юм. 

Хоёр дахь жилийн хувьд оюутнууд Германаас өөр хуанлитай 

компаниудад байдаг. Германы оюутнууд 12 долоо хоногоо компанид, дараа нь 

12 долоо хоногийг их сургуульд өнгөрүүлдэг. Манай технологийн институт 

болон Франц дахь бусад ихэнх технологийн институтэд тэдний ажиллах 

хугацаа 2 долоо хоног, дараа нь их сургуульд 2 долоо хоног байдаг. 

Манай Бизнесийн удирдлагын салбарын хувьд өөр хуваарийг дагаж 

мөрддөг: 3 өдөр /2 өдөр харин банкны салбарын оюутнуудыг манай их 

сургуулиас хамаагүй хол оршдог компаниудад ажиллах боломжийг олгохын 

тулд нэг сар/ нэг сар гэсэн загварыг баримталдаг. 

Мэргэжилтэн болох үйл явц 2, 3 дугаар курс 

9         10        11         12        1    2        3         4          5         6         7        8     9 сар  

IUT-ийн хичээлүүд Компанид IUT-ийн хичээлүүд 

9-р сар         12-р сар              4-р сар        6-сар  7/8-р сар 9-р 

сар 
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Өмнө дурдсанчлан, эдгээр хуваарь нь уян хатан бөгөөд цаг хугацааны 

явцад, манай их сургуулийн удирдах зөвлөлийн зөвшөөрлөөр түнш 

байгууллагууддаа тохируулан өөрчилж болно. Бид дээрх үе шат бүрийг илүү 

нарийвчлан боловсруулж болно. 

3.1. 1-р үе шат: Оюутнуудыг элсүүлэх 

Оюутан элсүүлэх арга барил нь ахлах сургууль төгссөн хүүхдүүдээс 

оюутан элсүүлдэг бусад их дээд сургуулиуд болон хос хөтөлбөр 

хэрэгжүүлдэггүй бусад технологийн институтээс ялгаатай бөгөөд ихэнхдээ 

зөвхөн суурь мэдлэгийг үндэслэн сонгодог. 

Оюутнууд өргөдлийн маягтыг бөглөх ёстой бөгөөд ингэснээр 

оюутнуудыг үнэлэх боломжтой болно. Тус өргөдлийн маягтад дараах асуудлыг 

тусгасан байна. Үүнд:  

- тэдний сэдэл тэмүүлэл, хэр их бодож, хэзээнээс энэ мэргэжлээр 

ажиллахаар бодож эхэлсэн талаар,  

- тэдний суралцахыг хүсэж буй мэргэжлийнхээ салбарын талаарх мэдлэг: 

учир нь бид зөвхөн өндөр зорилго тавьсан оюутнуудыг хайж байгаа 

төдийгүй эдгээр судалгаа нь тэднийг ямар ажил, амжилтад хүргэж 

болохыг мэддэг оюутнуудыг олж авах зорилготой юм. 

- бид сайн төлөвшсөн хүмүүсийг хайж байгаа учраас спортын үйл 

ажиллагаа, буяны үйлс, орон нутгийн эсвэл сургуулийн үйл 

ажиллагаанд сайн дурын ажилд оролцох гэх мэт иргэний үүрэг 

хариуцлагын талаар мөн асуудаг.  

- Бид оюутнуудын төлөвшил, ажлын туршлага, урам зоригийг онооны 

системээр үнэлдэг бөгөөд эдгээр шалгуурын дагуу жагсаан 

шалгаруулж, ярилцлага хийдэг. 

Ярилцлагыг их сургуулиас сургалт хариуцсан 2, хамтрагч байгууллагын 

2 мэргэжилтэн удирдан явуулна. 10-15 минутын ярилцлагын үеэр оюутнуудаас 

энэхүү ажил мэргэжилдээ ирээдүйн төлөвлөгөөгөө боловсруулахыг хүсдэг ба 

тэднийг хэд хэдэн шалгуурын дагуу дахин үнэлдэг. Үүнд: 
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- хувь хүний танилцуулга, биеэ авч явах байдал, зан төлөв, 

боловсон байдал 

- нуугдмал авьяас ба чиг хандлага 

- мэргэжлийн талаарх ерөнхий мэдлэг 

- сурч байх хугацаандаа ажиллах тухай төсөөлөл 

Хэрвээ мэргэжлийн хүмүүс оюутнуудын итгэл үнэмшлийг олж хараагүй 

бол тэднийг сонгож элсүүлдэггүй. 

3.2.  2-р үе шат: Оюутнууд анх удаа ажлын байранд очихоос өмнө 

2-р үе шат бол бэлтгэл үе шат юм. Бүхий л арга хэмжээ, алхмууд нь 

оюутнуудыг техникийн болон зөөлөн ур чадвараар хангаж, дадлага ажил 1-ийг 

амжилттай зохион байгуулах, өөрөөр хэлбэл үүнийг ажиллах-суралцах гэрээ 

болгон хувиргах алхам юм. Оюутнууд манай технологийн институтийн 

сургалтын аль ч хөтөлбөрт хамрагдсан дараа нь төсөл боловсруулах шаардлага 

тулгардаг тул энэ нь тэдэнд хэрхэн зөв сонголт хийхэд суралцах боломжийг 

олгодог. Өргөн цар хүрээтэй боломжуудыг санал болгодог энэхүү үйл явцыг 

карьерын үйлчилгээний баг хариуцдаг.  

Тодорхой загвар, төлөвлөсөн асуултын дагуу мэргэжлийн хүмүүс 

оюутнуудтай ярилцлага хийдэг. Тухайн мэргэжлийн талаар судалж мэдэх 

зорилго бүхий асуулгыг багш, суралцагчид хамтран боловсруулахад тусалдаг 

бөгөөд энэхүү асуулга нь ажлын байранд гүйцэтгэх үүрэг, ажлын байрны 

шаардлага, шаардагдах боловсрол, мэдлэг, туршлага, хөрөнгө гэх мэт төрөл 

бүрийн асуудлуудыг хамарсан байна. Боловсруулсан асуулгаа оюутнуудыг 

сонгож авсан мэргэжилтнүүдэд хувийн танилууд эсвэл нийгмийн сүлжээгээр 

дамжуулан өгнө. Энэхүү дасгал нь оюутнуудын хувьд бусадтай анх удаа 

нээлттэй харилцах туршлага болоод зогсохгүй тухайн ажил, мэргэжлийн гол 

онцлогуудыг олж мэдэх боломжийг олгодог. Оюутнуудад хамгийн их 

сонирхол татсан ажлын байр, албан тушаалаа олж мэдээд, түүнийг өмнөх 

танилцуулгатайгаа харьцуулахыг зөвлөдөг. Нэмж дурдахад, тэд тухайн 

мэргэжлийн талаар өргөн хүрээний төсөөлөлтэй болохоос гадна хамт олон 
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болон хувь хүмүүсээс хэрхэн өргөдөл, CV бичих, ажлын ярилцлагын асуултад 

хэрхэн амжилттай хариулах талаар маш их туршлага мэдлэг олж авах ач 

холбогдолтой. Манай их сургуульд суралцах эхний жилдээ оюутнууд маань 

дадлага хийх компаниа сонгодог ба энэ нь сургалтын хугацаанд тооцогдоод 

зогсохгүй мөн дараа жилээс нь л тэдний ажилд орох туршилтын хугацаанд 

тооцогдож эхэлдэг.  

2-3 өдөр үргэлжилдэг хөдөлмөрийн яармагт оролцож, энэхүү “Ажлын 

өмнөх ажлын байр”-ыг олж авах боломжтой. Энэ нь үнэн хэрэгтээ түнш 

компаниудыг их сургуульд урьж ирүүлээд, жагсаалтад орсон оюутнуудтай 

уулзуулан, эхлээд дадлага хийлгэж, дараа нь суралцангаа ажиллах, хэдэн 

жилийн дараа мэргэжлээр нь ажилд авах асуудлыг шийддэг. Сонгон 

шалгаруулалтын үйл явц нь оюутан тодорхой нэг компанид сонгосон 

чиглэлээрээ ажиллах хүсэлтэй байх, жагсаалтад орсон компанид тавигдах 

шаардлага, хамтран ажиллах чадварын хувьд хоёр талын нийцтэй байдал зэрэг 

янз бүрийн шалгуурыг үндэслэдэг. Энэ нь ирээдүйд тэдний зөвлөх, менежер 

эсвэл хүний нөөцийн ажилтан байж болох нэг буюу хэд хэдэн мэргэжлийн 

хүмүүстэй албан ёсны ярилцлага зохион байгуулах гол шалтгаан болно. 

Энэхүү анхны уулзалт ярилцлага нь магадгүй цаашдын урт хугацааны ажил 

мэргэжлийн харилцааг (хоёр, гурван жил) шийдвэрлэх учраас хамгийн чухал 

хэсэг болно. Оюутнууд өөрсдийн чадвар, хүсэл эрмэлзлээ ярилцлагын үеэр 

хэрхэн оновчтой илэрхийлэх арга барилд их сургуулийн I улиралд олон 

удаагийн дасгал ажиллан, сайтар бэлтгэгдсэн байдаг. Манай түнш 

компаниудын хувьд тэдний ажлын орчин, байгууллагын соёлд тохирох 

оюутнуудыг сонгож, жагсаалтад оруулах бидний арга барилд итгэдэг. 

3.3. 3-р үе шат: Оюутан ажлын байранд ажиллах үеэр 

Компанид ажиллах бүхий л хугацаанд их сургуулиас нэг багш, 

компаниас нэг зөвлөх ихэвчлэн /mentor/ зөвлөх гэж нэрлэгддэг багш 

мэргэжилтнүүд зааварчилгаагаар удирддаг. 
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Энэ нь дараах ажлыг гүйцэтгүүлэхэд компанид дөрвөөс таван удаа 

тогтмол очиж, хамтарсан заавар зөвлөмжийг өгч ажиллах явдал юм. Үүнд: 

зорилго тодорхойлох, тавьсан зорилгоо биелүүлсэн эсэхийг шалгах, тодорхой 

хүрээнд үр дүн, зан төлөвийг үнэлэх (ашигласан бүх шалгуур үзүүлэлт бүхий 

тэмдэглэгээний схемийг бүх талууд цаасан болон цахим товхимол хэлбэрээр 

авах боломжтой байх). 

Оюутнууд жилийн эцсийн тайлан бичих ёстой. Үүнийг сургалтын 

төгсгөлд аман шалгалтын үеэр багш, зөвлөх багш нар, шалгалтын комиссын 

дарга, гишүүдийн өмнө танилцуулна.  

Ажлын орчиндоо маш сайн төвлөрсөн, санаачилга гаргах чадвартай, 

найдвартай итгэж болохуйц ажилтнуудыг бэлтгэн гаргахад энэхүү сургалтын 

үйл явцад оролцогч талуудаас ихээхэн цаг хугацаа, хөрөнгө оруулалт, мэдлэг 

чадварыг шаарддаг. Тиймээс энэ үйл явцыг нарийвчлан авч үзэх нь зүйтэй юм. 

Эхний айлчлалын хувьд оюутнуудыг бүтэн жилийн болон эхэн үеийн 

зорилтуудыг зохих ажлын орчинд суурилан (дагалдах болон дэмжин ажиллах 

салбар нэгж, баг хамт олон) зөв тодорхойлсон эсэхийг шалгах зорилготой юм. 

Энэхүү анхны айлчлалаар багш нар оюутнуудын тавьсан зорилт нь сургалтын 

стандарт, ур чадвар, хариуцлагын хувьд зорилтот дипломын шаардлагад 

нийцэж байгаа эсэхийг хянадаг. Хоёр дахь, гурав дахь удаагийн айлчлал нь 

оюутнуудын байгууллага дахь хөгжил, ажил олгогчийн шаардлагыг их 

сургуультай урьд нь байгуулсан анхны гэрээний дагуу хангах чадвартай 

эсэхийг баталгаажуулахад чиглэнэ. Тэдний гүйцэтгэл, биеэ авч явах байдал, 

компанид ажилласан үеийнхээ амаар хийсэн танилцуулга зэрэгт үндэслэн, 

жилийн эцсийн тайлан буюу дипломын ажлын гол цөм болох кейс судалгааны 

ахиц дэвшлийг харгалзан үнэлгээ өгөхөд шалгагч багш, зөвлөх багш нар аль 

аль нь оролцдог. Эдгээр тайлан нь оновчтой байдал нормативын хувьд 

компанийн шаардлага болон их сургуулийн судалгааны арга зүй, стандартыг 

хангасан байх ёстой. Тиймээс оюутнууд багш, мэргэжилтнүүдийг оролцуулан 
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багш, мэргэжилтнүүдийн зөвлөгөө, удирдамжийн дагуу гурван талт 

түншлэлийг бий болгох хэрэгтэй.  

3.4. 4-р үе шат: Оюутны ажлын байрны дараах төгсөлтийн ажил  

2, 3-р курсийнхээ төгсгөлд, мөн ажиллах-суралцах гэрээ байгуулсны 13 

дахь сард оюутнууд компанийн дотоод үйл ажиллагааг хэрхэн оновчтой 

болгох үндэслэлээ дипломын ажлаараа танилцуулдаг бөгөөд тэдний хувьд 

онол, практикийг холбох боломж юм. Энэ нь үр дүнтэй хамтын ажиллагааны 

оргил үеийг илэрхийлж байгаа бөгөөд аман илтгэл нь бичгээр хийсэн тайланд 

тусгасан ажлын үйл явцыг дүрслэн, цаашид гарах асуудлуудыг хөндсөнөөр үнэ 

цэнийг нэмэгдүүлдэг.  

Оюутнуудад судалгаа хийх хангалттай хугацаа өгөхийн тулд дипломын 

ажлын сэдвийг гэрээний эхэнд эсвэл хоёроос гурван сарын дотор сонгуулдаг. 

Судалгааны ажлын тайланг жилийн туршид тусгай семинар зөвлөмжийн дагуу 

удирдагч багш хяналтын дор бичдэг. 

Дипломын сэдвийн нууцлалын түвшнээс хамааран гадны компаниас 

удирдагчид нэмж, урин ажиллуулж болно. 

Оюутнуудыг мэргэжлийн хүмүүстэй тогтмол харилцаатай байлгахын 

тулд бид технологийн институтийн дотоодод болон гадаад мэргэжлийн 

сүлжээг бий болгохыг зорьж байна. Үүнийг хийхийн тулд бид жилийн турш 

уулзалт, зөвлөгөөн зэрэг төрөл бүрийн арга хэмжээ зохион байгуулдаг.  

Бид орон нутгийнхаа мэргэжлийн консорциум, хорооны гишүүнчлэлтэй 

байдаг. Эрдэмтэд, мэргэжлийн хүмүүсийг оролцуулсан бага хурал, 

зөвлөгөөнийг зохион байгуулснаар мэргэжлийн судалгаа эрдэм шинжилгээ, 

мэргэжилтэн бэлтгэх чиглэлээр хамтран ажилладаг. Жишээлбэл, судалгааны 

ажлын хувьд хоёрдогч өгөгдөлд үндэслэн эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг 

компаниудтай хамтран хийж болно. Энэ нь компаниудын хувьд эрдэм 

шинжилгээ судалгааны ажлын ур чадвар, нөөц, цаг хугацаа хомс байдаг учраас 

давхар давхар ач холбогдолтой байдаг.  
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Судалгааны ажлын удирдагчийг бусад удирдагчид, эрдэмтэн 

судлаачидтай уулзуулахын тулд төгсөлтийн ёслолын ажиллагаа мөн олон 

нийтийн арга хэмжээнд урьж оролцуулдаг. Энэ нь тэдэнд шинэхэн төгсөгчдийг 

ажилд авах боломж олгодог.  

Мэргэжлийн ур чадварын талаарх дэлхий нийтийн хандлагыг нэгтгэн дүгнэж 

хэлэхэд 

Зураг 3: Мэргэжлийн ур чадварыг заах нь 

 

4. Кейс судалгаа 2: Аялал жуулчлалын чиглэлээр мэргэшсэн бакалавр зэрэг 

- Лион дахь Люмьерийн их сургуулийн, хэлний факультет  

Энэхүү хоёрдох кейс судалгаа нь Лион дахь Люмьерийн их сургуулийн 

хэлний факультетын аялал жуулчлалын чиглэлээр бакалаврын зэрэг олгох нэг 

жилийн шинэ хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж буй явцыг харуулах болно. 

Энэхүү хөтөлбөр нь 2020 оны 9-р сард анхны оюутнуудаа хүлээн авсан. 

Танилцуулгын дараагийн хэсэгт бид энэхүү аялал жуулчлалын зэрэг олгох 

хөтөлбөрийг Люмьер Лион их сургуульд яагаад, хэрхэн бүтээсэн талаар 

тайлбарлах болно. Бид эхлээд энэ төслийн үүсэх болсон шалтгаан, нөхцөл 

Өрсөлдөх чадварын загвар

Удирдлага зохион 
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Хувийн 
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ажиллагааны 

болон 
өрсөлдөх 
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хийх

Туршлагын 
хандлага
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байдлын талаар, дараа нь төлөвлөлтөөс хэрэгжүүлэх үе шат хүртэлх тоймыг 

танилцуулна. Эцэст нь хөтөлбөрийн эхний жилд тулгарч байсан гол бэрхшээл, 

амжилтыг авч үзэх болно.  

4.1 Агуулга  

Аялал жуулчлалын зэрэг олгох шинэ хөтөлбөрийг бий болгохын өмнө 

бид Люмьер Лион их сургуулийн хэлний факультетын талаар товчхон 

танилцуулахыг хүсэж байна. Манай их сургуульд 14 факультет байдгийн нэг 

нь гадаад хэлний факультет юм. Нөгөө нь Технологийн дээд сургууль. Их 

сургуулийн факультет бүрийг факультетын стратеги төлөвлөгөөний дагуу 

декан эсвэл захирал удирддаг.  

Шинэ бакалаврын хөтөлбөрийн санаа нь 2019 оны 2-р сард Гадаад хэлний 

оюутнуудыг мэргэжлийн дагуу ажлын байранд илүү сайн бэлтгэхэд туслах 

факультетын деканы амлалтаас үүдэлтэй юм. Үүний үр дүнд Хэлний 

факультет нь бизнесийн магистрын шинэ хөтөлбөр, аялал жуулчлалын 

чиглэлээр нэг жилийн бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр боловсруулах зэргээр 

сургалтын хөтөлбөрөө олон талт байдлаар төрөлжүүлэн хөгжүүлэх боломжийг 

судлах шийдэлд хүргэсэн. 

4.2.Оюуны довтолгооны үе шат /хамт олноороо асуудлыг хэлэлцэн санаа 

бодлоо уралдуулах үе шат/ 

Зэрэг олгох шинэ хөтөлбөрийн гол асуудлуудын нэг нь санхүүгийн 

боломжийн асуудал байв. Тэр жил манай сургууль түнш компаниудтай 

хамтран, шинэ боловсролын хөтөлбөрүүдэд зориулсан сургалтад дэмжлэг 

үзүүлэх шинэ төвөө аль хэдийн нээсэн байсан ч тэдгээр олон төсөл хөтөлбөрт 

зарцуулахаар төлөвлөсөн сургуулийн нөөц боломж нь шинэ зэрэг олгох 

хөтөлбөрийг боломжийн хэмжээнд санхүүжүүлж чадахгүй байсан. Бакалавр, 

магистрын түвшний бусад шинэ хөтөлбөрүүдийн хувьд гадаад эх үүсвэр хайх 

нь чухал байв. Тиймээс манай сургуулийн оюутнуудыг ажилд авснаар ашиг 

тусыг нь хүртэх компаниуд хамгийн тодорхой нөөц болж байгаа юм. 
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Францад “alternance” буюу “ээлжлэн солигдох” систем гэж нэрлэгддэг 

тусгай ажлын гэрээ байдаг. Энэхүү ажлын байранд суурилсан сургалтын 

хөтөлбөр нь компаниудын хувьд оюутнуудыг хялбархан ажилд авах 

боломжийг олгодог. Цаашилбал, эдгээр компаниуд төрд тодорхой хэмжээний 

татвар, төлбөр төлөх шаардлагагүй хөнгөлөгддөг байв. Эдгээр хөтөлбөр нь 

оюутнуудыг танхимд төдийгүй ажлын талбар дээр бэлтгэдэг. Хариуд нь 

компаниуд оюутнуудын бүртгэлийн хураамжийг төлж, тэдэнд сарын цалин 

өгдөг. Энэ төрлийн хөдөлмөрийн гэрээ нь санхүүгийн хувьд төдийгүй сургалт, 

ажлын туршлагын хувьд оюутнууд болон ажил олгогч 2 талд хоёуланд 

ашигтай байдаг. Нэг талаас, ажил олгогч нь оюутныг компанийн хэрэгцээнд 

нийцүүлэн сургадаг, нөгөө талаас оюутан хүлээн зөвшөөрөгдсөн диплом, 

тогтмол орлоготой болохын зэрэгцээ үнэ цэнтэй туршлага хуримтлуулдаг.  

Дипломын хөтөлбөрийн санхүүгийн чадавхаас гадна оюуны довтолгоо 

буюу төлөвлөлтийн үе шатанд хэд хэдэн асуудал урган гарч ирсэн. Ямар 

хөтөлбөр боловсруулах хэрэгтэй вэ? Үүнийг хэн боловсруулах вэ? Энэ 

хөтөлбөр газарзүйн ямар бүсийг хамарсан байх ёстой вэ? Үүнийг хэзээнээс 

хэрэгжүүлж эхлэх ёстой вэ? эдгээр асуултад хариулахын тулд бид энэхүү шинэ 

хөтөлбөрийн оролцогч талуудын ашиг сонирхлыг харгалзан үзсэн. Өөрөөр 

хэлбэл, их сургуулийн дотоод (оюутан, багш, янз бүрийн хороод гэх мэт) болон 

их сургуулийн гаднах (түнш компаниуд, бүс нутгийн улс төрийн дэмжигчид 

гэх мэт).  

4.3.Эхний алхам  

Эдгээр асуултын хариулт нь төслийг боловсруулах үндэс болсон. Бид бүх 

факультетын декан, хөтөлбөрийн хороодын дарга нар, гадаад хэлний 

факультетын бүх багш нарт урьдчилсан танилцуулга хийсэн. Энэхүү 

танилцуулга нь бүхий л дотоодын оролцогч талуудын зөвшөөрлийг авахад 

чиглэж байсан. Энэхүү урьдчилсан танилцуулгыг бид дадлагын талбартай 

адилхан гэж үзсэн. Аялал жуулчлалын хөтөлбөр нь оюутнууд болон хэлний 

факультетад ашиг тустай төдийгүй, санхүүгийн хүндрэл үүсгэхгүй гэдгийг 
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олон нийтэд ойлгуулахын тулд бид холбогдох тайлбар гаргаж өгөх 

шаардлагатай болсон. Хэрэв эхний алхам амжилттай болбол их сургуульд орох 

хоёр дахь алхам шаардлагатай болно гэдгийг би мэдэж байсан.  

4.4. Загварчлах үе шат  

Бүх оролцогч талууд энэ төсөлд итгэлтэй болсныхоо дараа их сургуулийн 

түвшинд болон их сургуулиас гадуурх бусад оролцогчдоос дэмжлэг авах нь 

чухал. Тиймээс бид компаниуд, Лион хотын Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхим, 

бүс нутгийн төлөөлөгчидтэй уулзахын тулд ажлын талбар дээр гарах 

шаардлагатай болсон. Бид аялал жуулчлалын чиглэлээр мэргэшээгүй байсан 

тул аялал жуулчлалын сургуулийн багш нар болон бизнесийн янз бүрийн 

мэргэжлийн хүмүүсээс зөвлөгөө авсан. Жишээлбэл, бид аялал жуулчлалын 

байгууллагууд, мэргэжлийн төлөөлөгчидтэй уулзах зорилгоор үзэсгэлэн 

худалдаанд оролцох, туршлагатай хүмүүсээс зөвлөгөө авах, сайн туршлагаас 

суралцах гэх мэт. Тус сургуулийн Технологийн дээд сургууль нь ажлын 

байранд суурилсан “alternance” буюу “ээлжлэн солигдох” системийг 

хэрэгжүүлэх арвин туршлагатай тул тэднээс тусламж хүссэн.  

Эдгээр мэргэжилтнүүдийн тусламж, дэмжлэгийн ачаар бид хөтөлбөрийн 

зохион байгуулалтын талыг илүү боловсронгуй болгож чадсан. Тухайлбал, 

ирээдүйд аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэхэд инновац чухал ач 

холбогдолтой болохыг авч үзсэн.  

Үүний үр дүнд хөтөлбөрт бизнес эрхлэх, дизайны сэтгэлгээний нэг нэг 

ангитай болсон төдийгүй өнөөдөр манай аялал жуулчлалын хөтөлбөрт 

багшилж буй багш нарын тал хувь нь энэхүү төслийг хэрэгжүүлэх явцад 

бидэнтэй танилцсан мэргэжилтнүүд юм. Бид бүгд тогтмол уулзаж анги бүрийн 

хамаарлыг хэлэлцэж, шаардлагатай бол агуулгад өөрчлөлт оруулахыг санал 

болгодог. Энэ нь хөтөлбөрөө аялал жуулчлалын салбарын хэрэгцээнд 

нийцүүлэн тасралтгүй хөгжүүлэх зорилготой маань холбоотой юм.  
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4.5. Хоёр дахь алхам 

Хоёр дахь алхам бол танилцуулга хамгийн чухал нь байсан. Бид 

хөтөлбөрийг Оюутны алба болон хөтөлбөрийн зөвлөлийн өмнө албан ёсоор 

танилцуулах ёстой байсан бөгөөд гишүүд нь оюутнууд болон их сургуулийг 

хоёуланг нь төлөөлдөг. Энэхүү хоёр дахь алхам нь хөтөлбөрийн их сургууль, 

оюутнууд болон олон нийтийн сонирхолд нийцтэй байдлыг илүү тодорхой 

харуулах шаардлагатай байв. Энэхүү комисс нь бидний боловсруулсан 

бакалаврын аялал жуулчлалын шинэ хөтөлбөрийг батлах эсвэл хүчингүй 

болгох эсэх талаар санал өгөх тул тэдний оролцоо өндөр байсан.  

4.6. Хэрэгжүүлэх үе шат  

Энэхүү хөтөлбөрийг сургалтын болон оюутны алба баталмагц түүнийг 

хэрэгжүүлэх тал дээр ажиллах шаардлагатай болсон. Учир нь Гадаад хэлний 

факультетын декан үүнийг 2020 оны 9-р сард нээх зорилт тавьсан байсан. Бид 

их сургуулийн дотоодоос болон гаднаас оюутнуудыг хөтөлбөртөө татах 

зорилгоор дэмжин туслагч ажилтнуудын хамт мэдээлэл түгээх кампанит ажил 

өрнүүлсэн. Дээр дурдсанчлан бид зарим хичээлийг түнш компаниудад санал 

тавьж, тэднээр заалгах нь илүү тохиромжтой гэдэгт санал нэгдсэн. Мөн бид 

эдгээр ажилтнуудыг шинэ оюутан элсүүлэх ажилд оролцуулсан бөгөөд зөвхөн 

тэр эхний нэг жилийн хугацаанд бид 15 газраас 200 шахам өргөдөл хүлээн 

авсан. Эцсийн үр дүнд бид Ковидын нөхцөл байдлыг харгалзан 30 оюутныг 

элсүүлсэн. Үнэтэй зөвлөгөө өгсөн маш олон тооны мэргэжилтнүүдийн 

зөвлөгөөний ачаар бид хөтөлбөрийг улам боловсронгуй болгох, чанарын 

баталгаажуулалтыг хангах зайлшгүй авах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх талд илүү 

анхаарал хандуулсан. Жишээлбэл, бид ажлын байранд суурилсан сургалтын 

хөтөлбөрийн гэрээтэй оюутнуудад хяналт тавьж ажиллахын тулд их 

сургуулийн сургалтын дэмжлэг үзүүлэх төвтэй хамтран гараас гарт хүргэж 

ажиллахыг эрмэлзсэн. Мөн ажлын байранд хэрхэн орж, дасан зохицож байгааг 

хянах үүднээс оюутны зөвлөлийн болон нийт оюутны хурал, уулзалтуудыг 

тогтмол зохион байгуулсан. Эдгээр үйл ажиллагаанд нэлээд их цаг хугацаа 
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зарцуулдаг боловч хөтөлбөрийг хэвийн үргэлжлүүлэхэд зайлшгүй чухал үүрэг 

гүйцэтгэдэг. 

4.7.Сургалтын хөтөлбөрийн агуулга 

Аялал жуулчлалын бакалаврын (ULL) сургалтын хөтөлбөрийн агуулга 

Улирал 1 – Hard skills буюу мэргэжлийн ур чадвар 

1 Аялал жуулчлалын социологи, эдийн засаг, газар зүй 17 цаг 

2 Аялал жуулчлалын эрх зүй 17 цаг 

3 Нийгэм, соёл, институциуд 51 цаг 

4 Дижитал зар сурталчилгааны харилцаа 75 цаг 

5 Хэлний хичээл 52 цаг 

6 Мэргэжлийн ур чадвар 22 цаг 

7 Хяналттай төсөл 75 цаг 

8 Дадлага  88 цаг 

Улирал 2 – Гүйцэтгэх ур чадвар 

1 Аялал жуулчлалын зах зээлийн дүн шинжилгээ 60 цаг 

2 Аялал жуулчлалын үйлчилгээний маркетинг 42 цаг 

3 Борлуулалт ба борлуулалтын дараах менежмент 35 цаг 

4 Инновацын асуудлууд 17 цаг 

5 Англи хэл 49 цаг 

6 Хяналттай төсөл 75 цаг 

7 Дадлага  112 цаг 

4.8.Дүгнэлт-Эргэх холбоо:  

 Хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлснээс нэг жилийн дараа дэлхий нийтийг 

хамарсан цар тахлын улмаас аялал жуулчлалын салбарт үзүүлэх үр нөлөөг үл 

харгалзан, бүх оюутнууд маань хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж, дадлага хийх 

компаниа амжилттай олж чадсан тул бид энэ нэг жилийн хугацаанд 

хөтөлбөрөө амжилттай хэрэгжүүлсэн гэж дүгнэж болно. Гэсэн хэдий ч цар 

тахал, их сургуулийн хязгаарлагдмал санхүүжилт, их сургуульд ажлын 

байранд суурилсан сургалтын хөтөлбөрийг нэгтгэхэд тулгарч буй 

бэрхшээлүүд, их сургуулийн сургалтын дэмжлэг үзүүлэх шинэ төвтэй 

ажиллахад бэрхшээлтэй байсан зэрэг хэд хэдэн хүчин зүйлээс шалтгаалан бид 

нэлээдгүй сорилттой тулгарсан. Энэхүү хөтөлбөрийн хоёр дахь жилд бид 

эдгээр сорилтуудад онцгой анхаарал хандуулж, тэдний үр нөлөөг багасгах 

чиглэлээр ажиллаж байна. Мөн бид энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд 
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тусалсан амжилтын гол хүчин зүйлс, түүний дотор их сургууль, аялал 

жуулчлалын салбарын бизнес эрхлэгчид, нийгэм олон нийтийн зүгээс болон 

бүс нутгийн улс төрийн төлөөллөөс үзүүлж байгаа дэмжлэгийг улам 

бэхжүүлэхээр ажиллаж байна. Энэхүү дэмжлэгийн ачаар бакалаврын зэрэг 

олгох шинэ хөтөлбөр нь Гадаад хэлний факультетад төдийгүй Франц даяар 

дээд боловсролын сургалтын байгууллагын оюутнуудад шинэ боломжийг 

нээж өгсөн юм. 

5. Сурган заах арга зүйн жишээ 

5.1.Их сургуулийн хяналттай төслүүд 

Төсөлд суурилсан сургалт гэж нэрлэгддэг хяналттай буюу зааварчилгаа бүхий 

төсөл нь хос сургалтын бүх сургалтад хүчтэй нэвтэрч буй идэвхтэй сургалтын 

арга юм. Энэ нь тухайн ажлын байранд шаардагдах багаар ажиллах, бие даасан 

байдал, эрх мэдэл, харилцааны ур чадвар, төслийн менежмент гэх мэт өөр өөр 

ур чадварыг нэгэн зэрэг эзэмших боломж олгодог. Энэхүү сургалтын аргыг 

хэрэгжүүлснээр хэд хэдэн асуудал гарч болно. Дараах сэдвийн зорилго нь 

хяналттай төслүүдийг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэхэд үүсэх зарим асуудалд 

хариулт өгөх болно. 

5.1.1. Хяналттай төслийн гол шинж чанарууд 

Хяналттай төсөл нь дараах онцлог шинж чанартай байдаг. Үүнд: 

- Оюутнууд багаар ажилладаг.  

- Оюутнууд суралцахуйн үйл яцад шууд оролцон өөрийн биеэр 

хийж гүйцэтгэдэг. 

- Урьдчилан тогтоосон үр дүн байх шаардлагагүй. 

- Багшийн үүрэг бол шууд удирдах бус хөтлөн чиглүүлэгч байх 

явдал юм. 

 Хяналттай төслүүд нь оюутанд багш оюутны харилцаа, бүлэг доторх 

оюутнууд болон сургалтаас гадуур байгаа чухал хүмүүстэй харилцах замаар 

мэдлэг олж авах боломжийг олгодог. Ийм төслийн жишээ бол арга хэмжээ 

зохион байгуулах, судалгаа хийх, загвар зохион бүтээх, үйлдвэрлэх, 
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сэдэвчилсэн синтез хийх гэх мэт байж болно. Маш олон янзын төслүүд байдаг. 

Тэдгээрийг дараах 3 шалгуурын дагуу ангилж болно. 

5.1.2. Хяналттай төслийн оролцогчид 

Төсөл нь гадны ивээн тэтгэгчийн нэрийн өмнөөс загварчлагдсан байж болно. 

Тухайлбал, дадлага хийх явцад, ивээн тэтгэгчдийн оролцоотойгоор эсвэл 

гаднаас нэмэлт оролцогч дуудахгүйгээр зохион байгуулж болно. 

5.1.3. Үргэлжлэх хугацаа  

Зарим нь хэдхэн сар л үргэлжилдэг бол зарим нь хэд хэдэн улирал үргэлжилдэг. 

Хяналттай төслийн ажлын нийт хуримтлагдсан хугацаа ойролцоогоор 150 цаг 

байна. 

5.1.4. Дундын төсөл 

Төсөл нь зөвхөн нэг л хичээлийн холбогдолтой байж болох бөгөөд үүнийг 

хичээл заах явцад зохион байгуулах боломжтой (жишээлбэл сэдэвчилсэн 

баримт бичиг гаргах) эсвэл хэд хэдэн хичээлийн дундын төсөл байж болох ба 

олон талт чиглэлээр ажиллах боломжийг олгох давуу талтай. 

Зураг 4. Хяналттай төсөл болон хяналттай төслийн оролцогчдын харилцан 

үйлчлэл 
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5.1.1. Зөвлөхтэй төслийн оролцогчид 

Үндсэн үүрэг нь: 

- Багш нарын багийг төрөл бүрийн төсөлд татан оруулах, чиглүүлэх 

- Хэрэгжүүлж буй төслийн системийн зураглал гаргах 

- Үйл ажиллагааны талаарх дүрэм журам зааврыг мэдээлэх, багаж 

хэрэгслээр хангах 

- Төслийн хамрах хүрээ/сэдвийн жагсаалт гаргах 

- Багш нартай мэдээлэл солилцох, танилцуулга хийх  

Төслийн менежерийн үүргийг багшийн үүрэгтэй хольж хутгахгүй байх нь маш 

чухал: төслийн менежер нь багш нарт өөрийн бүлгийг дэмжих үүрэгтэйг 

сануулж байх үүрэгтэй. 

5.1.2. Зөвлөх багш нар 

Үндсэн үүрэг нь: 

- Бүлгийн оюутнуудын төслийн зорилго, ялангуяа техник, эдийн засгийн 

үндэслэлийг эхнээс нь тодруулах, баталгаажуулах 

- Оюутнуудыг нөөц, боломж руу чиглүүлэх 

- Зохион байгуулалтын зөвлөгөө өгөх 

- Бүлэг доторх ажил үүргийн хуваарь, төлөвлөлтийг баталгаажуулах 

- Явцын болон эцсийн тайланг үнэлэх, дүгнэх 

5.1.3. Оюутнууд 

Үндсэн үүрэг нь: 

- Төсөлд идэвхтэй оролцож, багаар ажиллах 

- Ажлын уулзалтуудад идэвхтэй оролцож, үүрэг даалгавраа сайн 

биелүүлэх 

- Мэргэжлийн ур чадвар (hard skills), туршлага ба зан байдал, хандлага 

(soft skills) -ын ач холбогдлыг ойлгон ухамсарлах 

5.1.4. Зөвлөх хүмүүс, хүний нөөц 

Дараах чиглэлээр мэргэшсэн мэргэжилтнүүд байдаг. 

- Мэргэжлийнх нь үйл ажиллагааны чиглэлээр хийсэн мэдээлэл 
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- Төсөлд хэрэгтэй холбоо барих утас, холбогдох хаягуудын мэдээлэл 

- Материаллаг болон санхүүгийн нөөцийн талаар 

Мэдээлэл лавлагааны ном гаргах гэх мэт энгийн төслүүдэд оюутнууд тухайн 

чиглэлийн мэргэжилтнүүдтэй уулзалт, ярилцлага хийх нь төслийг улам баялаг, 

олон талтай болгодог. 

5.1.5. Ивээн тэтгэгчид 

Төслийг санал болгож буй компаниуд, холбоо, байгууллагууд эсвэл хувь 

хүмүүс байдаг. Тэдний гол үүрэг нь: 

- Хугацаа, хүлээлт, хөрөнгө мөнгө, арга хэрэгсэл, гарах үр дүн зэргийг 

багтаасан хүсэлтийг боловсруулах 

- Оюутнуудтай зөвлөх хэлбэрээр харилцах 

- Төслийн эцсийн үнэлгээнд оролцох 

Бүх төсөл гадны хөрөнгө оруулагч, ивээн тэтгэгч шаарддаггүй гэдгийг санах 

хэрэгтэй. 

Зарим төслүүд ялангуяа арга хэмжээг байгууллагууд (байгууллага, холбоо, 

компани) ивээн тэтгэж болно. Ийм тохиолдолд төсөл нь санхүүгийн болон 

материаллаг дэмжлэг авч харин ивээн тэтгэгчид уг арга хэмжээг зар 

сурталчилгааны хэрэгсэл болгон ашигладаг. 

5.2. Зөвлөхтэй төслийн ач холбогдол 

Суралцахад үйл ажиллагааг дэмжих: 

- Хичээлээр олж авсан онолын мэдлэгээ практикт хэрэгжүүлэх 

- Төрөл бүрийн хичээлүүд хоорондын уялдаа холбоог бий болгох 

Олон талт (transversal) ур чадварыг хөгжүүлэх: 

- Багаар ажиллаж сурах 

- Урьдчилан тооцоолоогүй нөхцөлд байдалд оновчтой хариу үйлдэл хийх 

чадварыг хөгжүүлэх 

- Бие даасан, бүтээлч байдлыг хөгжүүлэх 

Дээрх ур чадвар нь мэргэжлийн салбараас үл хамааран бүх ажил олгогчдын 

тавьдаг шаардлага, эрэлт хэрэгцээ нь байдаг. 
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Оюутнуудын хичээлийн идэвх, оролцоог дэмжин урамшуулах: 

- Оюутан тухайн төслийн багийн гишүүн хэмээх үүрэг ухамсар нь 

түүнийг сэдэлжүүлж хөгжүүлдэг. 

- Төслийг дуусгах нь оюутнуудын өөртөө итгэх итгэл, мэргэжлийн 

онцлог ур чадвараа дээшлүүлэхэд чухал нөлөөтэй. 

- Төслийн амжилт нь бахархал, үнэт зүйл болдог. 

Мэргэжлийн холбоо харилцааг бий болгох: 

- Энэ нь оюутнуудын дадлагыг явуулахад их ач холбогдолтой. 

- Мөн мэргэжилтнүүдийг сургалтын үйл ажиллагаанд татан оруулах 

боломж юм. 

Байгууллагад ашигтай байдлыг үүсгэх, дэмжих: 

- Бизнесийн хувьд болон нүдэнд ил харагдах байдал 

- Оюутнуудын хувьд сургалт сонирхол татахуйц байх 

5.3. Зөвлөхтэй төслийн тогтолцооны загвар 

Энэ нь ялангуяа төслийн менежерт хамаарах бөгөөд зөвлөхтэй төслийн 

хэрэгжилтийн бүх талыг хамардаг.  

5.3.1. Сургалтын төсөл 

Төсөл болон бусад хичээлүүд хоорондын холбоог бий болгосноор харилцан 

баяжиж, уялдаа холбоог бэхжүүлдэг. Үүнийг хийх дараах санаанууд байна. 

- Сургалтын хөтөлбөрүүдэд дүн шинжилгээ хийж, төсөлтэй холбогдох 

уялдах боломжийг тодорхойлох 

- Хичээл болон төслийн үйл явцыг зэрэгцүүлэх 

- Төслийг бусад хичээл, сургалтын үйл ажиллагааны үнэлгээний эх 

сурвалж, шалгуур болгон ашиглах (энэ тохиолдолд дипломын төсөлт 

ажлын ач холбогдол нэмэгддэг) 

- Төсөлд хамрагдаагүй багш нарыг хамгаалалтын ажилд оролцуулах 

5.3.2. Сэдэв чиглэлийг сонгох 

- “Боломжийн сорилт” болохуйц асуудал дэвшүүлсэн, амжилтад 

хүрэхүйц сэдвүүдийг санал болгох 
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- Нэр хүндтэй/чухал сэдвүүд нь баялаг мэдлэг, сэдэл тэмүүллийг бий 

болгодог хэдий ч бүтэлгүйтэхээс зайлсхийх тал дээр анхаарах 

- Сэдвийг зөвхөн жагсаалтаар хязгаарлах бус харин сонголт үлдээх, 

нэмэх боломжтой болгох нь бүлгийг сэдэл тэмүүлэлтэй, хүчирхэг 

болоход тусалдаг. 

5.3.3. Бүлэг үүсгэх 

Багш нарын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, урам зориг өгөх, 

сэдэлжүүлэхэд гол зорилго оршино. Багш нарын бүлгийг үүсгэхийн тулд 

дараах анхаарах зүйлийг авч үзнэ. Үүнд: 

- Сайн дурын үндсэн дээр явагдах ёстой. 

- Багш нарыг заадаг хичээлийнх нь ур чадварын дагуу сонгоно. 

- Багш нарын сургалтын ачаалалд багтсан цагаар нь зөвлөх үйл 

ажиллагааг зохион байгуулна. 

Оюутнуудын бүлгийг үүсгэхийн тулд: 

- Бүлгийн гишүүдийн тоог уян хатан байлгах, учир нь энэ бол төслийн 

амжилтын гол үзүүлэлт биш. 

- Багийн гишүүдийн дунд ноцтой зөрчил гарсан тохиолдолд өөр бүлэгт 

шилжүүлэх, шилжих хүсэлтийг багш зөвлөгчид зөвшөөрөх 

- Багаар ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд төслийн бүх оюутнууд 

семинарын нэг бүлэгт багтах ёстойг анхаарах 

- Оюутан бүр өөр өөр хичээлд илүү сонирхолтой, илүү байдгийг анхаарах 

хэрэгтэй. 

Үүний гол зорилго нь бүлгийн ахиж дэвших хөгжих нөхцөлийг бүрдүүлэхэд 

оршино. 

5.3.4. Дүрэм боловсруулах 

Оюутнуудтай ажиллах болон зохион байгуулалтын дүрэм. 

Төслийг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд багш нарын баг анхнаасаа бүтцийг 

маш тодорхой болгох шаардлагатай. 

Тайлангууд: 
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- Тайлангийн давтамж, агуулга, үнэлгээний арга зүйг тодорхойлох 

шаардлагатай. 

- Тайлан нь хамтын ба ганцаарчилсан байж болно. Ганцаарчилсан 

үнэлгээ нь төслийн багийн гишүүн бүрийн үүрэг оролцоог тодорхойлох 

нөхцөл болдог. 

- Оюутнуудаас ажлыг нь цахим хувилбараар авахыг чухалчлах. Энэ нь 

сургалтын мэдээллийг хуваалцах, мэдээллийн бааз бий болгох, тэдэнд 

олсон туршлагаасаа хуваалцах боломжийг олгодог. 

Уулзалт: 

- Багш, ивээн тэтгэгч нартай хамгийн багадаа ямар давтамжтай уулзах 

хугацааг тодорхойлох 

- Уулзалт бүр дээр хэлэлцэх асуудлын жагсаалт гаргахыг оюутнуудад 

даалгах 

- Уулзалт бүрийг бүртгэн баримтжуулах (огноо, оролцогчдоор гарын 

үсэг зуруулах) 

Ажлын хуваарь 

- Энд хийх ёстой бүх ажил, хариуцах эзэн, хугацааг тодорхойлсон байна. 

- Үүнийг төслийн эхэн үед оюутнууд боловсруулж багш нь 

баталгаажуулна. 

- Ажлын хуваарь нь төсөл хэрэгжих хугацаанд чиглүүлэг болж, гишүүн 

бүрийн оролцоог хангах, ахиц дэвшил үйл явцыг дүгнэх хэрэгсэл 

болдог. 

Онцгой тохиолдлууд: 

- Ивээн тэтгэгчтэй төсөл нь тухайн төсөлд хамтран ажиллахыг хүлээн 

зөвшөөрсөн хамтын ажиллагааны гэрээнд ивээн тэтгэгчээр гарын үсэг 

зуруулж, баталгаажуулсан байна. 

- Санхүүгийн үүрэг хүлээсэн төслүүдийн хувьд оюутнуудаас санал 

хүсэлтийг нь авах хэрэгтэй. 
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- Санхүүгийн эрсдэлийг хянахын тулд багшийн гарын үсэг зурж 

баталгаажуулсан зардлыг л гаргахыг зөвшөөрнө.  

- Төслийн төгсгөлд санхүүгийн тайланд гарын үсэг зурж баталгаажуулна.  

5.3.5. Үнэлгээ 

Үнэлгээний арга нь багш, оюутны харилцааны гол хүчин зүйл болдог тул 

нарийвчлан авч үзэх хэрэгтэй. Үнэлгээний аргыг тодорхойлохдоо дараах 

зөвлөмжийг санал болгож байна. Үүнд: 

- Төслийн туршид үнэлгээг хийх (явцын тайлан, ажлын гүйцэтгэлийн 

хуваарьт хяналт тавих г.м.) 

- Бичгийн болон аман үнэлгээ, түүнчлэн багшийн өгсөн дараагийн 

үнэлгээнд ач холбогдол өгөх 

- “Идэвхгүй дагагч” бий болохыг хязгаарлахын тулд үнэлгээг 

ганцаарчлах, хувьчлах журмыг барих 

- Бүх дүрслэлүүдийн агуулгыг нарийн тодорхойлох 

- Аман шалгалтын арга зүйг тодорхойлох 

- Төслийн эхнээс оюутнуудыг удирдан чиглүүлэх, тодорхой байлгахын 

тулд үнэлгээний шалгуурын талаар ойлголт өгөх, мэдээлэх 

Үнэлгээний схем: Энэхүү схем нь сургалтын зорилгод нийцүүлэн хийх ба 

тодорхой хэмжээнд ганцаарчилж хувьчлан үнэлгээ хийх боломжтой. 

Ганцаарчилсан үнэлгээний аргыг тодорхойлох нь: 

Ганцаарчилсан ажлыг ялгах нь нарийн мэдрэмж шаарддаг. 

- Бүлгийн оюутан бүрийн хийж буй ажлын хэмжээг мэдэх нь хэцүү 

байдаг. 

- Төсөл дуусаагүй байхад бүлэгт зөрчил үүсгэхгүй байх нь хамгийн чухал 

байдаг. 

Гэвч “идэвхгүй дагагч”-ийг урьдчилан харахын тулд ганцаарчлан дүгнэх 

зайлшгүй хэрэгтэй. Бодит байдлын зарим жишээнүүд: 

- Төсөлд оруулсан хөрөнгө оруулалтын тэнцвэрт байдлыг хангахын тулд 

үүрэг даалгаврын хуваарилалтыг хянах, шалгах 
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- Багштай уулзалт хийх үед хүн бүрийн гүйцэтгэсэн даалгаврыг хянаж 

үзэх 

- Бүлгийн гишүүд ирэх бүрд хувийн нууцлалтай хуудас өгч байх 

- Аман шалгалт авахдаа хүн нэг бүрээс асуулт асуух 

- Өөрийн үнэлгээ хийх болон хамт олноо үнэлэх. Энэ тохиолдолд оюутан 

бүрийн үнэлгээг хариуцах гол хүн нь багш байна. 

5.4. Багшлах дадлага 

5.4.1. Зөрчлийг шийдвэрлэх 

Зөрчлийн эх сурвалж 

Багаар ажиллах нь тухайн бүлгийн хөгжил, сургалтад эерэг ба сөрөг нөлөөтэй 

зөрчлийг шууд үүсгэж байдаг. 

- Төслийн агуулга болон харилцан мэдээлэл солилцох үед ашигтай, эерэг 

зөрчил үүсэж болно. Энэ нь оюутнуудын тухайн төсөлдөө тууштай 

байгаагийн илрэл юм. 

- Сөрөг зөрчил нь янз бүр байж болно. Үүнд: 

- Хувь хүний зөрчил (шийдвэрлэхэд хамгийн хэцүү) 

- Зарим оюутнууд төсөлд илүү давуу эрхтэй байх /монополчлол/ 

- Идэвхгүй хүмүүсийг сайшаах хандлагыг хөгжүүлэх 

- Харилцааны асуудал 

Зарим үед хичээлийг оюутнууд бүлгийн хөгжил дээрээ ажиллах 

боломжтойгоор төлөвлөх нь ашигтай байдаг.  

Ерөнхий зөрчлийг шийдвэрлэх нь: 

Их сургууль нь зөрчлийг аль болох эртхэн илрүүлж, шийдвэрлэх ёстой. Үүний 

тулд байнгын хяналт чухал байдаг.  

Хяналт: 

 Эхний явцын тайлангуудаас ажиглаж, зөрчлийг эртнээс мэдэх 

боломжтой. 

 Оюутнууд бүлгийн өөрчлөлтийн талаарх санал бодлоо илэрхийлэхийг 

дэмжих (нэр хаяггүй асуулга байж болно) 
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Боловсруулалт: 

 Уулзалт хийх, эхлүүлэх 

 Дүрмийг даган мөрдөж байгаа эсэхийг хяналтдаа авах нь багшийн нэгэн 

үүрэг гэдгийг санаарай. 

 Үүрэг даалгаврын хуваарилалт, төлөвлөгөөг хянаж, хэлэлцүүлгийг 

бодитой болгох 

 Бүлгийн ажлын арга зүйг хэлэлцэх: харилцааны арга, шийдвэр гаргах 

г.м. 

 Дараагийн уулзалтын товыг гаргах 

5.4.2. “Идэвх санаачилгагүй дадлагажигчийг” удирдах  

“Идэвх санаачилгагүй дадлагажигч” гэж хэн бэ? Энэ бол өөрөө ямар ч 

оролцоогүйгээр бусдын хийсэн зүйлээс ашиг олох гэж хичээдэг оюутан юм. 

Энэ нь зөрчилдөөний гол шалтгаан болдог.  

“Идэвхгүй дагагчид” үүсэхээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх вэ? 

Төсөл эхлэх үеэс оюутнуудад мэдээллийг хүртээмжтэй, сайн өгөх хэрэгтэй. 

 Бүлэг доторх зөрчлийн тухай ойлголт 

 “Идэвх санаачилгагүй дадлагажигчийн” асуудал 

Тэдэнд дараах зүйлсийг тусгайлан мэдэгдэх хэрэгтэй. Үүнд: 

 Хийх ажлын хэмжээ хүрээг тогтоох, мэдээлэх 

 Үнэлгээг хувьчлах /ганцаарчлан/ боломж 

 Тэднийг идэвхжүүлэх арга барилаа /үнэлгээ, бүлгийн хяналт гэх мэт/ 

төлөвлөх 

5.4.3. Чиглүүлэхгүй удирдах (ажлын байранд оюутан бие даан туршлага 

хуримтлуулах) 

Багш нар оюутнуудын бие даан сурах, хариуцлага хүлээх чадвар, орон зайг 

хөгжүүлэхийн тулд тэдний төсөлд тодорхой зайнаас харилцах нь тохиромжтой 

байдаг. Үүний тулд багш нар дараах зүйлийг анхаарах шаардлагатай. Үүнд: 

- Оюутнуудын бүтээлчээр ажиллах орон зайг үлдээхийн тулд багш 

төслийг өмчлөх, хэт хариуцлага хүлээх хэрэггүй. 
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- Төслийг хэрэгжүүлэх боломжтой эсэхийг нягталж үзэх 

- Нөөц, зөвлөмж, бүтээлч тайлбар, урьдчилан сэргийлэх арга зам, 

бүлгийн зохион байгуулалтын арга техникийг санал болгох замаар 

туслах 

- Төслийн багийн гишүүн тус бүрийн оролцоог хянахын тулд үүрэг 

даалгаврын хуваарилалтыг эргэн харж байх 

- Бусдыг сонсох, хүндлэх, өөрийн гэсэн байр сууриа олох зэрэг 

харилцааны ур чадварт суралцахад туслах 

- Бүлгийн бүтээлч чадавх нөөцийг дэмжих 

- Төслийн үйл явцын талаарх санал, сэтгэгдлээ илэрхийлэх, сэтгүүл 

гаргах санал дэвшүүлэх 

6. Дүгнэлт 

Дараах 5 чухал санааг тэмдэглэе. 

Нэгд, АБСС бол үйл явц. Энэ нь мэргэжлийн зэрэг олгох бэлтгэл ажлыг 

бүхэлд нь хамарсан үйл явц байдаг гэдгийг чухалчлан авч үзэх хэрэгтэй. Энэ 

нь зөвхөн эхлэл хэсэгт хийгээд өнгөрөх төдий бус харин байнга хийгдэх ажил 

юм. Түүнчлэн цаг хугацааны явцад үргэлжилсээр л байх болно. Бид энэхүү үйл 

явцыг зохион бүтээж, загварчлах ёстой. 

Хоёрт, хууль эрх зүйн орчин ба сургалтын хөтөлбөр хоорондоо нягт 

холбоотой. Энэ нь байгууллага, хууль эрх зүй, зохион байгуулалт, сурган 

хүмүүжүүлэх түвшинд уялдаатай хэрэгжих юм. Мөн оролцогчид янз бүрийн 

түвшин хоорондын харилцаа холбоог харгалзах нь зүйтэй. Зөвхөн түвшнийг 

тодорхойлох төдийгүй түвшин хоорондын уялдааг төлөвлөх ёстой. 

Гуравт, АБСС нь бүх оролцогч тал, сонирхогчдод хамааралтай. Хэдхэн 

мэргэжилтнээс бүрдэх ёсгүй. Бид эдгээр оролцогчдыг жагсааж, үүрэг оролцоог 

нь тодорхойлон тайлбарласан. Энд зөвхөн багш, оюутны уламжлалт хамтын 

ажиллагаа төдийгүй олон талын оролцогч байдгийг харж болох ба тодорхой 

болгох шаардлагатай. Тэд зөвхөн бие биеийнхээ үүргийг тодорхойлох биш, 
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харин оролцогч бүрийн гүйцэтгэх үүрэг хоорондын уялдаа холбоо, харилцаа 

төлөвлөх ёстой. 

Дөрөвд, Хүн бүр энэ үйл явцад идэвхтэй оролцох ёстой. Сургалтын 

хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх үе шат бүрд идэвхтэй оролцоо туйлын 

чухал байдаг. Энэ процессыг хэрэгжүүлснээс хойш нэг, арав, хорин жилийн 

дараа ч гэсэн бүх оролцогчид хамтран ажиллах ёстой. Ийм тогтвортой 

харилцааг хэрхэн бий болгох талаар хүмүүс бодох хэрэгтэй. Энэ бол одоо ба 

ирээдүйн залгамж холбоо юм. 

Тавд, АБСС-д арга хэрэгсэл хэрэгтэй. Үүнд тусгай, сурган хүмүүжүүлэх 

зүйн, зохион байгуулалтын хэрэгслүүд багтана. Тэдгээрийг гол хэрэглэгчид 

бий болгох ёстой. Энэ бол ажил үүргийг зөв хуваарилалтын үр дүн мөн. 

Мэдээж хэрэг, хэсэг хугацааны дараа санаачлан хэрэгжүүлэгчид өөрчлөгддөг 

нь байгууллагын зүй тогтол. Иймд оролцогчид өөрчлөгдөж шинэ үеийнхэн 

гарч ирэхэд энэхүү үйл явцын утга санаа, логик, туршлагыг хэрхэн хадгалах вэ 

гэдэг асуудал урган гарна. Үйл явцыг дамжуулах, өвлүүлэхийн тулд эхнээс нь 

нарийн тооцоолж, бодолцох хэрэгтэй. 

7. Оролцоо, хувь нэмэр 

7.1.Македонийн их сургуулийн оруулсан хувь нэмэр 

Грек улсад МСҮТ-ийн хоёр төрлийн хөтөлбөр байдаг. 

1) Дадлага хийх хөтөлбөр: Дунд сургуулийн 2-р түвшинд (мэргэжлийн 

үндэсний хүрээ (NQF) европын мэргэжлийн хүрээ (EQF) түвшин 4) 

явагддаг дадлагажигч мэргэжлийн сургуулиуд (EPAS) дадлага хийх 

хөтөлбөр. Заавал суралцах сургалтын дараа удирдагч мэргэжилтний 

хяналтад хийдэг. Хөдөлмөрийн яамны Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

байгууллага (OAED) (мөн хөдөлмөр эрхлэлтийн хүний нөөцийн 

байгууллагын дадлага гэж нэрлэдэг), Боловсролын яамны хяналтын дор 

Мэргэжлийн ахлах сургуулиуд (EPAL) санал болгодог дунд сургуулийн 

дараах (EPAL) дадлага хийх тогтолцоо. (NQF) европын мэргэжлийн 

хүрээ (EQF) түвшин 5). Мэргэжлийн Сургалтын Институт (IEK) -ээс 
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олгодог дунд боловсролын дараах мэргэжлийн анхан шатны сургалтын 

хөтөлбөр/дадлагажигч (ердийн түгээмэл дадлагаас өөр/үргэлжлэх 

хугацаа нэг семестр). 

2) Грекийн их сургуулиудын удирдлага дор явагддаг дээд түвшний 

дадлагын схемүүд (их сургуулиуд). 

МСҮТ болон дадлага хийх: Үндэсний стратегийн төлөвлөгөөний дагуу МСҮТ-

ийн хөтөлбөрийн зорилгод хүрэхийн тулд тус улсын дагаж мөрдөх ёстой 

ерөнхий удирдамж/зарчим байдаг. 

 МСҮТ-ийн тогтолцоог зохицуулах, МСҮТ-ийн стратегийн 

зорилтуудын хэрэгжилтэд хяналт тавих 

 МСҮТ-ийн талаарх нийгмийн ойлголтыг бэхжүүлэх, сайжруулах 

 Одоо байгаа дадлагажигч хөтөлбөрийг идэвхтэй сурталчлах, 

сайжруулах 

 МСҮТ, хөдөлмөрийн зах зээл, нийгмийн хоорондын холбоог бэхжүүлэх 

 МСҮТ-ийн чанарыг сайжруулах 

 МСҮТ-ийн үр нөлөөг дээшлүүлэх 

 МСҮТ-ийн талаарх сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх 

 Мэргэжлийн сургалтыг чанарын өндөр түвшинд хүргэх, чанарыг 

хадгалах 

 Улсын сургуулиудад МСҮТ-ийн дэд бүтцийг хангах, байршуулах 

 МСҮТ-ийн гадаад харилцааг сайжруулах, нээлттэй байдлыг хангах 

АБСС-ыг Македоны их сургуульд нэвтрүүлэх, зохион байгуулалт 

Дадлагын хөтөлбөрийн бүтцийн 4 багана 

Македонийн их сургуулийн дадлагын хөтөлбөрийн зорилго нь: 

- Онолын ба лабораторийн хичээлийг дадлагын явцад практик 

хэрэглээгээр холбох 

- Хөдөлмөрийн зах зээлийн чиг хандлага, эрэлт хэрэгцээ шаардлага, 

түүнчлэн ажил олгогчдын шаарддаг тодорхой болон ерөнхий ур 

чадварын талаар оюутнуудад мэдээлэх 
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- Их сургууль болон хөдөлмөрийн зах зээлийн хооронд тогтвортой 

харилцааг бий болгох, тэдний хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, 

төгсөгчдийн мэргэжлийн чадварыг бэхжүүлэх 

Дадлагын хөтөлбөрийн зорилгыг тодорхойлохдоо хөтөлбөрийг 

бүрдүүлэгч гэсэн дөрвөн үндсэн үзүүлэлт баганын дагуу боловсруулна. 

1. Эхний тулгуур үзүүлэлт нь дадлага хийлгэх алба юм. Дадлагын албаны 

зорилго нь нийгмийн үйл ажиллагаа ба хөдөлмөрийн зах зээл-их 

сургууль хоорондын холбоог хангах, системчлэх явдал юм. Дадлагын 

алба нь хуулийн зохицуулалт, дэмжлэгийг зохион байгуулж, 

зохицуулдаг. Дадлагын алба нь дагаж мөрдөж буй үйл ажиллагааны 

бүтэц, журмыг тасралтгүй оновчтой болгохыг зорьдог бөгөөд 

ингэснээрээ орчин үеийн шаардлага, эрэлт хэрэгцээнд үр дүнтэй хариу 

үйлдэл үзүүлэх боломжтой. 2014-2020 онд хэрэгжих Үндэсний 

стратегийн лавлагааны бүтцийн (NSRF) дагуу Македоны их сургууль 

нь дадлагын хөтөлбөрийг сургалтын хөтөлбөрийн нэгэн хэсэг болохын 

хувьд чанарын хувьд шинэчлэн, хамрах хүрээг өргөжүүлэн, бүтэцлэн 

зохион байгуулж дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. Үүнд: 

- Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний удирдагчдаас бүрдсэн 

Шинжлэх ухааны зохицуулах хороог байгуулсан. Энэ хороо нь 

тэнхим, нэгжийн удирдагч багш ажлын тайланг боловсруулж 

батлах, үнэлэх ажлыг гүйцэтгэж байна. Мөн их сургуулийн 

дадлагын хөтөлбөртэй холбоотой бүх үйл ажиллагааг хянадаг. 

Македоны их сургуулийн оюутнуудын сургалтад хамааралтай үйл 

ажиллагаа явуулдаг бизнесийн байгууллагыг дадлагад татан 

оруулахыг зорьдог. 

- Ажилд зуучлах боломж: Дадлагын хөтөлбөр нь хөдөлмөрийн зах 

зээлд ихэнхдээ байнгын ажлын байртай болох боломжийг нээж, 

дадлага дууссаны дараа ажил олгогчид байнгын ажилтан болоход 

тусалдаг. 
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2. Байгууллагын хоёр дахь тулгуур багана нь Хөдөлмөр эрхлэлт ба 

карьерын бүтцийн тухай асуудал (DASTA оффис) 

(http://practice.uom.gr/) юм. DASTA-ийн гол зорилго нь оюутнуудад 

ирээдүйн мэргэжлийнхээ орчин, нөхцөлтэй танилцах боломжийг 

олгохын зэрэгцээ мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвар эзэмшин, салбартаа 

байр сууриа эзлэх боломжийг олгох явдал юм. Уг зорилгодоо хүрэхийн 

тулд DASTA нь хөтөлбөрийн тогтвортой байдлыг хангах, оюутнуудын 

зах зээлд нэвтрэх арга замыг сайжруулахад гол анхаарлаа хандуулдаг. 

Үүний тулд: 

- Македоны их сургуулийн төгсөгч, оюутнуудын шаардлагад 

нийцсэн үйлчилгээг үзүүлэх  

- Үндэсний болон Европын хэмжээнд дагаж мөрдөж буй хууль 

тогтоомжид нийцүүлэх 

- Үр шим хүртэгчид (оюутнууд-төгсөгчид) болон хамтран ажиллагч 

байгууллагуудын хувийн мэдээллийг удирдах, холбогдох 

файлуудыг хадгалах, хамгаалах (цахим болон бусад) 

3. Карьер хөгжлийн алба (http://practice.uom.gr/) нь байгууллагын гурав 

дахь тулгуур багана юм. Career Office (CO) нь 1994 оноос хойш үйл 

ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд Македонийн Их Сургуулийн 

оюутан, шинэ төгсөгчдөд үнэн зөв, шуурхай, үр дүнтэй үйлчилгээ 

үзүүлэхэд чиглэж, үүгээр дамжуулан тэдэнд мэдлэг, туршлага, ур 

чадвараа ашиглан хувийн болон мэргэжлийн хувьд хөгжих боломжийг 

олгодог. Карьерын алба нь дараах үйлчилгээг санал болгодог. 

- Ганцаарчилсан сургалт ба карьер хөгжлийн талаар зөвлөгөө 

өгөх 

- Хөдөлмөрийн зах зээлтэй холбогдох арга хэмжээ зохион 

байгуулах, мэдээлэл түгээх, сүлжээ байгуулах 

- Их сургуулийн оюутан, төгсөгчдийн нийгмийн болон 

мэргэжлийн ур чадварыг хөгжүүлэх, дээшлүүлэх зорилгоор 
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бүлгийн зөвлөгөө өгөх, семинар зохион байгуулах 

- Үр шим хүртэгчдийн академик болон мэргэжил сонголтын 

тухай мэдээлэл хийх (бакалаврын дараах хөтөлбөр, тэтгэлэг, 

уралдаан тэмцээн, сул орон тоо, ажлын байр гэх мэт) 

- Македонийн их сургуулийн төгсөгчдөд Грек болон гадаадын 

компаниуд, шинжлэх ухаан, эрдэм шинжилгээний болон 

мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах боломжийг 

судалж, харилцах  

4. Байгууллагын 4 дэх тулгуур багана нь Инновац, бизнес эрхлэх нэгж 

байдаг. (http://practice.uom.gr/). 

Дадлагын хөтөлбөрт хамрагдах байгууллагууд 

Македонийн их сургуулийн дадлагажигч хөтөлбөр нь их сургуулийн 

дадлагын судалгаа /хээрийн судалгаа/-ны чиглэлээр суралцаж буй болон мөн 

чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй компаниуд, олон нийтийн 

байгууллагуудад нээлттэй байдаг. 

Үүнд: банк, зочид буудал, худалдааны танхим, нягтлан бодох бүртгэлийн 

газар, бизнесийн зөвлөх, хөгжлийн агентлагууд, зар сурталчилгааны 

агентлагууд, хэвлэлийн газрууд, мэдээллийн компаниуд, программ хангамж 

хөгжүүлэх, маркетингийн компаниуд, худалдааны компаниуд, аж үйлдвэрүүд, 

судалгааны байгууллагууд, төрийн бус, ашгийн бус байгууллагууд, холбоод, 

төрийн байгууллагууд, орон нутгийн болон бүс нутгийн удирдлагууд, хотын 

захиргаа, холбоо, институт, төв, тусгай боловсролын сургуулийн нэгж, бага 

сургуулийн тэнхим, консерватор, оркестр, соёлын байгууллагууд (салбараас 

хамаарч) тэнхим бүрийн оюутнуудын судалгаа) орно. 

Хэрэв тухайн их сургууль нь оюутнуудыг ажиллуулах нь зохисгүй гэж 

үзвэл аж ахуйн нэгжийн дадлагажигч авах хүсэлтээс татгалзах эрхтэй. 
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Дадлага хүлээн авагч байгууллагуудын хүлээх үүрэг 

Бүх талууд гарын үсэг зурж, оролцох нөхцөлийн дагуу (хүлээн авагч 

байгууллага, оюутан, их сургууль) хүлээн авагч байгууллага дараах үүргийг 

хүлээнэ. Үүнд: 

1. Оюутныг сонирхлын дагуу дадлагад ижил төстэй дадлагын албан 

тушаалд хуваарилах 

2. Ажлын байраар хангаж, дадлага хийж эхлэхэд дадлагажигчдад ажлыг 

хуваарилах 

3. Оффисын ажилтнуудаас өгөх заавар, хугацааны дагуу шаардлагатай бүх 

бичиг баримтыг бөглөж, гарын үсэг зурж, дадлага хийх эхлэлийг 

баталгаажуулан, (дадлага хийх нөхцөл, үнэлгээний баримт бичгийг) 

дадлагын албанд илгээнэ.  

4. Ажлын цагийг 8 хүртэл, ажлын өдрийг 5 хүртэл байлгах (илүү цагаар 

ажиллах боломжгүй).  

5. Оюутныг аж ахуйн нэгжийн гишүүнээр удирдуулна. Удирдагч дараах 

зүйлийг хариуцна. Үүнд: 

 Оюутнуудад ажлын талбар, байгууллагын дүрэм журмын талаар 

хангалттай мэдээлэл өгөх, дадлагажигчдад цаг зориулан, ялангуяа 

сургалтын эхний үе шатанд нь хянаж удирдан чиглүүлэх  

 Дадлага хийх явцад гарч буй аливаа асуудлыг оюутны эрдэм 

шинжилгээний удирдагч эсвэл дадлагын албаны ажилтнуудтай хамтран 

хэлэлцэж шийдвэрлэх 

 Дадлагын төгсгөлд оюутны ахиц дэвшил, түүний хариуцлага, дасан 

зохицох чадвар, бусад ажилтнуудтай хамтран ажиллах, санаачилгыг 

хөгжүүлэх, түүний ажлын байран дахь ерөнхий байдлыг анхаарч, 

хариуцаж ажиллана. 

6. Оюутнуудын хичээлийг хөнгөвчлөх, цалингийн хэмжээг өөрчлөхгүйгээр 

сард 1 өдрийн чөлөө, шалгалтын хугацаанд эсвэл бусад хүндэтгэх 

шалтгаанаар 5 хүртэлх хоногийн чөлөөг ашиглах боломжийг олгох 
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Компаниуд нь оюутны тоо ямар ч тохиолдолд тэдний байнгын 

ажилтнуудтай хувь тааруулсан байна. Гарын үсэг зурсан нөхцөлийг дагаж 

мөрдөөгүй аж ахуйн нэгжүүд Македонийн их сургуулийн дадлагын хөтөлбөрт 

хамрагдах эрхээ алдаж, хэрэгжиж буй дадлага сургалтыг даруй зогсооно. 

Компани нь дадлагажуулахаа мэдэгдсэний дараа зарласнаас өөр үйл 

ажиллагаа явуулдаг байвал дадлага эхэлснээс хойших эхний 10 хоногийн 

дотор зогсоож болно. 

Хүлээн авагч байгууллага нь дадлага эхлэх өдрөөс хойших эхний 10 

хоногийн дотор оюутныг солих хүсэлт гаргаж болно. Гэхдээ зөвхөн ноцтой 

шалтгаанаар болон Их сургуулийн дадлагын албанд бичгээр хүсэлт гаргана. 

Удирдагч багш: 

Удирдагч багш нь дадлага хийх хугацаандаа оюутны удирдамжийг 

хариуцдаг. Тэрээр оюутанд зөвлөх, дадлагын ажлыг хянаж, зохих сургалтыг 

тогтмол хангах ёстой. Дадлагын эхэнд удирдагчдад Македонийн их 

сургуулийн Дадлагын албанаас зарласан газрууд руу удирдаж буй оюутнуудыг 

холбон холбоо барина. Мөн оюутны дадлагын ажлыг хүлээн авах, ажлын 

цагийг аж ахуйн нэгжтэй урьдчилан тохиролцоно. 

Дадлага хийх явцад удирдагч багш заавал хийх зүйл: 

- Оюутны дадлагыг хянаж, санал хүсэлтийг хүлээн авах 

- Оюутан болон хүлээн авч буй байгууллагатай тогтмол харилцаж, 

оюутны хийж буй ажил, ажлын нөхцөл, дадлагын явц, үүсэж буй 

асуудлын талаар мэдээлэлтэй байна. Удирдагч нь дээр дурдсан бүх 

зүйлийг баталгаажуулахын тулд дадлагажигчтай ажлын байранд нь 

очиж уулзах боломжтой. Хэрэв оюутан Тесалоник хотоос гадуур 

ажил эрхэлдэг бол аяллын зардлыг хөтөлбөрт хамруулдаг. 

- Оюутанд эсвэл хүлээн авч буй байгууллагад асуудал тулгарвал багш 

нь тэнхим, дадлага хариуцсан албатай хамтран яаралтай зохицуулах 

ёстой. 
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Дадлагын төгсгөлд дадлага удирдагч дараах зүйлийг хийх ёстой. Үүнд: 

- Оюутантай дадлагын туршлагын талаар дэлгэрэнгүй ярилцана. 

- Оюутны дадлагын явцын талаар зохион байгуулагчтай холбогдож 

мэдээлэл авна. 

- Удирдагч багш үнэлгээний маягтыг бөглөхдөө оюутны гүйцэтгэсэн 

үүрэг даалгавар, сургалтын чиглэл, оюутнаас гаргасан шинэ 

санаачилга, ололт амжилт, хүлээн авсан байгууллагын сэтгэгдэл, 

тулгарч буй бэрхшээл, шийдвэрлэх арга хэмжээ зэргийг тусгана. 

Хэрэв хангалтгүй бичсэн тохиолдолд буцаагдана. 

Ямар ч тохиолдолд үнэлгээний хуудас нь дадлага хийж дууссанаас 

хойш 15 хоногийн дотор дадлагын албанд очсон байна. Амжихгүй тохиолдолд 

оюутан болон удирдагчийн төлбөртэй холбоотой асуудал гардаг. 

Оролцох үйл явц 

Дадлагын хөтөлбөр нь дараах үе шатуудтай. 

1-р үе шат Дадлагад хамрагдах хүсэлтийг хамгийн багадаа дадлага эхлэхээс 

1 сарын өмнө өгнө. 

2-р үе шат Хэрэв оюутны тоо дадлагажих ажлын байрны тооноос хэтэрвэл 

оюутан бүрийн сурлагын дундаж оноог үндэслэн шалгаруулна. 

3-р үе шат Оюутнуудыг бүртгэж, байгууллагуудын жагсаалтыг гаргасны 

дараа дадлагын ажлыг эхлүүлнэ. Дадлагын албаны удирдлагаар 

оюутнууд аж ахуйн нэгжүүдээ сонгож, сонгон шалгаруулалтыг 

явуулна. Сонгон шалгаруулалт дуусахад байгууллагууд 

дадлагын албанд мэдэгдэж, шаардлагатай бичиг баримтыг 

бүрдүүлж өгнө. 

4-р үе шат Хөтөлбөрт хамрагдсан бүх оюутнууд дадлага эхлэхээс өмнө 

мэдээллийн уулзалтад хамрагдах ёстой. 

5-р үе шат Оюутан бүрд дадлага хийх эрдэм шинжилгээний удирдагчаар 

томилдог. 
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6-р үе шат Дадлагын дараа оюутнууд үнэлгээний тайлан, хүлээн авагч 

байгууллага, эрдэм шинжилгээний хянагчийн үнэлгээний 

маягтуудын хамт бөглөж өгнө. 

Дадлагын ажил сар бүрийн эхний долоо хоногт эхэлдэг. 

Дадлагын хөтөлбөр нь дараах үе шатуудтай. 

1-р үе шат Македонийн их сургуулийн дадлагын албанаас зарласан 

дадлагын ажлын байрыг сонирхож буй оюутнууд тухайн албанд 

хандана. 

2-р үе шат Дадлагын албанаас аж ахуйн нэгжид мэдээлэл хүргэсний дараа 

оюутнууд тухайн байгууллагад сонгон шалгаруулалтад 

бүртгүүлнэ. 

3-р үе шат Сонгон шалгаруулалтын дараа аж ахуйн нэгж, оюутнууд 

сургуульдаа мэдэгдэж шаардлагатай бичиг баримтыг бэлтгэн 

хүргэдэг. 

4-р үе шат Багшийг оюутан бүрийн дадлагажигчаар ажиллах удирдагчаар 

томилдог. 

5-р үе шат Бүх дадлагажигчид дадлага хийж дууссаны дараа дадлага хийсэн 

үнэлгээний тайланг ирүүлэх ёстой. 

7.2.Берлиний Эдийн засаг, хуулийн сургуулийн оруулсан хувь нэмэр 

Германд хос сургалтыг зохион байгуулан, хэрэгжүүлэхийн тулд 

MONGWBL төслийн 1-р модульд хэлэлцсэн хууль эрх зүйн зохицуулалт, эрх 

зүйн орчин шаардлагатай. Берлиний Хуул эдийн засгийн сургууль нь дадлага 

хичээлийн загварын дагуу хос сургалтын хөтөлбөрүүдийн загвар 

боловсруулдаг. Энэхүү загвар нь АБСС Монгол улсад хэрэгжихэд дөхөм 

болно. АБСС-д хамрагдсанаар оюутнууд компанид ажиллах туршлага, 

мэргэжлийн арга зүйн ур чадвар мөн нийгмийн харилцааны туршлагатай 

болно. Дадлага ажил нь оюутнуудын сурлагын чанар, хөдөлмөр эрхлэлтийг 

бэхжүүлж, төгсөлтийн дараа шууд хөдөлмөрийн зах зээлд шилжихэд бэлддэг.  

Хос сургалтад хамрагдах шаардлага: 
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 Бакалаврын хөтөлбөрийн 6 эсвэл 7 улирал сурсан байх 

 Нэг хичээлийн жил, АБСС-ын нэг улирал 

 Сургалтын хөтөлбөрт хамааралтай шилжин судлах хичээлүүд 

 АБСС-ын төлөвлөгөө нь сургалтын хөтөлбөрийн нэг хэсэг байна.  

Берлиний Эдийн засаг, хуулийн сургуулийн хос хөтөлбөрийг нэг 

тэнхимд нэгтгэдэг. Энэ тэнхим нь хос дипломын хөтөлбөрт хамруулдаг давуу 

талтай. Зохион байгуулалтын хувьд компаниудыг ч багтаасан байдаг. Монгол 

улсын хувьд хос мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулж 

хэрэгжүүлэхэд дараах мэдээллийг шаардлагатай гэж үзэж байна. 

 Хос мэргэжлийн сургалтын шинэ хөтөлбөр боловсруулах шаардлагатай 

бэлтгэл ажлуудыг хийх 

 Хос мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөр 

 Байгууллагын бүтцийн мэдээлэл 

 Цагийн хуваарийн мэдээлэл 

 Хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэл ажлын мэдээлэл 

 Их сургуулийн сургалтын хуанли 

 Компаниудтай АБСС хийх хугацааг зохион байгуулах 

Хос сургалтын хөтөлбөрт бэлтгэх үйл явц 

Шинэ сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулахдаа эрэлтийн судалгаанд 

үндэслэн боловсруулах шаардлагатай. Эрэлтийн судалгаа гэдэг нь 

компаниудаас зарлаж буй мэргэжлүүд юм. Энэхүү эрэлт хэрэгцээг хос 

мэргэжлийн хөтөлбөрт хамтран ажиллах компаниудаас авна. Берлиний Эдийн 

засаг, хуулийн сургууль нь 700 орчим компанитай хамтран ажилладаг бөгөөд 

тэдгээрээс эрэлтийг тодорхойлдог. Цаашилбал бүс нутгийн байгууллагууд 

болон салбарын холбогдох газраас мэдээлэл авч болно. 

Шаардлагатай тохиолдолд сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулахад 

Берлиний Эдийн засаг, хуулийн сургуулийн хос хөтөлбөрийн ажлын багтай 

хамтарч ажилладаг. Мөн үүний зэрэгцээ Берлиний Эдийн засаг, хуулийн 
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сургуулийн хамтран ажиллах хугацааны санхүүжилт, нөөц бүрдүүлэх, хамтран 

ажиллах компаниудын бүртгэлийг хийнэ. 

Хамтран ажиллах компаниудын хувьд ч хос мэргэжлээр сургадаг их 

сургуультай хамтран залуу боловсон хүчнээ сонгон, дадлагажуулах нь итгэл 

үнэмшилтэй. Энэхүү итгэл үнэмшлийг бий болгож, хос мэргэжлийн сургалтыг 

танилцуулах нь тийм ч хялбар биш юм. Ялангуяа хос мэргэжлийн шинэ 

хөтөлбөрүүдийг боловсруулах шатанд их сургуулийн хувьд мэргэжилтний 

шаардлага бий болно. Зөвхөн тохиромжтой газартаа хос мэргэжлийн 

сургалтын хөтөлбөрүүд байгаа нь урт хугацааны амжилтад хүрэх баталгаа 

болохгүй. Олон их, дээд сургуулиуд, компаниудыг нэгтгэх хэрэгтэй бөгөөд 

залуучууд ч хос мэргэжил эзэмших хүсэлтэй байх ёстой. Энэхүү тэнцвэрт 

байдалд хүрэхийн тулд дараах зүйлийг хийх шаардлагатай. Үүнд: 

 Их дээд сургуулиуд болон холбогдох яамнууд хос мэргэжлийн 

хөтөлбөрийн талаар бүх боломжит сувгаар мэдээлэл өгнө. Тухайлбал, 

хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, үзэсгэлэн 

худалдаа, мэдээллийн түгээх, дамжуулах арга хэмжээ гэх мэтээр үйл 

ажиллагаагаар дамжуулан мэдээллийг хүргэнэ. 

 Ажил олгогчдын холбоо, Худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, мэргэжлийн 

холбоод, компаниудын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл 

 Нийгмийн байгууллагуудын сурталчилгаа, жишээлбэл, Германд 

Стифтервербанд; 

 Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх янз 

бүрийн оффис, байгууллага, төвүүд, жишээлбэл, Герман дахь хөдөлмөр 

эрхлэлтийн агентлагууд болон мэргэжлийн боловсролын тухай 

хуулийн дагуу ажиллах Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын 

хүрээлэнгийн ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох төвүүдтэй 

холбогдох 

Сургалтын хөтөлбөр албан ёсоор магадлан итгэмжлэгдсэн тохиолдолд 

сургалтын хөтөлбөрийг эхлүүлж болно. Магадлан итгэмжлэлийн үйл явц нь 
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Болоны үйл явцад нийцэж байгаа эсэхийг шалгах хэрэгтэй. Суралцах чадвараас 

гадна их сургууль болон түнш компаниудад шаардлагатай зүйлсээр хангах нь 

магадлан итгэмжлэлийн чухал хэсэг юм. Нэг удаад 30-аас багагүй оюутан 

элсүүлэх чадвартай байдлыг тодорхой жилийн хугацаанд баталгаажуулна. 

Зохион байгуулагч тал эрэлтийн шинжилгээ хийн, дадлага хийх 

боломжтой түншүүдтэй холбоо тогтоон, сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулж 

чадвал бэлтгэл үе шатыг амжилттай хийж чадна гэсэн үг. Сургалтын 

хөтөлбөрийн хувьд холбогдох мэргэжлийн өндөр ур чадвартай 

профессоруудтай байна. 

Сургалтын хөтөлбөрийн загвар 

Хос мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөр ба түүний сургалтын төлөвлөгөө нь 

зөвхөн их сургуульд суурилсан сургалтын хөтөлбөртэй адил чанарын 

шаардлагад нийцүүлнэ. Хичээлийн хөтөлбөрт хичээлийн онцлогт нийцсэн 

сургалтын зорилтоос гадна хөдөлмөр эрхлэлтийг хангах тодорхой үүрэг 

амлалт багтсан байна. Энэ зорилгоор санал болгож буй дадлагын хичээлээс 

гадна бусад бүх сургалтын хөтөлбөрүүдийн нэгэн адил чанарын 

баталгаажуулалтад оруулах ёстой. Эдгээр хичээлүүдийг дадлага хийх газрын 

байршилд, өөрөөр хэлбэл АБСС-ын үед компаниудад дангаар нь гүйцэтгэдэг. 

Дадлага хичээл бүр нь сургалтын зорилготой бөгөөд тодорхой ур чадвар 

(сургалтын үр дүн) хүрэх зорилготой байдаг. Энэ нь зөвхөн дадлага 

туршлагатай болохоос гадна одоогийн орчинд олж авсан тусгай мэдлэгээ 

хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ дадлагын орчинд идэвхтэй ажиллах явдал юм. 

Тиймээс АБСС-ын хичээлүүд нь оюутнуудын ур чадварын түвшнийг 

дээшлүүлэхэд чиглэдэг. Үүний дагуу кредитийг шалгаж олгодог. Хамгийн гол 

нь дадлага бол мэдлэгийг онолоос практикт шилжүүлэх боломжийг олгодог. 

Ийм учраас дадлага хичээлийг практикт дамжуулах хичээл гэж нэрлэдэг. Энэ 

нь дадлага хамгаалах, дадлагын шалгалтаар дуусгавар болдог. 

Онолын мэдлэгийг практикт нэвтрүүлэхээс гадна туршлага, мэдлэгээ 

практик хичээлээс онолын хичээл рүү шилжүүлэх ёстой. Оюутнуудын 
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туршлага хариуцлага нь АБСС-д хамрагдсанаар их сургуульд олж авсан 

хичээлийн мэдлэгийг илүү хялбар ойлгож, илүү хурдан хөгжүүлэхэд тусалсан 

гэж тайлагнасан байдаг. Түүнчлэн практик даалгавруудыг гүйцэтгэх, 

хичээлийн явцад сэдэл тэмүүлэл, оролцоо, амжилтад чиглэсэн суралцах 

чадварыг бэхжүүлдэг. Компанийн санал хүсэлтийн хэлэлцүүлэг нь практик 

дамжуулах хичээлд заавал байх ёстой зүйл биш юм. Гэсэн хэдий ч тэд онол-

практик-онолын дамжуулалтад хувь нэмэр оруулдаг. Дадлагын тайлан 

хамгаалалт нь ихэвчлэн дадлага хийх хугацаанд боловсруулсан тодорхой 

сэдвээр бичсэн судалгаатай байдаг. Үүнийг багш нар болон компанийн 

төлөөлөгчид хянадаг. Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөрт дипломын ажлыг 

эцсийн улиралд бичдэг. Үнэлгээнд их сургуулийн багш нараас гадна 

дадлагатай хамаарал бүхий төлөөлөгчид оролцож болно. 

Сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд тус тусын хичээлд зориулсан зорилтот 

ур чадвар (сургалтын үр дүн) тодорхойлогддог. Онолын модуль (анги танхим) 

ба дадлага дамжуулах (ажлын байр) хооронд бэхжүүлэх зорилтот ур чадварын 

тодорхой хуваагдал байдаг. 

Танхимын хичээлд: 

 Сэдэв 

 Арга зүйн  

 Судалгаа 

Дадлагаар: 

 Нийгмийн ур чадвар 

 Өөрийгөө удирдах чадвар 

 Үйл ажиллагааны ур чадвар 

Хичээлийн зорилго нь сургалтын хөтөлбөрийн бүтцэд нөлөөлдөг. Олон 

улсын аялал жуулчлалын менежментийн хос бакалаврын зэрэг олгох 

сургалтын хөтөлбөрт улирал тутамд дадлага хийдэг. 

Сургалтын төлөвлөгөөнд дадлагаар дамжуулан олгох хичээл бүрийн 

сэдэвтэй холбоотой агуулгыг тусгана. Стандарт сургалтын төлөвлөгөө нь 
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сургалтын хөтөлбөрийн тодорхойлолтын нэг хэсэг юм. Энэ нь аж ахуйн 

нэгжийн үндсэн баримт бичиг болно. Түнш компаниуд үүнийг дагаж мөрдөж, 

хариуцсан их сургуулийн төлөөлөгчтэй тодорхой агуулгыг нарийвчлан 

зохицуулах үүрэгтэй.  

Дадлагын ажлыг үнэлэх шалгалтын хэлбэр нь аман шалгалт (мэргэжлийн 

дадлага хийх батлагдсан сэдвүүдийн дагуу) байна. Сэдвээс хамааран 

сургалтын багцын шалгалт нь дадлага ажлын хугацаанд ур чадварын ахиц 

дэвшлийг нотлох зорилготой. АБСС-ын хугацаанд дадлага ажлыг багш, 

компанийн ажилтнууд хамтран хийх ёстой.  

Хичээлийн тойм 

Берлин HWR, Хамтарсан судалгааны тэнхим Хичээлийн тойм 

Судлах салбар: Аялал жуулчлал 

Судлах чиглэл: Олон улсын аялал жуулчлал 

Зэрэг олгох хөтөлбөр: 

Бизнесийн удирдлага 

Улирал 
Хэл-

бэр 
Онол Дадлага 

I  

C Бизнесийн удирдлагын үндэс 5 CP Дадлага 

хамгаалалт: 

Дадлагын 

тайлан 

7 CP 

C Эдийн засгийн үндэс 5 CP 

I Математик 5 CP 

I 
Компанийн контекст дэх 

дижиталчлал 
5 CP 

C 
Аялал жуулчлалын менежментийн 

үндэс 
5 CP 

K Шалгуур I 3 CP 

II  

C Олон улсын бизнесийн үндэс 5 CP Дадлага 

хамгаалалт: 

Дадлагын 

тайлан  

7 CP 

C Санхүүгийн нягтлан бодох бүртгэл 5 CP 

C Зардлын нягтлан бодох бүртгэл 5 CP 

C Хувийн бизнесийн хууль зүй I 5 CP 

C 
Аялал жуулчлалын менежментийн 

тусгай үйлчилгээний чиглэлүүд I 
5 CP 

K Шалгуур II 3 CP 
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III  

C 
Арилжааны болон татварын 

баланс/Татвар 
5 CP 

Дадлага 

хамгаалалт: 

Дадлагын 

тайлан 

7 CP 

C Макро экономикийн үндэс 5 CP 

I Статистик 5 CP 

C 
Аялал жуулчлалын менежментийн 

тусгай үйлчилгээний чиглэлүүд II 
5 CP 

C Гадаад зардлын хэлбэрүүд 5 CP 

K Шалгуур III 3 CP 

IV 

C 
Байгууллага ба Хүний нөөцийн 

менежмент 
5 CP 

 

C Санхүү ба Хөрөнгө оруулалт 5 CP Дадлага 

хамгаалалт: 

Дадлагын 

тайлан 

8 CP 

C Хувийн бизнесийн хууль II 5 CP 

C Аялал жуулчлалын салбарын хууль 5 CP 

C 
Олон улсын сонгосон байршил дахь 

зах зээлийн хөгжил ба маркетинг 
5 CP 

K Шалгуур IV 3 CP 

V  

C Зах зээл/ Улс / Глобалчлал 5 CP Дадлага 

хамгаалалт: 

Дадлагын 

тайлан 

Аман шалгалт 

7 CP 

S 

Мэргэжлийн хичээл 1: Үндэсний 

болон Олон улсын зочид буудлын 

менежмент 1; Үндэсний болон олон 

улсын зорилтот менежмент I: 

Үндэсний болон олон улсын аялал 

жуулчлалын үйлчилгээ үзүүлэгчид 1 

5 CP 

S 
Үндэстэн дамнасан компанийн 

менежмент 
5 CP 

E Сонгох хичээл I 5 CP 

E Сонгох хичээл II 5 CP 

K Шалгуур V 3 CP 

VI 

C Менежмент 5 CP 

S 
Мэргэшүүлэх хичээл II: Үндэсний 

болон олон улсын зочид буудлын 
5 CP 

Дадлага 

хамгаалалт: 
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менежмент II: Үндэсний болон олон 

улсын АЖ-ын менежмент II: 

Үндэсний болон олон улсын аялал 

жуулчлалын үйлчилгээ үзүүлэгч II 

Бакалаврын 

диплом 

хамгаалалт 12 

CP 

Эцсийн 

хамгаалалт  

Аман шалгалт 

 2 CP 

S 
Олон улсын менежментийн сүүлийн 

үеийн кейс судалгаа 
5 CP 

E Сонгох хичээл III 5 CP 

 

Тайлбар 

түлхүүр 

CP Кредит оноо (ECTS) (Credit points) 

C Үндсэн хичээл (Core modules) 

S Мэргэжлийн хичээл (Specalization modules) 

I Тоног төхөөрөмжтэй хичээл (Instrument modules) 

E Сонгох хичээл (Elective modules) 

K Шалгуур (Key qualifications) 

 

Бүтэц, зохион байгуулалт 

Берлиний Эдийн засаг хуулийн сургуулийн хос сургалтын хөтөлбөр нь 

хос сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай эсвэл тусгай 

нөхцөлүүдтэй байдаг. Уламжлалт их сургуулиас ялгаатай нь хос сургалтын 

хөтөлбөр нь доорх байдлаар тодорхойлогддог. 

 Хичээлийн төлөвлөлт нь уян хатан цагийн хуваарьтай. 

 Жижиг бүлгийн багаар хичээллэх, ирц, оролцоог хангадаг. 

 Интерактив сургалтын арга зүйгээр зохион байгуулах сургалт, орчин 

үеийн сурган заах арга зүй, сургалтын үзэл баримтлалтай байдаг. 

 Хөтөлбөр хариуцсан эрхлэгчтэй. 

Хос бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөрүүдийн хуваарь нь нягт байдаг тул, 

семестрийн ачаалал их байх хандлагатай. Харин хичээлийг ажлын өдрүүдэд 

хуваарилсан байдаг. Цагийн хуваарийн тухайд баярын үеэр ч нарийн зохион 
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байгуулалттай, төлөвлөгдсөн байдаг. Цуцлагдсан хичээлүүдийг цаг алдалгүй 

нөхдөг. 

Суралцаж эхэлснээсээ хойш оюутнуудыг 25-30 оюутны бүлэгт хуваадаг. 

Эдгээр бүлгүүд сургалтын бүх хугацаанд үргэлжилдэг. Судалгааны бүлгүүд нь 

оюутнуудын хооронд нягт харилцаа холбоо, санал бодлоо солилцдог. 

Оюутнууд бүлгийнхээ дэмжлэгийг олж авдаг. Оюутнуудын ирц нь сургалтад 

хамрагдах бүх хүмүүсийн анхаарал, оролцоог жигд өндөр түвшинд хангахад 

чухал нөлөөтэй. Хичээлийн сэдэв, дадлагын талаар харилцан мэдээлэл 

солилцох нь оюутнуудын өөртөө итгэх итгэлийг бүрдүүлдэг. Ганцаарчилсан 

сургалтын бүлгүүдэд оюутнууд өөрсдийн давуу талаа илэрхийлж бусдаасаа 

туршлага хуримтлуулах боломжтой байдаг. 

Сургалт семинарын хэлбэрээр явагддаг бөгөөд багш хичээлийн хэлбэр, 

агуулгыг 90 минутад хэрэгжүүлнэ гэсэн үг юм. Мөн интерактив сургалтын арга 

давамгайлдаг. 

Хөтөлбөрийн эрхлэгч нь хос сургалтын хөтөлбөрийг зохион байгуулах 

гол хариуцагч бөгөөд менежер, хянагч, холбоо барих хүн, программ 

хөгжүүлэгчийн үүргийг хариуцна. Энэ албан тушаалд профессор томилогддог. 

Хөтөлбөрийн эрхлэгч үүрэг бол 

•Хөтөлбөрийг удирдах, хөтөлбөрийг цаашид хөгжүүлэх, 

•Санал зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх 

•Хөндлөнгийн багш нарын төлөвлөлтийг хийх, 

•Түнш аж ахуйн нэгж, түнш байгууллагуудтай холбоо тогтоох, төлөвлөх 

•Дадлага хийлгэх байгууллагуудын төлөвлөлт, чанарын менежмент 

•Дадлага хийлгэх байгууллагуудын сургалтын модулийн агуулгыг 

зохицуулах 

•Харилцагчдыг хянах, шаардлагатай түншүүдтэй хөтөлбөрийн 

шинэчлэлийг ярилцах 

Дадлагажуулах сургалтад хяналт тавих нь маш чухал бөгөөд ихээхэн 

хүчин чармайлт шаарддаг. Зохион байгуулалтын тал дээр уялдаа 
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холбоогүйгээр жигд суралцах явцыг бий болгох нь бараг боломжгүй. Энэ 

шалтгааны улмаас хос сургалтын хөтөлбөрийн удирдлага нь ихэвчлэн 

төвлөрсөн бус байдаг. Берлиний Эдийн засаг хуулийн сургууль хамтарсан 

сургалтын хөтөлбөр бүрийн оюутнуудын бүрэн хяналтыг тусдаа алба нэгж, 

сургалтын хөтөлбөр эсвэл мэргэшлийн алба хариуцдаг удирдлагын загвар 

амжилттай болсон. Энэ нэгжийг хөтөлбөрийн эрхлэгч удирдаж, ихэвчлэн 

оролцогч компаниудтай холбоотой асуулт, холбоо барих үүрэгтэй профессор 

ажилладаг. Албаны туслах нь элсэлтээс шалгалт авах, дадлага зохион 

байгуулах, оролцогч компаниудтай холбоо тогтоох, гэрчилгээ олгох хүртэлх 

захиргааны ажлуудыг гүйцэтгэдэг. Энэхүү нэгж нь хос сургалтын хөтөлбөртэй 

холбоотой асуултуудыг оюутнууд болон дадлагажигч түншүүдтэй холбоо 

барих зэрэг нэг цэгт төвлөрүүлэн ашиглах давуу талтай. Профессоруудыг 

хөтөлбөрийн захирлаар томилох нь их сургууль, компанийг хоорондоо уулзах 

боломжийг олгодог. Их сургууль нь практиктай нягт холбоотой, давхар 

сургалтын хөтөлбөрийн дүр төрхийг илэрхийлж, хамтын ажиллагааг 

өргөжүүлэх замаар шинэ түншүүд олж авдаг профессорыг томилдог. 

Туршлагатай их сургуулийн багшийг хичээлийн удирдагчийн албан тушаалд 

томилох нь хос сургалтын хөтөлбөрийн академик чанар болон нийгмийн хувьд 

хүлээн зөвшөөрөгдөх байдлыг баталгаажуулдаг. 

Цагийн хуваарь 

Хос судалгааны хөтөлбөрт эрдэм шинжилгээний болон АБСС-ын 

бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хоорондоо уялдаа холбоог харуулах цаг хугацааны 

өргөн хүрээний загварууд байдаг. Энэ нь багц цаг болон долоо хоног тутмын 

цагийн загвараас ялгаатай. Багц цагийн хамгийн түгээмэл хувилбар нь 

сургалтын хуваарь дахь академик болон АБСС-ын үеийг 12 долоо хоногийн 

хэмнэлээр сольж өгдөг. Долоо хоног тутмын загвар нь долоо хоног бүрийн 

даваа, лхагва гаригт, их сургуулийн пүрэв, баасан гараг гэх мэт сургалтын 

долоо хоног бүрийн сургалтын байршлыг байнга өөрчлөх боломжийг олгодог. 

Мөн долоо хоног тутмын болон бүхэл цагийн загварын холимог хэлбэрүүд 
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байдаг. Холимог хэлбэрийн хувьд хамгийн чухал нь сургах ур чадвар болон 

сургалтын хөтөлбөрийн стандарт баталгаажсан эсэхийг шалгах юм.  

Берлин эдийн засаг, хуулийн сургуулийн багц цагийн загвар нь Их 

сургууль болон түнш компаниудын цагийг оюутан өөрийн боломжид 

нийцүүлэх сонгох нөхцөлийг нарийн тодорхойлсон байдаг. Бүрэн цагаар 

суралцахаар заасан лекцгүй хугацааг хассан. Үүний оронд хуулийн дагуу 

тогтоосон амралтын өдрүүд эсвэл хамтын гэрээгээр зохицуулсан амралтын 

өдрүүдийг АБСС-ын хугацаанд олгох ёстой. Сургалтын хөтөлбөрт багтсан 

модулиудыг ихэвчлэн академик цагийн багц (их сургуульд суралцах хугацаа) 

эсвэл дадлагын багц цагийн (АБСС-ын үе) хэлбэрээр бөглөнө. Цаг хугацааны 

давхцал, илүүдэл гэж байдаггүй. Даалгавар, хариуцлагыг тодорхой 

зохицуулсан. Их сургуульд суралцах үе шатанд оюутан компанийн төслүүдээс 

чөлөөлөгдөж, хичээлдээ бүрэн анхаарлаа төвлөрүүлж чаддаг. Үүний эсрэгээр, 

АБСС-ын үеэр их сургуульд бэлтгэл хийх, хамрагдах шаардлагатай шалгалт, 

семинар байдаггүй.  

Берлиний Эдийн засаг хуулийн сургуулийн багц цагийн загвар, төлөвлөлт 
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Хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэл ажил: Их сургуулийн төлөвлөлтийн хэлтэс 

нь жил бүр хос сургалт хэрэгжих тодорхой тооны газрууд тогтоосон байдаг. 

Эдгээр судалгааны газруудыг сургалт эхлэхээс 1,5 жилийн өмнө оролцогч 

түнш компаниудад тараадаг. Компани бүр энэ үеэс эхлэн АБСС-ын оюутан 

хүлээн авах байраа бүртгүүлж болно. Судалгаанд хамрагдах хүсэлтэй хүмүүс 

түнш компанид шууд өргөдөл гаргадаг. 

Компаниуд ихэвчлэн тохиромжтой оюутнуудын сонголтыг өөрсдөө 

хариуцдаг. Тэд оюутныг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг үнэлгээний 

төвтэй хамтран журмын дагуу явуулдаг. Сургуулийн дүнгээс гадна компаниуд 

өргөдөл гаргагчийн амлалт, бие даасан байдал, уян хатан байдал, сурах хүсэл 

зэрэг нийгмийн ур чадварын талаар ойлголттой болдог. Мөн өргөдөл гаргагч 

нь компанид нийцэж байгаа эсэх, өөрийн карьерын хэтийн төлөвийн талаарх 

санаа бодлыг нягталдаг. 

Түнш компани нь сонгосон өргөдөл гаргагчдаа хос сургалтын хөтөлбөрт 

хамрагдах сургалтын гэрээг санал болгодог. Компани ба оюутны хооронд 

байгуулсан энэхүү гэрээний үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь: 

•Сургалтыг зайлшгүй сунгах тохиолдолд дүрмийн дагуу гэрээний 

хугацаа 

•Туршилтын хугацаа 

•Ажлын байр, АБСС-ын сургалтын үе дэх ажлын цаг, амралтын эрх 

•Цалин хөлс болон бусад тэтгэмж 

•Компанийн гэрээний үүрэг 

•Оюутны гэрээгээр хүлээсэн үүрэг 

•Цуцлах журам, хэрэв боломжтой бол заавал дагаж мөрдөх заалт 

Нэгдсэн нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд дээд боловсролын байгууллагууд 

гэрээний энгийн загвараар хангадаг. Үүний тулд дадлага хийх гэрээ болон 

оюутан элсүүлэх зөвшөөрлийн сертификатыг олгодог. Оюутанд шаардлагатай 

үндсэн хичээлүүдийг эзэмшсэн ур чадвар нь 80%-аас дээш гэсэн 

тодорхойлолтыг олгоно. Энэ манай оюутнуудад итгэж болно гэснийг 
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илэрхийлдэг. Цөөн тохиолдолд их сургууль тухайн оюутныг санал болгохоос 

татгалзаж болдог. Энэ тохиолдолд дадлагын гэрээ байгуулахаас өмнө их 

сургуулийн хөтөлбөрийн эрхлэгч, компанийн төлөөлөгч зөвшилцөл хийж 

болно. 

Элсэлтийн явц нь хөтөлбөр эхлэхээс 1 сарын өмнө дуусах бөгөөд элсэлтийн 

бичиг баримтыг Берлиний Эдийн засаг, хуулийн сургууль дахь сургалтын 

хөтөлбөрийн албанаас хүлээлгэн өгснөөр дуусна. 

Их сургуулийн үе шатуудын зохион байгуулалт 

Өмнө дурдсанчлан, их сургуулийн улирал бүрийг дадлагын бүлэг тус 

бүрээр нарийн төлөвлөдөг. Цагийн хуваарийг нарийвчлан боловсруулсан 

бөгөөд оюутнуудад онлайнаар ашиглах боломжтой болсон. Шаардлагатай 

өөрчлөлтүүдийг тухай бүр нь онлайнд байршуулдаг. 

Их сургуулийн багш нар Дээд боловсролын тухай хуульд заасан 

шаардлагыг биелүүлэх ёстой. Томилогдсон профессорууд нь докторын 

зэрэгтэй байх ба дээд боловсролын салбарт ажиллаагүй бол тухайн албан 

тушаалд 3-аас доошгүй жил ажилласан, их сургуулийн түвшинд багшлах 

туршлагатай байх гэсэн шалгуурыг журамд тусгадаг. Тухайн танилцуулгын 

үеэр багш томилох комисс нь багшийн хамгаалсан сэдэв нь дадлагыг 

амжилттай удирдах эсэхийг тодруулдаг. Энэ нь хүсэлт гаргасан багшийн 

талаар хариуцсан яамнаас эцсийн шийдвэр гаргахад гол хүчин зүйл болдог.  

Тиймээс их сургуулийн багш нар оюутнуудтай хэрхэн харилцах, мөн 

эрдэм шинжилгээний судалгааны ажил хийх туршлага, тусгай ур чадвартай 

байдаг. Багш нарын 60-аас доошгүй хувь нь их сургуулийн профессор байх 

ёстой. Энэ квот нь бага мэт санагдаж болох ч гадны багш нар, ялангуяа 

мэргэжлийн дадлага удирдах тусгай мэдлэг олгох боломжоор хангуулах 

үүднээс ингэж боловсруулсан. Эдгээр багш нар их дээд сургууль төгссөн, 

багшлах арвин туршлагатай байдаг. Багш нар эрдмийн цол зэрэгтэй, 

боловсролын түвшин өндөртэй, 6 улирлын турш (лекцгүй) судалгааны ажил 

хийх чадвартай байдаг. Ялангуяа хэрэглээний судалгаан дахь өнөөгийн үр дүнг 
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зориудаар оруулсан болно. Их сургуулийн багшийн хувьд олж авсан 

мэдлэгийн практик ач холбогдлыг оюутнуудад ойлгуулахын тулд онол, 

практикийн үр дүн, туршлагаа хуваалцаж, ойлгуулахад зарим тохиолдолд 

бэрхшээлтэй тулгардаг. Хос хөтөлбөрийн судалгааны эхэн үед оюутнууд 

практик дадлагыг гүйцэтгэхдээ онолын мэдлэгтэй холбон заалгахыг эрмэлздэг.  

Компаниудад АБСС-ын хугацааг зохион байгуулах 

АБСС-ын хугацааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх ажлыг түнш компаниуд 

гүйцэтгэдэг. АБСС-ын үе шат бүрд оюутнууд компанийн ажлын үйл 

ажиллагаанд шууд оролцдог. АБСС-ын хугацааны удирдамжийг түнш 

компаниудад өгдөг.2 Өөрөөр хэлбэл, АБСС-ын хугацааг зохион байгуулахад 

түнш компанид тулгарч буй бэрхшээлүүд нь: 

• АБСС-ын үе бүрд оюутан тус бүрд өөр өөр даалгавар төлөвлөх 

• Даалгавар бүрийн зохицуулалт, 

• Дадлага удирдагчдыг томилох, удирдан чиглүүлэх 

• Оюутны гүйцэтгэлийн талаарх санал хүсэлт 

• Компанид сургалтын хөтөлбөрийг хариуцаж буй хүн дадлага удирдагчтай, 

ялангуяа дамжуулах модулийн агуулга, дамжуулах шалгалтын талаар 

харилцан ярилцах 

Олсон онолын мэдлэгээ практикт шилжүүлэхээс гадна компанийн 

зааварчилгаа нь дараагийн модульд (онолын модуль) шилжүүлэхэд ихээхэн 

дэмжлэг болдог. Оюутнуудын хувьд компанид л бүх цаг хугацааг өнгөрөөх нь 

чухал гэсэн үг биш юм. Төлөвлөсөн даалгавар, төслүүд нь оюутныг компанийн 

бодит үйл явц, төслүүдтэй танилцуулахад тусалдаг. Оюутан үнэ цэнийг бий 

болгох ажилд идэвхтэй оролцож, эртнээс компанид дасан зохицох ёстой. 

Тиймээс түнш компаниудын гүйцэтгэл, зохион байгуулалт өндөр түвшинд 

явагддаг. Компаниуд оюутнуудад өндөр хүлээлттэй байдаг бөгөөд ихэвчлэн 

тэдэнд ажлын санал өгдөг. Төгсөгчдийн 80 орчим хувь нь сургуулиа төгссөн 

даруйдаа эсвэл өөр компанид мэргэжлээрээ ажиллаж эхэлдэг. Төгсөгчдийн 

үлдсэн 20% нь ихэвчлэн магистрын хөтөлбөрт хамрагддаг. 

 

                                                 
2 https://www.dhbw-stuttgart.de/fileadmin/dateien/DHBW/DHBW_ Leitlinien_Praxisphasen.pdf 

https://www.dhbw-stuttgart.de/fileadmin/dateien/DHBW/DHBW_%20Leitlinien_Praxisphasen.pdf
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ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ: АЖЛЫН БАЙРАНД СУУРИЛСАН 

СУРГАЛТЫН САНХҮҮЖИЛТ 

1. Танилцуулга 

Энэхүү бүлэгт АБСС-ын (WBL) санхүүжилтийн үндсэн тогтолцоонд 

шинжилгээ хийх зорилготой. Мөн Монголын үндэсний шийдвэр гаргагчид 

болон эрх бүхий байгууллагуудыг үндэсний стратегийн загвар боловсруулахад 

шаардлагатай (NSD-WBLM) санал зөвлөмжөөр хангахад оршино.  

Дээрх зорилгыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг мэдээлэл нь 

Европын түншлэгч сургуулиуд болох Герман, Грек, Румынийн их 

сургуулиудын туршлагад тулгуурлаж, төслийн туршид зохион байгуулагдах 

цахим сургалт, семинар, хэлэлцүүлэг, мэтгэлцээнээр дамжиж хэрэгжинэ.  

Баримт бичигт АБСС-ын санхүүжилтийн сайн туршлагаас гадна төслийн 

бусад мэдээлэл багтсан. Румынийн Брасовын Трансилванийн их сургууль нь 3-

р модулийг удирдах (UNITBV) сургууль бөгөөд АБСС-ын санхүүжилтийн 

бүтэц, туршлагад тодорхой байр суурийг эзэлнэ. Герман улсын Берлиний 

Эдийн засаг хуулийн сургууль, Грекийн Тесалоники дахь Македонийн их 

сургуулиудад хэрэгждэг АБСС-ын санхүүжилтийн загвар нь энэхүү бүлгийн 

материалыг улам боловсронгуй болгоход хувь нэмэр оруулж байна.  

Эдгээрт хамаарах туршлагад тулгуурлаж, Монголын түншлэгч 

сургуулиуд АБСС-ын санхүүжилтийн бүтэц, загварыг үнэлж, өөрсдийн 

хэрэгцээнд нийцэх загвар боловсруулах боломжтой. Нөхцөл байдлыг үнэлэх 

бодит судалгаа, тэдгээрт хамаарах баримт нотолгоо нь АБСС-ын 

санхүүжилтийн загвар боловсруулах бэлтгэл ажлын эхлэлийн цэг мөн боловч 

Монголын их дээд сургууль төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг сайжруулах 

эцсийн зорилгыг хэрэгжүүлэхэд боловсролын салбарын бодлого 

боловсруулагчдын мэргэн ухаан, ур чадвар ихээхэн чухал билээ.  

АБСС-тай холбоотой бусад сэдвүүд болох “АБСС-ын бодлого, журам, 

дүрэм” (1-р бүлэг; модуль-1) “АБСС-ын зохион байгуулалт” (2-р бүлэг; 

модуль-2) “АБСС-ын чанарын баталгаажуулалт” (4-р бүлэг; модуль 4)-ыг 
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MONGWBL төслийн хүрээнд боловсруулсан дээд боловсролын байгууллагад 

ашиглах дадлагын материал багцаас үзэж болно.  

Баримт бичгийн дараагийн зорилго нь АБСС-ын санхүүжилтэд оролцогч 

талуудын харилцаа, урамшуулал, тэтгэмж, тэдгээрийн хэрэгжих үндсэн 

тогтолцоог тоймлох явдал байна. Бид АБСС-ын зардал, ашгийг үнэлэхээс 

гадна түүнд оролцогч талуудын гүйцэтгэх үүрэг, хариуцлагыг онцгойлон 

тодруулахыг зорьж байна. Мөн бодлого боловсруулагчид, их дээд сургуулийн 

удирдлага, албан хаагчдад туслах АБСС-ын санхүүжилтийн удирдамж, жишээ, 

зөвлөмж болон гүйцэтгэх даалгаврыг багтаасан нь өөрсдийн хэрэгцээнд 

нийцэх АБСС-ын санхүүжилтийн загвар боловсруулах бодит үндэслэл болно.  

Мөн АБСС-ын санхүүжилтийн тогтолцоо, түүний хэрэгжилтэд оролцогч 

талуудын зардал, ашгийн синтез дүрслэлийг багтаасан нь АБСС-ын үндэсний 

стратеги боловсруулах талаар тодорхой эрэлхийлэл хийж буй Монголын түнш 

байгууллагуудад чухал хувь нэмэр болно. Сайн загвар боловсруулахын тулд 

АБСС-д чухал үүрэг гүйцэтгэж буй байгууллага, сургуулийн үүрэг, 

хариуцлагад анхаарал хандуулж, тэдгээрийг бодитоор үнэлэх хэрэгтэй.  

Монголын бодлого боловсруулагчид, их дээд сургуулийн удирдлага, 

албан хаагчдад зориулж ДБСБ-ын үндэсний стратеги боловсруулахад тулгарч 

болох бэрхшээлийг санхүүжилтийн үүднээс тодруулахын тулд Европын их 

дээд сургуулиудын бодит жишээг багтаасан.  

Энэхүү баримт материал дараах бүтэцтэй. Эхний хэсэгт эрдэмтэн, 

суралцагчдын тодорхой үр дүнг танилцуулсан. Дараагийн хэсэгт практик 

сургалтын санхүүжилтийн тогтолцооны үндсэн чанарын баталгаажуулалт 

болох зардал, ашгийг тусгасан. Мөн АБСС-ын хамгийн чухал оролцогч талууд, 

тэдний үүрэг хариуцлагын хэлбэрийг тайлбарлаж, тодорхой үнэлгээ хийсэн. 

Баримт материалын дөрөв дэх хэсэгт АБСС-ын санхүүжилтийн тогтолцооны 

өнөөгийн бодит жишээ болгож Румынийн практик багцыг багтаасан. Түүнчлэн 

Германы Берлиний Эдийн засаг хуулийн сургууль, Грекийн Салоники дахь 

Македонийн их сургуулийн зарим кейстэй танилцаж болно. Практик 
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хэрэглээнээс шинэ мэдлэг үүсдэг. Тийм учраас модулийн сүүлчийн хэсэгт 

АБСС-ын санхүүжилтийн зарчмыг хэрэгжүүлэх хоёр даалгавар оруулсан. 

Тэдгээрийг гүйцэтгэж дуусгасны дараа хуримтлуулсан шинэ мэдлэгээрээ 

дамжуулж дээд боловсролын салбарт нийцэх АБСС-ын санхүүжилтийн 

загварт тандалт судалгаа хийж, шалгах чадвартай болно. Бүлгийн төгсгөлд 

ашиглах зарим материалын жагсаалт хавсаргасан.  

2. Сургалтын үр дүн 

Модулийн дараа АБСС-ын оролцогч болон сонирхогч талууд дараах чадвар 

эзэмшинэ. Үүнд:   

 АБСС-ын санхүүжилтийн талаарх тодорхой ойлголт;  

 Аж ахуйн нэгж, байгууллага болон суралцагчдад олгох 

санхүүжилтийн тэтгэмжийг үнэлж тооцох;  

 Дагалдан дадлагаар эзэмшсэн мэдлэг чадварыг бодит амьдралд 

хэрэгжүүлэх; 

3. АБСС-ын санхүүжилтийн тогтолцоо 

3.1. Дагалдан дадлагын зардал  

АБСС-ын үр дүнд хувь хүн, ажил олгогч, нийгэм бүгд ижил хэмжээний 

ашиг хүртдэг тул түүнийг нийгэм, эдийн засаг хоёулаа ялагч гэсэн стратеги гэж 

үздэг. (IAG-TVET, 2017)  

Хувь хүмүүст: 

 Хөдөлмөр эрхлэх чадвар, чадамжийн ахиц хөгжил  

 Сургуулиас ажлын байранд шууд шилжих  

 Хувь хүний болон мэргэжлийн ахиц дэвшил 

 Ажлын байрны сайн хүртээмж 

Ажил олгогчдод: 

 Өндөр бүтээмж 

 Ажилтны ажил гүйцэтгэлтэй холбоотой техник болон бусад чадвар 

 Ахиц дэвшил  

 Үр ашигтай ажил олголт 
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 Нийгмийн оролцоо, ажлын байрны олон талт байдал  

Нийгэмд: 

 Нийгэм, хүний сайн капитал  

 Эдийн засгийн хөгжил  

 Давуу талт бүлгийн хөдөлмөр эрхлэлт  

Европын Холбооны Комиссын 2018 оны зөвлөмжийн дагуу Европын 

Холбооны гишүүн улсуудад АБСС зохион байгуулах тодорхой хүрээг бий 

болгох ёстой. Тэдгээрээс дурдвал (Европын Холбооны албан сэтгүүл, 2018): 

Хэм хэмжээний хүрээ: АБСС-д оролцогч талууд ил тод, тодорхой бүтэц 

бүхий харилцаа, шударга ёс, тэгш эрхийн түншлэлийн хандлагад суурилсан 

маш тодорхой, тогтвортой тогтолцоо, хэм хэмжээний хүрээг бий болгох ёстой. 

Тухайлбал, дагалдан дадлага, түүний чанарын баталгаажуулалт санал болгох 

аж ахуйн нэгж байгууллага, ажлын байрны магадлан итгэмжлэлийн журам 

багтана.  

Нийгмийн түншлэгч байгууллагуудын оролцоо: Нийгмийн түншлэгч 

байгууллагуудад тухайн мэргэжлийн салбарын болон бусад зуучлагч 

байгууллагууд багтах бөгөөд дагалдан дадлагын хэрэгжилтэд үндэсний 

үйлдвэрлэлийн харилцаа, боловсрол, сургалтын практикт нийцэх асуудлаар 

оролцоно.  

Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын дэмжлэг: Аж ахуйн нэгж 

байгууллагуудад ялангуяа бичил, жижиг, дунд үйлдвэрийн аж ахуйн нэгж 

байгууллагуудад санхүүгийн болон санхүүгийн бус дэмжлэг олгоно. Ажил 

олгогч, төрийн эрх бүхий байгууллага хооронд дагалдан дадлагын зардлыг 

хуваах талаар зохих зохицуулалт хийгдвэл аж ахуйн нэгж байгууллагуудад 

зардал бага боловч үр ашигтай дагалдан дадлага хэрэгжих боломжтой болно. 

Дадлагажигч оюутны төлбөр (урамшуулал, тэтгэмж, цалин): 

Дадлагажигч оюутны гүйцэтгэж буй ажил үүрэгт суурилж, тодорхой 

хэмжээний төлбөр төлөх эсвэл бусад хэлбэрийн нөхөн төлбөр олгох ёстой.   
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Дээрх зөвлөмжийн дагуу авч үзвэл, АБСС-ын санхүүжилт чухал. Гэвч 

зохицуулалтын тодорхой бодлого байдаггүй тул аж ахуйн нэгж байгууллагууд 

уг асуудалд өөр өөрийн зүгээс ханддаг. Түүний улмаас зарим дагалдан 

дадлагын санхүүжилт сургалтын нөөц боломжийг бий болгодог бол нөгөө нь 

оюутны ажлын байрны гүйцэтгэлийг сайжруулахын тулд тодорхой 

урамшуулал санал болгох арга хэрэглэдэг. 

АБСС-ын санхүүжилтийн арга хэлбэрээс хамаарахгүйгээр түүнд 

оролцогч талуудын оролцоо чухал. АБСС-д хамаарах зардал, ашгийг 

шударгаар хуваарилах нь түүний амжилттай хэрэгжихэд тустай. (Kuczera, 

2017). Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага (OECD-

ЭЗХАХБ) дагалдан дадлагын зардалд судалгаа хийж, АБСС нь оролцогч 

талуудын анхаарлыг татаж, тэдний хүсэл сонирхолд нийцтэй байх ёстой гэж 

үзсэн. Мөн оролцогч талууд ялангуяа ажил олгогч, дадлагажигч оюутан ашиг 

хүртэх ёстой. Түүний тулд доорх зүйлсийг хийх хэрэгтэй. (Kuczera, 2017):  

A. Аж ахуйн нэгж байгууллагууд оюутныг ажлын байранд дадлагажуулж 

байгаа тул тодорхой ашиг урамшуулал хүртэх ёстой. Дадлагажигч оюутан 

дадлагыг чанартай хийхийн тулд тодорхой урамшуулал хүртэх эрхтэй. Гэхдээ 

урамшууллыг тогтоохдоо тэдний ажил гүйцэтгэх чадвараас гадна нас, 

холбогдох ажлын туршлага зэрэг онцлогийг харгалзах нь зүйтэй.   

Б. Дагалдан дадлагын явцад дадлагажигч оюутанд ерөнхий болон 

мэргэжлийн ур чадвар олгохын тулд ажлын байр болон түүний гадна 

боловсрол, сургалтыг хамарсан чанарын баталгаажуулалтын арга хэрэгслийг 

тодорхойлж, ашиглана.   

В. Ажил олгогчдод дагалдан дадлагад оруулсан анхны хөрөнгө 

оруулалтаа нөхөх хугацаа хангалттай эсэхэд анхаарах хэрэгтэй. Дагалдан 

дадлага хэт урт хугацаанд үргэлжлэх нь нэмэлт зардал үүсгэж болно.  

Зарим ном хэвлэл, материалд дагалдан дадлагатай холбоотой тодорхой 

зардлыг тусгасан байдаг. Тэдгээрийг тооцохдоо дадлагажигч оюутан буюу 

ажлын байрны сургалтад хамрагдаж буй дадлагажигчид олгох урамшуулал 
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төлбөрөөс гадна дадлагад ашиглах зарим материал, захиргааны зардал гэх мэт 

зардлыг нэмж тооцох ёстой. (Hauschildt, 2018)  

Хүснэгт 1.  

Аж ахуйн нэгж байгууллагын дагалдан дадлагын сургалтын зардалд хамаарах 

зарим хүчин зүйлс  

1. Дадлагажигчийн сургалтын тэтгэмж, урамшуулал төлбөр (Хэрэв шаардлагатай бол 

нийгмийн даатгалын тэтгэмж, цалингүй хөдөлмөрийн зардал, урамшуулал төлбөр 

нэмж тооцох)  

2. Сургагч багшийн цалин хөлс (хэрэв дагалдан дадлага удирдах, багшлахдаа тухайн 

ажилтан бүтэн цагаар ажиллаж байгаа бол 100% хүртэл; гүйцэтгэх ажил үүргийн 

хүрээнд бол цагийн ажлын тодорхой хувиар бодож олгох) 

3. Захиргааны зардал (Дагалдан дадлагын сургалт хариуцах, нягтлан бодох болон 

бусад захиргааны ажилтнуудад) 

4. Сургалт/хичээлийн материал (Машин, тоног төхөөрөмжийн элэгдэл, засвар 

үйлчилгээг бичиж тэмдэглэх) 

5. Ажлын хувцас (Зарим мэргэжлийн болон бусад хамгаалалтын хувцас, дүрэмт хувцас 

гэх мэт) 

6. Түрээс (Шаардлагатай тохиолдолд сургалтын өрөөнд) 

7. Шаардлагатай тохиолдолд гаднаас авсан сургалтын төлбөр 

8. Холбогдох шалгалтын төлбөр  

9. Бусад зардал. Жишээ нь тодорхой мэргэжлийн боловсролын сургалтын аялал, 

тээврийн зардал гэх мэт  

10. Дагалдан дадлагын өмнөх болон дараах сургалтын зардал: Тодорхой сургалтаар 

хангаж, ажилд авах  

Эх сурвалж: Hauschildt, 2018 

Дагалдан сургалтын нэгэн онцлог нь ажилчин хөлслөхтэй харьцуулахад 

хөдөлмөрийн зардал бага гэдгийг судалгаа баталдаг. Энэ нь АБСС хөтөлбөрт 

ажил олгогчдын оролцоог дэмжих, ажлын байранд суурилсан сургалтын 

зардлыг нөхөх ач холбогдолтой. Гэвч зарим тохиолдолд дадлагажигч оюутанд 

бага хэмжээний хөдөлмөрийн хөлс олгох нь тэднийг АБСС хөтөлбөрт 

хамрагдахаас татгалзахад хүргэдэг. Тиймээс чанартай АБСС хөтөлбөрт 
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хамаарах зардлыг ажил олгогч, төрийн байгууллага, дадлагажигч оюутанд 

тэгш хуваарилах шаардлагатай. (OECD, 2014). 

АБСС нь ажил олгогч аж ахуйн нэгж байгууллагуудад зардлаас гадна 

хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг (ROI) бий болгож, тодорхой ашиг өгөх ёстой. 

(Hauschildt, 2018). Ашиг дараах хэлбэртэй байж болно. Үүнд:  

 Дагалдан дадлагын хугацаанд дадлагажигч оюутны үр бүтээлт хувь 

нэмэр  

 Дагалдан дадлага дууссаны дараа шилдэг дадлагажигч оюутныг аж 

ахуйн нэгж байгууллагынхаа үнэ цэнтэй ажилтан болгож ажилд авах 

нь ихээхэн өгөөжтэй. (Маш урт хугацааны үр ашиг болно) 

 Оюутныг ажлын байраар хангах нь нийгмийн нийтлэг сайн сайхны 

төлөө оруулж буй хувь нэмэр учраас аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр 

хүнд өсдөг. Ингэснээр нийгмийн хариуцлагаа ухамсарладаг аж ахуйн 

нэгж байгууллагуудын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний борлуулалт ихсэх 

магадлалтай учраас шууд бус ашиг хүртдэг. (Гэвч ийм ашгийн 

хэмжээг тогтооход хүндрэлтэй.) 

Зардал-ашгийн загвар буюу хөрөнгө оруулалтын өгөөж нь (ROI) 

дагалдан дадлагын үр дүнг үнэлэх олон улсын ойлголт бөгөөд тухайн аж ахуйн 

нэгж байгууллагын зардал-ашгийн үнэлгээний стандартад үндэслэж, сайн 

мэргэжилтэн бэлтгэхтэй холбоотой зардал, ашгийг нарийвчлан тогтоохыг 

оролддог. Уг загвар аргачлал хэрэгжүүлдэг улсаас Герман, Швейцар, Шинэ 

Зеланд, Австрали, АНУ зэрэг улсыг нэрлэж болно. (ILO, 2014).  

Хөрөнгө оруулалтын өгөөжийн (ROI) дүн шинжилгээ “Дагалдан 

дадлагад зарцуулсан доллар тутмын хэд нь оролцогч талууд болох хөрөнгө 

оруулагч, ажил олгогч, дадлага удирдагч багш, сургагч буюу чиглүүлэгч, 

үйлдвэрчний эвлэл, засгийн газарт эргэж оногдох вэ?” гэсэн асуултад хариулт 

эрэлхийлдэг. Тодорхой хувиар тооцогдох дагалдан дадлагын хөрөнгө 

оруулалтын өгөөж нь “Би яагаад дадлагажигч оюутан хөлслөх ёстой вэ?” гэсэн 

асуултад тодорхой хариулах боломж олгодог. (ILO, 2014).  
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Хөрөнгө оруулалтын өгөөж (ROI) тогтоох 3 алхамт аргачлал танилцуулж 

байна. Үүнд: 

Алхам 1: Нэг дадлагажигч оюутанд оногдох сургалтын зардлыг 

тодорхойлох: Сургалт / сургалтын анхан шатны менежер, дадлага удирдагч 

багшийн хяналтын зардлыг үнэлэх (сургалтад зарцуулж буй цагийг цалингийн 

тодорхой хувиар үржүүлж бодох); сургалтын бусад зардлыг үнэлэх (Үүнд: 

сургалтын материал, ажилд авах зардал гэх мэт зардал)  

Алхам 2: Дагалдан дадлагын тоон ашгийг тогтоох: Дагалдан 

дадлагын сургалтын бүхий л хугацаанд дадлагажигчийн хувь нэмрийг тооцдог. 

Тийнхүү тооцохдоо ихэнх тохиолдолд тухайн салбарын чадварлаг, 

туршлагатай ажилтны цалинг жишиг болгож, ажилласан жил, цалингийн 

хувиар хэмжиж тогтооно.  

Алхам 3: Хөрөнгө оруулалтын (ROI) хэмжигдэхүйц өгөөжийг 

тогтоох: Түүнийг (ROI) дагалдан дадлагын зардал-ашгийн харьцаа болон 

тухайн сургалтын хугацааны цэвэр ашгийн хэлбэр гэсэн 2 аргаар тооцно. Уг 

жишигт дагалдан дадлагын зардал, ашгийг үнэлэх зарим хэлбэрийг багтаасан. 

(ILO, 2014). 

3.2. Үндсэн оролцогчдын зардал-ашгийн тогтолцоо   

АБСС-ын санхүүжилтийн үндсэн аргыг Европын Сургалтын Сангийн 

баримт бичигт тодорхой тусгадаг. (ETF, 2018) Үүнд:  

 Сургалтын татвар, хураамж болон сургалтын сангийн санхүүжилт   

 Татварын зардал  

 Аж ахуйн нэгж байгууллагуудад шууд буюу буцалтгүй тусламж, 

тэтгэмж татаас  

 Пүүсүүдийн нэгдсэн фонд  

 Тодорхой хувь хүмүүст чиглэсэн санхүүжилтийн тогтолцоо  

 Хөтөлбөрийн бүрэлдэхүүн хэсэг сургуулийн санхүүжилт 

Сургалтын татвар, хураамж болон сургалтын сангийн санхүүжилт: 

Сургалтын татвар, хураамжийг аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хэрэгжүүлэх 
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дагалдан дадлага сургалтын үндсэн хөшүүрэг болгож ашигладаг. Энэ нь 

худалдсан эсвэл худалдаж авсан сургалтын хэмжээгээр татварыг бууруулах 

боломжтой схем юм.  

Татварын зардал: Энэ нь суурь татвар эсвэл бусад татварыг багасгах 

боломжтой төрийн дэмжлэг (тэтгэлэг) бөгөөд татварын хөнгөлөлт (татвар 

оногдох нийт ашгийн орлогоос суутгах); татвараас чөлөөлөх (зарим тодорхой 

орлогыг суурь татвараас чөлөөлөх); кредит татвар (төлөх ёстой татвараас 

суутгасан дүн); татварын хөнгөлөлт (татвар төлөх зарим ангилал эсвэл хямд 

үйл ажиллагааны ашиг); хойшлогдсон татвар (татвар төлөлтийг хойшлуулах) 

зэрэг хэлбэр багтана.  

Аж ахуйн нэгж байгууллагуудад үзүүлэх шууд буюу буцалтгүй тусламж, 

дэмжлэг-урамшуулал олгох: Засгийн газар, сургалтын тусгай сангийн 

буцалтгүй тусламж, дэмжлэгийг пүүс, аж ахуйн нэгж байгууллагын тодорхой 

бүлэг, дадлагажигч оюутан, сургагч багш, чиглүүлэгч нарт урамшуулал 

хэлбэрээр олгож болно.   

Пүүсүүдийн нэгдсэн фонд: Жижиг пүүс, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад 

АБСС явуулах хугацаа, дадлагажигч оюутныг сургах туршлага байхгүй байж 

болно. Мөн үйл ажиллагаа, үйлдвэрлэлийн онцлог нь мэргэжлийн сургалтын 

төлөвлөгөөнд дурдсан ур чадвар олгох боломжгүй байж болно. Тиймээс 

АБСС-ыг дэмжих хэлбэр болгож нэгдсэн фонд үүсгэж болно.   

Тодорхой хувь хүмүүст чиглэсэн санхүүжилтийн тогтолцоо: Хувь хүмүүст 

хүүгүй эсвэл дараа төлбөрт зээлээс гадна сургалтын төлбөрийн буцалтгүй 

тусламж, дэмжлэг, тэтгэлэг олгоно.  

Хөтөлбөрийн бүрэлдэхүүн хэсэг сургуулийн санхүүжилт: Энэ нь төрийн 

яам, бүс нутгийн захиргаа, засгийн газрын буцалтгүй тусламж, салбарын ажил 

олгогчдын сайн дурын хувь нэмэр, хандив, оюутны төлбөр, хандивлагчдын 

тусламж зэрэг олон эх үүсвэртэй байна.    
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Загвар 1. Санхүүжилтийн процесс (Эх сурвалж: Европын сургалтын сан 

2018 (ETF, 2018) 

Сайтар боловсруулсан 

Европын сургалтын сангийн 

(ETF 2018) санхүүжилт нь 

АБСС-ын хөтөлбөрийн 

хүртээмж, оролцоог 

нэмэгдүүлэх; цаашид 

санхүүжилтийн нөөц бий 

болгоход дэмжлэг үзүүлэх; 

түүнд хамаарах зардлыг ажил 

олгогч, хувь хүн, Засгийн 

газарт шударга хуваарилах; чанартай хөтөлбөр хэрэгжүүлэх; сайн удирдлага 

зэргийг санал болгодог.  

АБСС-ын аргумент нь үндэсний эдийн засгийн өрсөлдөх чадварт 

тулгуурлаж, төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэх чадварыг сайжруулахад чиглэдэг. 

Төгсөгч нь цагийн менежмент, багаар ажиллах, асуудал шийдвэрлэх, харилцах 

зэрэг ажлын байрны ерөнхий ур чадвар эзэмшсэн байх шаардлагатай гэж хэд 

хэдэн тойм судалгаанд зөвлөжээ. (Clark, 1998). 

АБСС-ын хөтөлбөрийг Австрали, Европт хүлээн зөвшөөрч, насан 

туршийн боловсролын хэлбэрээр хэрэгжүүлж байгаа нь Европын алсын хараат 

зорилгын нэгэн хэсэг ажээ. (EC, 2015) 

Хэрэв АБСС-ыг хэрэгжүүлэхэд бэрхшээлтэй бол түүний үр ашгийг 

үнэлэх бүтэц хэрэгтэй. Энэ нь түүнд шаардлагатай хүчин чармайлтыг 

үнэлэхээс гадна АБСС-ын хэрэгжилт хэнд, хэр ашигтайг тайлбарласан 5 

хэмжигдэхүүнд суурилсан ангилал санал болгодог. (Clark, 1998) Үүнд: 

(1) Байршил: Их дээд сургуулийн байранд (Ажил олгогч их дээд 

сургуульд ирж, оюутнуудад сургалт явуулах) эсвэл ажил олгогчийн ажлын 

байранд оюутан очиж суралцах хэлбэрийг хэлнэ. Ажил олгогч сургуулийн 

Зардлыг 
тооцох

Төлөвлөх, 
төсөвлөх

Нөөц 
үүсгэх

Нөөцийн 
хуваарилалт

Санхүүг 
удирдах
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байранд ирж, сургах сургалтыг зохион байгуулахад хялбар бөгөөд эрсдэл бага. 

Гэвч ажлын байранд чиглүүлэгчийн хамт дадлагажих нь оюутанд ажлыг 

өөрийн биеэр мэдрэх, илүү үр дүнтэй ажиллах боломж олгоно. 

(2) Ажил олгогчийн оролцоо: Энэ нь АБСС-ын төлөвлөлт, түүний 

хэрэгжилтэд гүйцэтгэж буй ажлын хэмжээ юм. Ажил олгогчийн өнөөгийн 

оролцоо дадлагажигч оюутныг хариуцахаас эхэлж байгаа боловч оролцоо их 

байх тусам хөтөлбөрийн хэрэгжилт, заах арга барилд мэдэгдэхүйц өөрчлөлт 

гарах магадлал өндөр байдаг.  

(3) Харилцааны идэвхтэй байдал (жишээлбэл: ажил олгогч, дадлагажигч 

оюутны харилцааны тогтмол байдал, үргэлжлэх хугацаа гэх мэт) Дадлагажигч 

оюутан, ажил олгогчийн хоорондын харилцааг хэлэх бөгөөд уг харилцаа ганц 

удаагийн богино харилцаа (жишээлбэл: зочин илтгэгч) эсвэл ажил олгогч, 

дадлага удирдагч багш, чиглүүлэгч, зөвлөхийн хувьд дадлагажигч оюутны 

гүйцэтгэлд үнэлгээ өгөх зэргээр тасралтгүй үргэлжлэх ёстой эсэх талаарх 

асуултад хариулах хэрэгтэй. Харилцаа хүчтэй, тогтмол сайн байх тусам АБСС 

нь үр дүнтэй байна.  

(4) Заавал эсвэл сонгон суралцах: АБСС нь тодорхой мэргэжлийн зэрэг 

эзэмшихэд чухал боловч нийт оюутны хувьд заавал эсвэл зарим мэргэжлийн 

тодорхой хэсэгт хязгаарлагдмал байж болно. (Жишээлбэл: хөтөлбөрийн хувьд 

цорын ганц сонголттой, эсвэл оюутан өөрийн хүслээр сонгох гэх мэт). 

Мэргэжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд заавал суралцах хэлбэр нь ойлгомжтой мэт 

боловч мэргэжлийн дээд боловсролд АБСС чухал гэж үзвэл сонгон суралцах 

хэлбэрт анхаарах ёстой.  

(5) Ур чадварын хүрээ: Энэ нь оюутны эзэмших ур чадварын тоо хэмжээ 

юм. (АБСС нь хувь хүний хөгжлөөс гадна ерөнхий болон тодорхой хичээл, 

сэдвийн хүрээнд чухал нөлөө үзүүлдэг). АБСС-ын нөлөөлөх ур чадварын хүрээ 

их байх тусам дадлагажигч оюутанд тустай. 

Дээрх 5 хэмжигдэхүүнээр үнэлэгдэх АБСС нь үр ашигтай боловсрол 

болох магадлалтай. Өөрөөр хэлбэл дээрх хэмжигдэхүүний тусламжтай 
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мэргэжлийн байгууллагуудын талаар бодит ойлголт авч, хэрэгжих АБСС-ын 

үр дүнг тодорхой үнэлэх боломжтой юм.  

Хамгийн үр ашигтай АБСС нь дараах онцлогийг агуулсан байна.  

 Ойролцоогоор 1 улирлын хугацаатай байна. (Энэ нь аж ахуйн нэгж 

байгууллагыг үнэлэхэд хангалттай хугацаа боловч бусад хичээл, ажил 

олгогчийн үйл ажиллагааг тасалдуулахад тийм ч богино хугацаа биш)  

 АБСС хэрэгжих хүндрэл бэрхшээлийг харгалзахгүйгээр мэргэжлийн 

боловсрол олгох сургалтын хугацаанаас урт эсэхийг тогтоох 

шаардлагатай;  

 АБСС оюутнуудад хүртээмжтэй. Энэ тохиолдолд тусгай хэрэгцээт 

оюутнуудад тодорхой журам шаардлагатай;  

 АБСС-ын ажлыг төлөвлөхдөө ажил олгогчийг татан оролцуулах 

(тэдэнтэй бичгээр гэрээ байгуулах нь зүйтэй). Тэднийг дагалдан 

дадлагын сургалт болон хяналт үнэлгээнд туслах боломжоор хангана;  

 Ажил олгогчийн ажлын байранд суурилсан сургалтыг явуулах учраас 

ажил олгогч, оюутны харилцааг хангаж, бусад ажилтан ажиллагсадтай 

нягт холбоо тогтооно;  

 АБСС-ын ашиг хүргэх үүднээс дагалдан дадлагын хугацаанд 

дадлагажигч оюутны гүйцэтгэсэн ажлын эцсийн бүтээгдэхүүнийг 

ажил олгогчид өгнө;  

 АБСС-ын хугацаанд дадлагажигч оюутны ур чадвар нэг, хоёр гэх 

тооны хувьд биш илүү өргөн хүрээнд хөгжсөн байна.   

4. Румынийн АБСС-ын санхүүжилтийн тогтолцоо 

4.1. Румынийн ажлын байранд суурилсан сургалт  

Румынийн дээд боловсролын салбарт АБСС-ын заавал судлах, 

хэрэгжүүлэх журам байдаггүй. Дунд болон ахлах сургуулийн төгсөлтийн 

дараах түвшинд анхан шатны мэргэжлийн боловсролын сургалт хэрэгждэг. 

Түүний үргэлжлэл (насанд хүрэгчдийн мэргэжлийн сургалт) 16 наснаас дээш 

насны хүмүүст хэрэгждэг. (Cedefop, 2019) Тэдгээр сургалтын хэлбэрт:  
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 Ажлын байранд дадлагажих;  

 Дээд боловсрол эзэмшсэн хүмүүст зориулсан дагалдан сургалт;  

 Насанд хүрэгчдэд зориулсан дамжаа; 

Ажлын байранд дадлагажих хөтөлбөр 

“Ажлын байранд дадлагажих” хөтөлбөрийг 2005 оноос хойш Төрийн 

Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Алба удирдаж байгаа бөгөөд хөтөлбөрт хамрагдаж буй 

хүмүүс анхан шатны мэргэжлийн боловсрол эзэмшдэг. Гэвч энэ нь МСҮТ-ийн 

хос хөтөлбөрөөс эрх зүйн зохицуулалт журмын дагуу ялгаатай. Ажлын 

байранд дадлагажих хөтөлбөр нь (хуулийн дагуу хөдөлмөр эрхлэх доод нас 16) 

насанд хүрэгчдэд 1-4 түвшний мэргэжлийн ур чадвар санал болгодог. Уг 

хөтөлбөрт хамрагдах насны хязгаар гэж байхгүй.  

Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн төгсөгчдөд үндэсний 

хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэшлийн гэрчилгээ олгодог. Уг сургалт 

ажилгүйчүүд, боловсрол, сургалтыг эрт орхисон хүмүүст тохиромжтой бөгөөд 

сургалтын тодорхой хувийг практик сургалт (АБСС 70%-ас багагүй) эзэлдэг. 

Тухайн мэргэжлийн дадлагыг ажлын байрандаа хэрэгжүүлж буй аж ахуйн нэгж 

байгууллага, мэргэжлийн сургалт эрхэлж буй сургалтын байгууллага хамтарч 

шалгалт авдаг. Уг сургалтын хэлбэр нь мэргэжлийн сургалтыг дэмжих тухай 

хөдөлмөрийн гэрээний дагуу хэрэгждэг. 

Ажил олгогч 3 жил хүртэлх хугацаанд (хөтөлбөр үргэлжлэх хугацаа) 

төрийн хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ болох дадлагажигч оюутанд сарын 

483 орчим еврогийн тэтгэлэг авах хүсэлтийг хамаарах байгууллагуудад 

гаргана. Мөн дагалдан сургалтын хугацаа ажлын байрны тодорхойлолтод 

заасан үүрэг даалгаварт зохицож, дадлага удирдагчийн шууд удирдлага дор 

явагдана.  

Ажил олгогч нь дагалдан дадлагыг хөрөнгө оруулалт гэхээс нэмэлт 

зардал гэж ойлгодог тул дадлагажигч оюутны тоо харьцангуй бага хэвээр 

байна. 2017-2020 оны залуу үеийн ирээдүйн баталгааг хангах төлөвлөгөөнд 

оюутан залуусын хөдөлмөр эрхлэлтийн зохистой хүрээг тогтоох, хөдөлмөрийн 
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зах зээлийн интеграци, шинэчлэлийг тусгасан. Энэхүү төлөвлөгөөний дагуу 

2016 оноос хойш залуусын хөдөлмөр эрхлэлтийг сургалттай хослуулах, анхан 

шатны мэргэжлийн боловсрол, сургалтаар эзэмшсэн ур чадварыг дээшлүүлэх, 

ажлын байранд дадлагажих замаар шинэ ур чадвар эзэмших боломж олгох 

зэрэг санаачилгыг онцлон хэрэгжүүлж байна.  

Дээд боловсрол эзэмшсэн хүмүүст зориулсан дагалдан сургалт  

Уг сургалтыг дагалдан дадлагын тухай хууль (No 335/2013), 

хөдөлмөрийн хуулийн хүрээнд (No 53/2003) зохицуулна. Их дээд сургууль 

төгсөгч нь төгссөнөөс хойш 6 сарын хугацаанд дагалдан дадлагын хөтөлбөрт 

хамрагдаж, мэргэжлээрээ дадлагажих боломжтой. Гэвч эмч, өмгөөлөгч, 

нотариат зэрэг тусгай хууль тогтоомж үйлчилдэг мэргэжилд хамаарахгүй. 

Дагалдан сургалтад Засгийн газрын сургалтын тэтгэмж олгоно. Тухайн 

хөтөлбөрийн хугацаанд ажил олгогч төрийн хөдөлмөр эрхлэлтийн 

үйлчилгээний тэтгэмж гэж дагалдан суралцагч бүрд нэг сарын 483 евро авах 

хүсэлт гаргаж болно. 

Насанд хүрэгчдэд зориулсан дамжаа  

Тодорхой эрх бүхий сургалтын байгууллагууд, ажил олгогч тодорхой 

мэргэжил, мэргэшил, тусгай ур чадвар эзэмших хүсэлтэй насанд хүрэгчдэд 

зориулж сургалт дамжаа санал болгож болно. Үүнд:  

(а) ажилгүйчүүд, ажилчид, жирэмсний амралт эсвэл өвчний улмаас удаан 

хугацааны чөлөөтэй байсны дараа ажлаа сэргээж буй хүмүүс, Румын үндэстэн, 

эрсдэлтэй бүлэг болон бусад тусгай бүлгүүдэд зориулсан сургалт;  

(б) үндэсний хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн тусгай мэргэжлийн 

гэрчилгээ олгохгүйгээр ажилчдадаа зориулсан сургалт;  

(в) гадаадад суралцах хугацааг багтаасан мэргэшлийн практик сургалт;  

(г) бусад сургалтын хэлбэр 

Эдгээр сургалтын хөтөлбөрийг үндэсний хөдөлмөр эрхлэх агентлаг 

зохион байгуулж, улсын төсвөөс дэмжлэг авч болно.   
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4.2. Румынийн МСҮТ-ийн санхүүжилт  

Анхан шатны мэргэжлийн боловсролын сургалт /МСҮТ/ 

2009 онд Румынийн боловсрол, сургалтад зарцуулах улсын төсвийн нийт 

зардал ДНБ-ний 4.24 хувийг эзэлж байсан боловч эдийн засгийн хямралын 

улмаас 2010-2011 онуудад буурч, 2017 онд 3.6 хувь болсон. 2011 онд 

боловсролын тухай хуульд дээрх үзүүлэлтийг 6 хувьд хүргэнэ гэж заасан 

боловч 2025 оноос өмнө хэрэгжүүлэх боломжгүй.  

Румынд анхан шатны мэргэжлийн боловсролын сургалтыг багтааж 

боловсролын төсвийг жил бүр баталдаг. Боловсролын санхүүжилтийн 

тогтолцоо нь нэг хүнд ногдох зардлыг тодорхой коэффициентоор (хот, хөдөө, 

оюутны тоо, уур амьсгалын бүс, хөтөлбөрийн төрөл, сургуулийн нийт 

суралцагчдын тоо, заах хэл гэх мэт) авч үздэг.  

2018 онд нэг хүнд ногдох боловсролын санхүүжилт (еврогийн ханш 

үндэслэсэн ойролцоо утга):  

(a) 3 жилийн мэргэжлийн хөтөлбөрт нэг оюутанд 1,115 евро (бүх 

мэргэжлээр) Үндэсний цөөнхийн хэлээр хэрэгждэг хөтөлбөрийн нэг 

оюутанд 1,143 евро; 

(б) 4 жилийн технологийн мэргэжлийн хөтөлбөрийн нэг оюутанд 1,057 

евро (бүх мэргэжлээр) Үндэсний цөөнхийн хэлээр хэрэгждэг 

хөтөлбөрийн нэг оюутанд 1,101 евро; 

(в) Хөгжим болон спортын мэргэжлээс бусад 4 жилийн мэргэжлийн 

хөтөлбөрт 1,330 евро, Үндэсний цөөнхийн хэлээр хэрэгждэг 

хөтөлбөрт 1,403 евро  

Боловсролын санхүүжилтийн төсөв сургуулиудын бодит элсэлтэд 

үндэслэж, боловсролын яамаар дамжиж хэрэгждэг. (Үндсэн эх үүсвэр: 

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар) Үүнд:  

(a) Цалин хөлс, тэтгэмж; 

(б) Ажилтан, албан хаагчдын сургалт; 

(в) Суралцагчийн үнэлгээний зардал; 
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(г) Материал, үйлчилгээ болон засвар үйлчилгээ  

Нэгж сургуулийн санхүүжилтийг тогтоохдоо нэг оюутны стандарт зардлыг 

дээр дурдсан тодорхой хүчин зүйлсийн коэффициент үржүүлж, засгийн газрын 

шийдвэрээр баталдаг. 

Улсын анхан шатны мэргэжлийн боловсрол үнэ төлбөргүй. Мөн 

магадлан итгэмжлэгдсэн хувийн болон шашны боловсролын байгууллагын 

санхүүжилтийг ижил түвшинд тогтоож олгодог. Хувийн боловсролын 

байгууллагуудад суралцагч сургалтын төлбөрөө өөрсдөө төлнө. (CEDEFOP, 

2019).  

Байнгын сургалттай мэргэжлийн боловсролын төв  

Эдгээр төвүүд дараах байдлаар санхүүждэг. Үүнд: 

(а) ажил олгогч болон аж ахуйн нэгжээс;  

(б) ажилгүйдлийн даатгалын төсвөөс;  

(в) Европын холбооны бүтцийн болон эв нэгдлийн холбоодын 

санхүүжилтээс;  

(г) хувийн хандиваас;  

(д) бусад эх сурвалжаас  

Ажил идэвхтэй хайж буй хүмүүс ажилгүйдлийн даатгалын төсвөөс 

санхүүждэг байнгын сургалттай, үнэ төлбөргүй сургалтад хамрагдах 

боломжтой. Уг хэлбэрийн сургалт явуулж буй ажил олгогчдод төрөөс дэмжлэг 

тэтгэлэг олгодог.  

Суралцагчдын урамшуулал тэтгэлэг  

Мэргэжлийн боловсролын сургалтад суралцагчдын оролцоог дэмжих 

зорилгоор сургалтын урамшуулал тэтгэлэг олгодог бөгөөд боловсролын яам 

үндэсний хэмжээний эрх бүхий бусад байгууллагуудтай хамтарч 

хэрэгжүүлдэг.  

 Мэргэжлийн тэтгэлэг нь 3 жилийн мэргэжлийн сургалтад хамрагдаж буй 

оюутанд сард 43 евро санал болгодог нийгмийн хамгааллын үндэсний 

хөтөлбөр бөгөөд түүнийг сургалтын аж ахуйн нэгж байгууллагаас олгох 
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буцалтгүй тусламжийн тэтгэлэгтэй нэгтгэж болно. Тэтгэлэгт оюутны 

тээвэр, хоолны зардал багтдаг. 

 Мэргэжлийн тэтгэлгээс гадна хос мэргэжлээр суралцагч оюутанд ДБСБ-

ын сард ойролцоогоор хамгийн багадаа 43 евро тэтгэмж олгоно. Зарим 

мэргэжлийн шаардлагын улмаас аж ахуйн нэгж байгууллагууд 

суралцагчийн ажлын тоног төхөөрөмж, даатгал, эрүүл мэндийн үзлэгт 

хамрагдах төлбөрийг хариуцаж төлдөг. 

 Ахлах сургуулийн тэтгэлэг нь ерөнхий боловсролын сургуулийн 9-12 

ангийн сурагчид, анхан шатны мэргэжлийн боловсролын (технологийн 

болон мэргэжлийн хөтөлбөрүүдэд) суралцагчдад олгодог үндэсний 

нийгмийн хамгааллын хөтөлбөр бөгөөд суралцагч оюутны гэр бүлийн 

орлогоос хамаарч олгодог.  

 Евро-200 үндэсний тэтгэлэгт хөтөлбөр нь хувийн компьютер худалдаж 

авч, дижитал ур чадвараа хөгжүүлэх боломжгүй анхан шатны 

мэргэжлийн боловсролын суралцагчдыг дэмжих зорилготой үндэсний 

хөтөлбөр бөгөөд 2004 оны 269/2004 тоот хуулийн дагуу хэрэгжиж 

эхэлсэн. 2018 онд уг хөтөлбөрт 2,6 сая гаруй евро зарцуулсан. 

 Нийтийн тээврийн тэтгэлэг: Анхан шатны мэргэжлийн боловсрол зэрэг 

бүх шатны албан боловсролд хамрагдаж буй 26 хүртэлх насны залууст 

нийтийн тээврийн үйлчилгээнд (автобус, метро, галт тэрэг) 50 хувийн 

хөнгөлөлт үзүүлдэг. Мөн орон нутгийн удирдлагууд тусгай хэрэгцээт 

суралцагч, өнчин хүүхдийн асрах газрын хүүхдүүдэд сар бүр тодорхой 

хэсэгт зорчих тасалбар олгодог. 

Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын урамшуулал тэтгэлэг  

- Дадлагажих болон дагалдан сургалтын зардлын нөхөн төлбөр 

Дадлагажих болон сургалтын дадлага хийх тухай гэрээнд гарын үсэг 

зурсан ажил олгогч нь төрийн хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээнд (ANOFM) 

хандаж тэтгэмж авах хүсэлт гаргадаг. Тэд хөтөлбөрийн хугацаанд (дадлагажих 

хөтөлбөр 6 сараас 3 жил, дагалдан дадлага 6 сар) дадлагажигч оюутан бүрд нэг 
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сард ойролцоогоор 483 евро авах боломжтой ба үүнийг ажилгүйдлийн 

даатгалын төсвөөс санхүүжүүлдэг байна. Ажил олгогч нь анхан шатны 

боловсрол эзэмшсэн төгсөгчдийг ажлын байранд сургаж ажиллуулахдаа 

хөдөлмөрийн гэрээ байгуулснаас хойш 18 сарын хугацаанд гэрээ цуцлаагүй 

бол 12-18 сарын хугацаанд хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний тэтгэлэг 

болгож сар бүр ойролцоогоор 483 евро авах эрхтэй. 

- Татвараас чөлөөлөх нь 

Насанд хүрэгчдийн мэргэжлийн сургалтын тухай Засгийн газрын 

129/2000 тоот тогтоолын дагуу анхан шатны мэргэжлийн боловсролын 

байгууллага, бусад ижил сургалтын байгууллагууд сургалтын үйл 

ажиллагаандаа нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөгдөнө. Тэдний 

татвар ногдох орлогоос сургалтын зардлыг хасдаг. 

5. Германы АБСС-ын санхүүжилт 

5.1. Германы мэргэжлийн боловсролын санхүүжилтийн тогтолцоо  

Германы хос боловсролын сургалт эртний уламжлалтай. Түүний үндэс 

суурь дундад зуунаас эхлэлтэй бөгөөд “Guilds” гэж нэрлэх мэргэжлүүд практик 

сургалттай хосолж иржээ. XIX зууны төгсгөлд мэргэжлийн онол, практик 

хосолсон сургалтын тогтолцоо нэвтэрч, мэргэжлийн боловсролыг гар урлалын 

танхим болон үйлдвэр, худалдааны танхимаас олгосон хэвээр байна. Өнөөдөр 

мэргэжлийн төрийн хэвшлийн сургууль, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад 

дадлагажигч оюутнууд суралцаж байгаа бөгөөд тэдгээр сургалтын үйл 

ажиллагааг хуулиар зохицуулж байна.  

Мэргэжлийн сургалтын тухай хууль (BBiG) нь мэргэжлийн сургууль, 

аж ахуйн нэгж байгууллага, дадлагажигч оюутны эрх, үүргийг тодорхойлдог. 

Мэргэжлийн сургалтад хамрагдагсад нийгмийн цогц хамгаалалт эдэлдэг. 

Мэргэжлийн боловсролын санхүүжилтийг мэргэжлийн сургууль, аж ахуйн 

нэгж байгууллага гэж хуваадаг ба мэргэжлийн сургуулийн зардлыг улсын 

төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлдэг. Практик сургалтын зардлыг тухайн 

мэргэжлийн сургалт явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллага хариуцдаг. 
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Мэргэжлийн боловсролын санхүүжилт нь (BBiG) хуульд заасан дараах 

зардлыг багтаасан байна. Үүнд: 

 Аж ахуйн нэгж байгууллагууд дадлагажигч оюутныг хөдөлмөрийн 

эрүүл, аюулгүй ажлын байраар хангана. Мэргэшсэн сургагч багш 

дагалдан суралцагчийг хариуцаж ажиллана. 

 Ажил олгогч болон суралцагч оюутны эрх, үүргийг зохицуулахдаа 

дадлагажигч сар бүр тэтгэмж авч, нийгмийн даатгалд хамрагдах ёстой 

тухай дадлагын гэрээ байгуулж, хэрэгжүүлнэ. 

 Аж ахуйн нэгж байгууллага нь боловсон хүчин, ажлын байрны тоног 

төхөөрөмж, нийгмийн даатгалын (эрүүл мэндийн болон урт хугацааны 

тусламж үйлчилгээ, ажилгүйдэл, тэтгэврийн баталгаа) зардлыг 

хариуцна.  

 Салбарын хамтын гэрээг харгалзан үзсэний дагуу аж ахуйн нэгж 

байгууллага нь дадлагажигч оюутанд хөдөлмөрийн хөлсний доод 

хэмжээгээр сар бүр тэтгэмж олгоно.  

Нэг дадлагажигч оюутны зардал бага биш учраас тухайн аж ахуйн нэгж 

байгууллагууд төрийн дэмжлэг авах хүсэлт гаргаж болно. Мөн мэргэжлийн 

сургалт үйлдвэрлэлийн үндэсний холбоонд хандаж засгийн газрын буцалтгүй 

тусламж, татварын хөнгөлөлт эдлэх боломжтой.  

5.2. Германы дээд боловсролын хос хөтөлбөрийн АБСС-ын 

санхүүжилтийн тогтолцоо 

Дээд боловсролын бакалавр, магистрын хос мэргэжлийн хөтөлбөр эрэлт 

ихтэй. Мөн их сургууль, аж ахуйн нэгж байгууллага хөтөлбөрт хамаарах 

зардлыг хувааж санхүүжүүлэхээр заасан байдаг. 

Их дээд сургуулиудын хос хөтөлбөрийн санхүүжилт нь улсын болон 

хувийн сургуулиудад өөр байна. Улсын их, дээд сургуулийн хос хөтөлбөрийн 

зардлыг төрөөс бүрэн санхүүжүүлдэг. Магистрын хос хөтөлбөрийг ихэвчлэн 

(хамгийн багадаа хэсэгчилж) сургалтын төлбөрөөр санхүүжүүлдэг. Сургалтын 

төлбөрийг суралцах хугацааны сургалт, багшлах боловсон хүчин болон бусад 
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хамаарах нөөц болгож ашиглана. Хувийн их дээд сургуулиудын сургалтын 

төлбөр нь сард 400-800 евро байдаг. Аж ахуйн нэгж байгууллагад сургалтын 

төлбөрийг хэсэгчилж эсвэл бүрэн төлнө. 

Хос хөтөлбөрийн зардлыг тооцохдоо аж ахуйн нэгж байгууллагатай 

хамтарч ажиллах боловсон хүчний зардлыг харгалзан үзэх шаардлагатай. 

Бусад сургалтын хөтөлбөртэй харьцуулахад хос сургалтын хөтөлбөрийг 

хариуцах хэлтэс, захиргаа зэрэг нэмэлт боловсон хүчний зардал гардаг. 

(Профессорын зардлын 50% хүртэл) 

Хос хөтөлбөрөөс шалтгаалж АБСС явуулж буй аж ахуйн нэгж 

байгууллагын санхүүжилтэд тодорхой ялгаа гардаг. 

Хос хөтөлбөрийн 2 загвар хэрэгждэг. Үүнд: 

 Мэргэжлийн боловсролын байгууллагуудтай хамтарсан хос хөтөлбөр; 

Энэхүү загвар нь мэргэжлийн чадвар эзэмшиж, туршлага хуримтлуулах 

боломжийг нэгтгэсэн хэлбэр бөгөөд суралцагч оюутан, их сургууль, 

мэргэжлийн сургууль, аж ахуйн нэгж байгууллага гэсэн 3 нэгжид хамаардаг. 

Хөтөлбөр дуусахад оюутан мэргэжлийн сургалтын болон бакалаврын зэрэгтэй 

төгсдөг.  

 Практик дадлагатай хамтарсан хос хөтөлбөр:  

Энэ нь их дээд сургууль АБСС-тай (WBL) хосолсон хэлбэр юм. 

Хөтөлбөрийн хугацаанд оюутан нь их сургууль-аж ахуйн нэгж байгууллага 

хооронд, оюутан болон аж ахуйн нэгж байгууллага хооронд байгуулсан гэрээг 

дагаж мөрдөнө. 

Дээрх хоёр загварт санхүүжилтийн 2 өөр босго шалгуур хэрэгждэг. 

Мэргэжлийн боловсролын байгууллагатай хамтарсан загварыг нарийн 

зохицуулах шаардлагатай учраас санхүүжилтийн шаардлагыг ч тодорхой 

заадаг. Мэргэжлийн сургалтын тухай хууль (BBiG) нь их сургуулиас гадна 

сургалтын төв, сургалтын байгууллагуудад хамаардаг. Тийм учраас 

санхүүжилт нь мэргэжлийн сургалтын санхүүжилттэй нийцнэ. (Баримт 

бичгийн өмнөх хэсэгтэй харьцуулж үзнэ үү).  
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АБСС буюу практик дадлагатай хосолсон загварыг “Мэргэжлийн 

сургалтын тухай хууль”-ийн хүрээнд авч үздэггүй. Уг загварт баримтлах 

тодорхой журам байхгүй учраас аж ахуйн нэгж байгууллагуудын явуулж буй 

сургалтын санхүүжилттэй холбоотой эрх, үүргийн талаар өргөн тайлбар 

байдаг. Хос хөтөлбөр хэрэгжүүлэхийг хүсэж буй түншлэгч аж ахуйн нэгж 

байгууллага хөтөлбөрийн удирдамж боловсруулж, хэрэгжүүлэх замаар эрх 

зүйн зохицуулалтын зөрүүг арилгаж байна. Тэдгээр нь сургалтын хөтөлбөрийн 

харьцуулахуйц ур чадвар, АБСС хэрэгжих хугацаа зэрэг чанарыг хангахад 

чиглэдэг. Түүнчлэн санхүүжилтийг баталгаажуулах нь чухал байна. 

Германы АБСС хосолсон хос хөтөлбөрийн хамгийн том 

хэрэгжүүлэгчдийн нэг нь Берлиний Эдийн засаг хуулийн сургууль бөгөөд 

Мэргэжлийн сургалтын тухай хуульд үндэслэж боловсруулсан аж ахуйн нэгж 

байгууллага, оюутантай байгуулсан (гарын үсэг зурсан) удирдамж болон 

загвар сургалтын гэрээг дагаж мөрддөг. Аж ахуйн нэгж байгууллагын 

зардлын тооцоогоор сургалтын тэтгэлгээс шалтгаалж, хос хөтөлбөрт суралцагч 

оюутны зардал нь дадлагажигч оюутантай харьцуулахад өндөр байдаг. Нэг 

оюутанд сард дунджаар 800-1000 евро төлдөг учраас 3 жилийн хугацаанд нэг 

аж ахуйн нэгж байгууллага нэг оюутанд 28,000-36,000 евро зарцуулдаг ажээ. 

Гэвч хос хөтөлбөрөөр суралцаж буй оюутны гүйцэтгэж буй үүрэг хариуцлагаас 

таамаглахын аргагүй өндөр үр ашиг, өгөөж хүртэж болно. Тийм хүлээлт 

АБСС-ын чанарыг өндөр хэмжээнд хангах хэрэгтэйг сануулдаг. 
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6. Грек болон Македоны их сургуулийн АБСС-ын санхүүжилтийн 

тогтолцоо 

6.1. Грекийн АБСС-ын санхүүжилт  

Дадлагажигч оюутан АБСС гэрээнд заасан хугацаанд дадлагажигчийн 

тэтгэмж авна. Ажил олгогчийн хүлээх үүргийн нэг нь оюутны сар бүрийн 

даатгалыг хариуцах явдал байна. Үндэсний хамтын гэрээнд үндэслэсэн 

боловсролын сайдын Ε5/1797/20-3-1986 тоот шийдвэрийн дагуу дадлагажигч 

оюутны нэг сарын хэрэглээнд мэргэжлийн бус ажилчдын цалингийн 80 

хувьтай тэнцэх хэмжээний тэтгэмж олгох ёстой.  

 25 x 22.83 x 80% = € 456.60 (25 нас хүртэлх насны оюутанд)  

 25 x 26.18 x 80% = € 523.60 (25-аас дээш насны оюутанд) 

Ажил олгогч нь хувийн аж ахуйн нэгж байгууллага бол 25-аас доош насны 

оюутанд сар бүр 176.60 евро, 25-аас дээш насны оюутнуудад 243.60 евро 

олгоно. (4046/2012 оны хуулийн 6-р хэсэг) Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 

яамны 4601/304/12-3-2012 оны тайлбар тойм) Тодруулбал: 

 25-аас доош насны дадлагажигч оюутанд сар бүр Үндэсний 

стратегийн жишиг (NSRF) хөтөлбөрөөс 280.00 евро, ажил олгогчоос 

176.60 евро (нийт 456.50 евро)  

 Харин 25-аас дээш насны дадлагажигч оюутанд Үндэсний стратегийн 

жишиг (NSRF) хөтөлбөрөөс 280.00 евро, ажил олгогчоос 243.50 евро 

(нийт 523.50 евро)  

Дээрх тооцоогоор дадлагажигч оюутанд буцалтгүй тэтгэмж 1,369.80-

1,570.80 еврогийн хооронд хэлбэлздэг байна. Мөн их сургуулийн оюутанд 

АБСС явуулах аж ахуйн нэгж байгууллагууд боловсролын сайдын 

шийдвэрийн дагуу /5/4825/ (Засгийн газрын сонин 453/16-7-1986, боть Б), 

хүний нөөцийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагаас (OAED) “Тухай бүрд 

төлсөн нөхөн олговрын 50 хувьтай тэнцэх хэмжээний” тэтгэлэг авч болно. 

АБСС сургалтыг заавал биш харин сонгон сургалтын хэлбэрээр 

хэрэгжүүлж буй бакалавр, магистр, докторын зэрэг горилогч оюутнууд 
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Грекийн Нийгмийн Хамгааллын Нэгдсэн Сангийн (EFKA) даатгалд 

хамрагдана. Харин зарим бакалавр болон магистрын хөтөлбөрийн оюутнууд 

АБСС-д заавал хамрагдана. (жишээлбэл, ажлын туршлага хуримтлуулах, 

мэргэжлийн тусгай зөвшөөрөл авах) нэмэлт даатгалд хамрагдаагүй бол 

хөдөлмөр эрхлэлтийн даатгалд хамрагдаж болно.  

АБСС-ын явцад мөнгөн тэтгэлэг олгохгүй байсан ч ажил олгогч буюу 

сургалт явуулж буй их сургууль, аж ахуйн нэгж байгууллага нь даатгалын 

шимтгэл төлөх үүрэг хүлээж, оюутанд ур чадваргүй (мэргэжлийн) ажилчдын 

цалинд үндэслэж, тодорхой хэмжээний тэтгэлэг тооцож олгоно. 

6.2. Македонийн их сургуулийн АБСС-ын санхүүжилт 

Македонийн их сургуулийн АБСС-ын 3 бүрэлдэхүүнд оюутан, аж ахуй 

нэгж байгууллага, дадлага удирдагч багтана.  

АБСС нь төгсөх курсийн оюутнуудад зориулагдах бөгөөд 2 хэлбэрийн 

тэтгэлэг, санхүүжилт хэрэгжинэ. Нэгдүгээрт, үндэсний стратегийн жишиг 

(NSRF) хөтөлбөр АБСС-ын хугацаанаас хамаарч 3 (гурван) эсвэл 4 (дөрвөн) 

сар үргэлжилнэ. Төгсөх курсийн оюутан бүр нэг удаагийн АБСС-д хамрагдах 

эрхтэй. Тэдэнд олгох тэтгэлгийг (ослын эрсдэлд 1%) 2007-2013 оны 

“Боловсрол ба насан туршийн боловсрол” хөтөлбөрийн дагуу их сургууль 

хариуцна. Зарим тохиолдолд аж ахуйн нэгж байгууллагууд хувь нэмрээ 

оруулдаг тул дадлагажигч оюутны тэтгэлгийн хэмжээ нэмэгдэж болно.  

АБСС-ын үргэлжлэх хугацааг хүлээн авагч байгууллагын хүсэлтээр 

сунгаж болно. Энэ тохиолдолд дадлагажигч оюутны тэтгэлэг, нөхөн олговрыг 

хүлээн авагч байгууллага хариуцах бөгөөд нийт хугацаа 6 (зургаан) сараас 

хэтрэх ёсгүй.  

Македоны их сургуулийн АБСС-ын санхүүжилтийн хоёр дахь хэлбэр нь 

хандив бөгөөд энэ тохиолдолд үндэсний стратегийн жишиг (NSRF) хөтөлбөр 

хэрэгжих боломжгүй. Уг АБСС-ын санхүүжилтийг зөвхөн хүлээн авагч 

байгууллага хариуцаж, хандив хэлбэрээр оюутны тэтгэлэг, нөхөн олговрыг их 

сургуульд байршуулна. Дадлагажигч оюутны даатгалыг (ажлын байран дахь 
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ослоос 1 хувь) их сургууль хариуцна (даатгалын шимтгэлийг дадлагажигчийн 

цалингаас хасаж, Нийгмийн даатгалын байгууллагад тооцдог). Практик 

сургалтын үргэлжлэх хугацаа 2 (хоёр) - 6 (зургаа) сарын хооронд байх бөгөөд 

хүлээн авагч байгууллагын хүсэлтээр сунгаж болно. Гэвч дадлагын нийт 

хугацаа 6 сараас хэтрэх ёсгүй.    

Хэрэв АБСС нь Тесалоники хотоос гадагш 50 км-ээс дээш зайд хэрэгжвэл 

нэг удаагийн тээврийн зардлыг их сургууль хариуцна. Македонийн их 

сургуулиас АБСС-ын удирдагч багшид олгох тэтгэмж, урамшуулал нөхөн 

олговрын талаар тодорхой заагаагүй. Ажлын байранд суурилсан сургалт 

хариуцсан алба (IO) их сургуулийн нэгэн нэгж байж, практик сургалттай 

холбоотой захиргааны үйлчилгээ үзүүлнэ. Энэ нь төрийн албан хаагчийн 

нийтлэг шаардлагыг хангасан байх бөгөөд боловсролын яамнаас тухайн 

албанд ажиллаж буй төрийн албан хаагчдын цалин хөлсөнд хяналт тавина.   

7. Даалгавар 

7.1. Даалгавар 1 

Улаанбаатар хотын зочид буудлуудаас санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, хүний 

нөөц, маркетинг, үйл ажиллагааны менежмент зэрэг олон хэлтэс нэгжтэй 

томоохон зочид буудлыг сонгож, бакалаврын зэрэг шаардах ажлын байранд 

нэг оюутан дадлагажих хугацааны зардал, үр ашгийн судалгааг хийж 

танилцуулна. (ILO, 2014 аргачлал ашиглаж болно) 

7.2. Даалгавар 2: Монгол Улсад мөрдөгдөж буй хууль эрх зүйн орчинд 

нийцэх АБСС-ын боломжит санхүүжилт, урамшууллын схемийг боловсруулж, 

тайлбарлах, Дадлагажигч оюутныг АБСС-д хамруулахыг хүсэж буй тодорхой 

банкны өмнөөс дээрх схемд дүн шинжилгээ хийж, танилцуулга бэлтгэх  
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ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ: АЖЛЫН БАЙРАНД СУУРИЛСАН 

СУРГАЛТЫН ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ 

1. Удиртгал  

Энэхүү бүлэгт дээд боловсрол дахь ажлын байранд суурилсан сургалтыг 

(АБСС) дэмжих үндэсний стратеги боловсруулах тал дээр шийдвэр гаргах эрх 

бүхий Монголын байгууллагуудад санал, зөвлөмж хүргэх зорилготой.  

Эдгээр санал зөвлөмжийг 2021 оны 6-р сарын 28-аас 2021 оны 7-р сарын 

1-ний хооронд Zoom платформоор дамжуулан онлайнаар зохион байгуулсан 

семинар дээр танилцуулсан Европын төслийн оролцогч талууд болох Герман, 

Румын, Грек зэрэг орнуудын туршлагад үндэслэн боловсруулсан. Европын 

хамтрагчид нь Монгол Улсаас оролцогч байгууллагууд эдгээр санал 

зөвлөмжийг судлан үзэж дүгнэлт хийх, өөрсдийн нөхцөл хэрэгцээнд 

тохируулан хэрэглэхүйц байдлаар дагалдан сургалтын хөтөлбөрүүдээ 

боловсруулав. Мөн Монголын нөхцөл байдалд шууд нэвтрүүлэхэд энэ нь 

тохирох эсэхэд хөндлөнгөөс дүгнэлт хийх боломж бага гэдгийг тэмдэглэх нь 

зүйтэй. Өөрөөр хэлбэл энэ бол Монгол Улсын өөрийн дотоод асуудал бөгөөд 

хариуцан ажиллаж буй Монголын байгууллага MONGWBL Erasmus+ төслийн 

хүрээнд өмнө нь хэрэгжүүлж ирсэн ажлаа үргэлжлүүлж ч болох юм.  

 Нөхцөл байдлын шинжилгээний хүрээнд Македонийн их сургуулийн 

чанарын баталгаажуулалтын хөтөлбөрийн зохион байгуулалт, бүтцийг 

судалсан. Үүнээс гадна хөтөлбөрт тулгамдсан сорилт бэрхшээлийг авч 

үзлээ.  

 Мөн Македонийн их сургуулийн Чанарын баталгаажуулалтын 

хөтөлбөртэй харьцуулан Монголын дээд боловсролын сургалтын 

байгууллагын АБСС-д хамаарч болох чухал асуудлууд, 

зөвлөмжүүдийг танилцуулав. Эцэст нь хурлын хэлэлцүүлэг хэсэгт 

Чанарын баталгаажуулалтын хөтөлбөрийг боловсруулах, түүний 

бүтэц зохион байгуулалтын талаарх зөвлөмжүүдийг оруулав.   
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Цаашид Монгол дахь АБСС-ын чанарын баталгаажуулалтыг хийхдээ 

бэлтгэл ажил болох бидний энэхүү санал зөвлөмжид тулгуурлан хөгжүүлэх 

болов уу хэмээн найдаж байна. 

АБСС-ын хөтөлбөрийн чанарын баталгаажуулалтын хэсгийг Грекийн тал 

хариуцаж байгаа бөгөөд энэхүү төсөл бичиг нь нэгдүгээрт Грекийн 

Македонийн их сургуулийн чанарын баталгаажуулалтын бүтцийг шинжлэх, 

хөгжүүлэх зорилготой. Мөн чанарын баталгаажуулалтын хөтөлбөр 

боловсруулахад их, дээд, сургуулиудад тулгардаг сорилт бэрхшээлийг 

тодорхойлох, эцэст нь хөдөлмөр эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлэх, үр дүнтэй 

түвшинд байлгахын тулд хэрхэх талаар Монголын Улсаас хамтран оролцогч 

байгууллагуудад санал зөвлөмж хүргүүлэх явдал болно. 

Цаашлаад, энэхүү судалгаанд Монгол дахь АБСС-ыг хөгжүүлэх 

үндэсний стратегийн хэд хэдэн асуудал бий. Тухайлбал Erasmus+ MONGWBL 

төсөлд Европын талаас хамтран оролцогчдын боловсруулсан баримт 

бичгүүдэд “АБСС-ын санхүүжилт”, “АБСС-ыг байгууллагад хэрэгжүүлэх 

хугацаа, зохион байгуулалт”, “АБСС-ын хөтөлбөрийн бодлого, дүрэм журам” 

гэх мэт сэдвүүдийг тусгасан.  

2. Сэдвийн тойм, зорилго 

2.1 Судалгааны зорилтууд 

Энэхүү судалгаа хоёр гол зорилготой. Үүнд: 

 Эн тэргүүнд Македонийн их сургуулийн чанарын баталгаажуулалтын 

хөтөлбөрийг сайжруулах, нэн ялангуяа үүрэг хариуцлагынхаа хүрээнд 

тус сургуулийн чанарын баталгаажуулалтын хөтөлбөрийг 

боловсруулдаг нэгжийг хөгжүүлэх билээ. 

 Хоёр дахь нь их сургуулийн багш ажилчид, бодлого боловсруулах 

шатны хүмүүсийн дунд янз бүрийн асуулт дэвшүүлж, даалгавар 

гүйцэтгүүлэх, жишээ зөвлөмж өгөх замаар Чанарын 

баталгаажуулалтын хөтөлбөрийн чухал асуудлуудыг танилцуулах 

явдал болно. Энэ нь Монгол Улсаас оролцогч байгууллагууд дээд 
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боловсролын чанарын баталгаажуулалтын хөтөлбөрөө боловсруулахад 

хэрэгтэй үндэс суурь болно. 

Эхний зорилт нь Македонийн их сургуулийн чанарын 

баталгаажуулалтын хөтөлбөрийн дотоод бүтцийг нэгтгэн харуулах, чанарын 

баталгаажуулалтын хөтөлбөрийг боловсруулахад оролцох бусад 

байгууллагуудын үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох явдал юм. Монголын 

Улсаас оролцогч байгууллагууд энэ нэгтгэлээс чухал зүйлд нь анхаарч үнэлгээ 

дүгнэлт хийх, зарим хэсгийг өөрсдийн нөхцөл, хэрэгцээндээ тохируулан авах 

боломжтой. Үүнээс гадна энэ дүн шинжилгээг хийснээр Монголын Улсаас 

оролцогч байгууллагууд хөтөлбөрийн чанарын баталгаажуулалтын талаар 

мэдлэг олж авч үйл ажиллагааны бүтцийг нь гүнзгий ойлгон, үр дүнтэй 

удирдах боломжтой болно. 

Хоёр дахь зорилт нь хөтөлбөрийн чанарын баталгаажуулалтад тулгарч 

буй сорилт бэрхшээлд дүн шинжилгээ хийх юм. Мөн бодлого хэрэгжүүлэгч, 

их дээд сургуулийн багш ажилтнуудад зориулсан жишээ, аргачлал, чиглүүлэх 

асуултуудыг боловсруулна. Дээрх зорилго тавихын гол учир нь эн тэргүүнд 

АБСС-ын сайн хөтөлбөр боловсруулахад чанарын баталгаажуулалтын 

хөтөлбөр хэр зэрэг ач холбогдолтой вэ? гэдгийг ойлгуулах юм. Түүнээс гадна 

Монгол Улсын дээд боловсролын салбарт АБСС-ын үндэсний стратеги 

боловсруулах явцад Монголын Улсаас оролцогч байгууллагуудад тулгарч 

болох бэрхшээл, анхаарах ёстой зүйлсийг онцлон тэмдэглэв. Эцэст нь дээр 

дурдсанчлан сорилт бэршээлтэй тулгарсан тохиолдолд Монголын баг ямар 

хувилбар сонгож болох талаар зөвлөмж боловсрууллаа.  

2.2 Сэдвийн тойм  

Дараагийн хэсэгт бид чанарын баталгаажуулалтын үндсэн тогтолцоо, 

байгууллага болон суралцагчид зориулсан практик арга барилын талаар авч 

үзсэн. Франц, Герман, Румын, Грек улсууд дахь АБСС-ын үнэлгээний 

туршлага, чанарын баталгаажуулалтын үндсэн механизмыг танилцуулав. 

Грекийн Македонийн их сургуулийн жишээ, Македонийн их сургуулийн 
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чанарын баталгаажилтын хөтөлбөрийн бүтэц, түүний үндсэн үүргийг 

боловсрууллаа. Мөн Герман дахь Берлиний эдийн засаг, хуулийн сургууль, 

Францийн Лионы их сургууль, Румынийн Трансальванийн их сургуулиудын 

жишээг танилцуулав. Судалгаанд үндэслэн бодлого боловсруулагч, их дээд 

сургуулийн багш ажилтнуудад зориулсан чиглүүлэх асуултуудыг 

боловсруулав. Монголын Улсаас оролцогч байгууллагууд ижил төстэй 

хөтөлбөрийн чанарын баталгаажуулалтыг хэрхэн ашиглах, ингэснээрээ 

Монголын дээд боловсролын салбар дахь хөтөлбөрийн чанарын 

баталгаажуулалтын ойлголтыг хэрхэн сайжруулах талаар олон хувилбарт 

жишээ, даалгавар боловсруулав. 

3. Чанарын баталгаажуулалтын үндсэн тогтолцоо 

АБСС-ын чанарын баталгаажуулалтыг ихэвчлэн албан ёсны механизмаар 

хэрэгжүүлдэг. Засгийн газар, дотоодын аж ахуйн нэгж байгууллага, нийгмийн 

түншүүдтэй хамтран ажилладаг их дээд сургуулиуд үндсэн механизмыг 

тодорхойлж, оюутны дагалдан сургалт, АБСС-ыг үнэлж дүгнэх боломжтой. 

Чанарын баталгаажуулалтын тогтолцоо нь орчин үеийн чанарын 

баталгаажуулалтын арга техникийн үнэлгээ, зарчимтай нийцэж байх ёстой. 

Дагалдан сургалт болон АБСС-ын чанарын баталгаажуулалтын тухай 

Европын үзэл баримтлал нь дараах зарчимтай. Үүнд: 

 Чанарын тал дээр их дээд сургуулиуд голлох үүрэг хүлээнэ. 

 Чанарын дотоод баталгаажуулалт нь чанарын хөндлөнгийн 

баталгаажуулалтын тогтолцооны үндэс суурь болно. 

 Чанарын дотоод баталгаажуулалт нь чанарын гадаад 

баталгаажуулалтаас хамаарна. 

 Чанарын баталгаажуулалтын үйл явц нь сонгосон бүтэц, арга 

хэлбэрээс үл хамаарч чанарын баталгаажуулалтыг хөгжүүлэх үүрэг 

гүйцэтгэнэ. 

 Оюутан суралцагч, ажил олгогч гэх мэт холбогдох бүх оролцогч 

талууд чанарын баталгаажуулалтын үйл явцад оролцоно. 
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Чанарын баталгаажуулалт нь үр дүнтэй хэрэгжсэнээр дагалдан 

сургалтын хөтөлбөрийн чанарыг их дээд сургуулиуд болон олон нийтэд 

харуулж, хөтөлбөрөө хэрхэн сайжруулах талаар заавар, зөвлөмж болж өгдөг. 

Чанарын баталгаажуулалтын өгсөн мэдээллээс дараах зүйлсийг харж болно. 

Үүнд: 

 Үйл явц болон үр дүн хоорондын хамаарал 

 Чанар, гүйцэтгэлийн үнэлгээ (сул тал, давуу талыг оруулан) ба 

ирээдүйд хийх үйл ажиллагааны зөвлөмжийн хоорондох уялдаа 

Үр өгөөжтэй, чанартай дагалдан сургалт хийлгэхийн тулд Европын 

холбооны төлөвлөгөөнд чанарын баталгаажуулалт хийхийг зайлшгүй 

шаарддаг. АБСС-ын чанарын баталгаажуулалтын үндсэн тогтолцоонд дараах 

шалгууруудыг тавьдаг. Үүнд: 

1. Бичгээр үйлдсэн гэрээ: Дагалдан сургалт нь ажил олгогч, дадлагажигч 

болон сургууль хооронд бичгээр үйлдэж байгуулсан гуравласан 

гэрээний дагуу явах ёстой. 

2. Суралцахуйн үр дүн: Их дээд сургууль, ажил олгогчтой хамтарч 

дадлагажигчийн мэргэжлийн ур чадвар болон хувь хүний хөгжлийн 

цогц шалгуурыг боловсруулна. 

3. Аргазүйн дэмжлэг: Ажил олгогч байгууллагын сургагч багш, их дээд 

сургууль, багш нар хоорондоо нягт уялдаатай хамтран ажиллана. 

Дагалдуулан сургагч болон их дээд сургуулийн багш нарын ур 

чадварыг дээшлүүлэх тал дээр байнга дэмжиж ажиллах ёстой. 

4. Дадлага ажлын харьцаа: Нийт дагалдан сургалтын талаас багагүй 

хувийг бодит ажлын байран дээр хийх ёстой бөгөөд мөн эдгээр ажлын 

заримыг гадаад улс оронд хийлгэж болно. 

5. Цалин хөлс: Дадлагажуулагч тал, судлаач оюутан болон эрх бүхий 

төрийн байгууллагын хооронд тохиролцсон зардал хуваах 

зохицуулалтыг харгалзан дадлагажигчид цалин хөлс олгоно. 
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6. Нийгмийн хамгаалал: Судлаач оюутныг шаардлагатай даатгал 

тэргүүтэй нийгмийн хамгаалалд хамрагдах эрхтэйгээр зохицуулна. 

7. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд: Дадлагажуулагч 

байгууллага нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл мэндтэй холбоотой 

холбогдох бүх дүрэм журам, зааварчилгаагаар хангана. 

Мөн дараах шалгуурт заасан шаардлагыг хэрэгжүүлэх ёстой. Үүнд:  

1. Эрх зүйн зохицуулалт: Оролцогч талуудын түншлэл, яриа хэлцэлд 

тулгуурласан тууштай, тодорхой эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгоно. 

2. Нийгмийн түншүүдийн оролцоо: Нийгмийн түншүүд нь дагалдан 

сургалтыг төлөвлөх, удирдах, хэрэгжүүлэх үйл явцад дотоод (салбарын) 

түвшиндээ ч оролцох ёстой. 

3. Байгууллагыг дэмжих: Жижиг, дунд, бичил компаниудад санхүүгийн 

болон бусад дэмжлэг үзүүлнэ. 

4. Уян хатан байдал, хөрвөх чанар: Дагалдан сургалтад хамрагдах 

шалгуур нь уян хатан, цаашид мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэн 

суралцах боломжоор хангана. Дагалдан сургалт нь чанарын хувьд 

дадлагажигчийг үндэсний хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдөх, бусад улс 

оронд шилжин ажиллах хэмжээнд мэргэшүүлэх ёстой. 

5. Мэргэжлийн чиг баримжаа, мэдлэг дээшлүүлэх: Сайн үр дүнд хүрэх, 

сургууль завсардахыг багасгахын тулд суралцагчдыг дэмжих, зөвлөн 

туслах, чиглүүлэх үүргийг гүйцэтгэнэ.  

6. Ил тод байдал: Дагалдан сургалт нь холбооны улс орнууд дотроо болон 

өөр хоорондоо хэрэгжүүлэх боломжоор хангасан, ил тод байх ёстой.  

7. Чанарын баталгаажуулалт ба төгсөгчдийн судалгаа: Дагалдан 

сургалт нь чанарын баталгаажуулалт, дадлагажиж гарсан төгсөгчдийн 

ажил эрхлэх байдал, карьер өсөлтийг мөшгөх судалгаатай байна. 

4. Оюутан, байгууллагуудад зориулсан практик арга зүй 

Дагалдан сургалтын чанарын арга хэрэгсэл нь тухайн их сургууль, 

үндэсний үйлдвэрлэл, улс орны онцлог шинж чанарт нийцсэн байна. Дагалдан 
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сургалтад оролцогч талуудын хүлээлт, дадлагын зорилтуудыг хангасан тэдний 

оролцоог дэлгэрэнгүй судалгаа баримтгүйгээр тодорхойлох нь хангалттай бус 

юм. Дүрэм журамд тусгасан үүрэг, хөтөлбөрийн зорилтыг биелүүлэхийн тулд 

нарийвчилсан судалгаа баримт, хяналт шаардлагатай. Дагалдан сургалтын 

чанарын арга хэрэгсэл нь хоёр хэлбэртэй. Нэгдүгээрт байгууллагын дадлагатай 

холбоотой үйл явц, харилцаа холбоог зохион байгуулж хянах, оюутан, сургагч, 

багш нарт чиг үүргийнх нь талаар ойлголт өгөх, гүйцэтгэлийг сайжруулах, 

өдөр тутмын ажлыг үр дүнтэй байлгах зэрэг дотогшоо чиглэсэн хэлбэр. Нөгөө 

нь сурагч болон бусад үр шим хүртэгчдийг чанарын баталгаажуулалтаар 

хангах дотроосоо гадагшаа чиглэсэн хэлбэр юм. 

Үүнээс гадна дагалдан сургалтын чанарын арга хэрэгсэл нь их дээд 

сургуулиудыг практик, хэрэглэхэд хялбар чанарын баталгаажуулалтын 

аргазүйгээр хангана. Чанарын баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл нь дараах 

бүтэцтэй байна. Үүнд: 

1. Хөтөлбөрийн суралцахуйн зорилтыг тодорхойлох 

Дагалдан сургалтаар оролцогч талуудын олж авах өрсөлдөх чадварын 

хэрэгцээ, амжилтыг үнэлэх аргазүйг системтэй, ойлгомжтой байдлаар 

тайлбарлах харилцан уялдаатай үйл ажиллагааны багцыг, 

2. Дадлагын байрыг тохинуулах  

Урьдчилан тооцоолсон зардал, их дээд сургууль, компани аль алинд нь 

ашигтай харилцаанд суурилсан дадлагын байрыг системтэй, ил тод байдлаар 

сонгох зорилготой харилцан уялдаатай үйл ажиллагааны багцыг, 

3. Гэрээ байгуулах  

Оролцогч талуудад харилцан ашигтай гэрээ байгуулах нөхцөлийг 

бүрдүүлж өгөх зорилготой хоорондоо харилцан уялдаа бүхий үйл 

ажиллагааны багцыг, 

4. Дагалдан сургалтын хяналт 

Дагалдан сургалтыг хэд хэдэн үе шатаар хянах, оролцогч талуудад 

дэмжлэг үзүүлэх, төлөвлөсөн үр дүнд хүрэхийн тулд аливаа дутагдлыг 
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илрүүлж засан залруулах зорилготой харилцан уялдаа бүхий үйл ажиллагааны 

багцыг, 

5. Дадлага ажлын үнэлгээ 

Судлаач оюутны олж авсан мэдлэг чадварыг системтэй, ил тод байдлаар 

үнэлэх, баталгаажуулах зорилготой харилцан уялдаа бүхий үйл ажиллагааны 

багцыг, 

Дагалдан сургалтын чанарын арга хэрэгсэл дараах зүйлс орно. Үүнд:  

 Онлайн болон офлайнаар авах чанарын баталгаажуулалтын асуулга 

 Оролцогч талуудаас авах судалгаа 

 Ганцаарчилсан ярилцлага 

 Чанарын баталгаажуулалтын хэмжүүрүүд (асуудлыг илрүүлэх, 

шийдвэрлэх дундаж хугацаа г.м) 

 Мэдээллийг нэгтгэх чанарын баталгаажуулалтын программ хангамж 

5. Франц, Герман, Румын, Грек орнуудын ажлын байранд суурилсан 

сургалтын үнэлгээний практик ба чанарын баталгаажуулалтын 

механизм 

5.1. Грекийн Македонийн их сургууль 

5.1.1. Македоны их сургуулийн дадлага ажлын удирдамж  

Македонийн их сургуулийн дадлагын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд дараах 

байгууллагууд оролцдог (http://practice.uom.gr/): 

- Дадлагын төв 

- Ажил эрхлэлт, мэргэжил зохион байгуулалтын алба (DASTA Office) 

- Ажил, мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх төв 

- Хөдөлмөрийн зах зээл, дадлага, энтерпренёршип чиглэлээр оюутныг 

дэмжих төв 

- Инновац, Энтрепренер хариуцсан төв 

Дадлагын удирдамжид дараах үйл ажиллагаа багтана.  

- Хөдөлмөрийн зах зээл дээр төгсөгчөөс шаарддаг хөрвөх (зөөлөн ур 

чадвар) чадварыг хөгжүүлэх нь - туршлага суулгах семинар 

http://practice.uom.gr/
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(Panagiotidou, 2021). 

- Оюутанд карьер төлөвлөлтөө хийхэд нь дэмжлэг үзүүлэх нь – 

ганцаарчилсан зөвлөгөө (хурал) (Panagiotidou, 2021). 

- Төгсөгч оюутанд ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох нь - мэдээллийн 

арга хэмжээ (Panagiotidou, 2021).  

- Оюутны ажил мэргэжлийн сүлжээ үүсгэх, хөгжүүлэх нь - ажил 

мэргэжлийн өдөрлөг, их дээд сургууль төгсөгчидтэй хийх уулзалт - 

харилцаа холбоо, мэргэжлийн сүлжээ ашиглах (LinkedIn) (Panagiotidou, 

2021) 

- Оюутнуудад ажил хайх, CV бичих, сонгон шалгаруулах ярилцлагад 

орох тал дээр мэдлэг олгох семинар. Ганцаарчилсан болон бүлгийн 

зөвлөгөө (хурал-семинар) (Panagiotidou, 2021).  

- Төгсөгчдийг ажиллаж/ төлөөлж буй компаниудтайгаа их сургуулийг 

холбох ажилд оролцуулах - төгсөгчдийг дотоодын хөдөлмөрийн зах 

зээлийн ажилтныг сонгон шалгаруулах алба болон мэргэжилтнүүдтэй 

холбох нь (Panagiotidou, 2021) 

Дадлагын чанарын баталгаажуулалтыг Македонийн их сургуулийн 

чанарын баталгаажуулалтын нэгж (ЧБН) хийдэг. ЧБН нь дадлагажигч, 

дадлагажуулагч байгууллага, дадлага удирдагч гэсэн гурван оролцогчоос 

асуулга судалгаа авна (http://practice.uom.gr/). Мөн хөндлөнгийн оролцогчийн 

дүгнэлт бас бий. Эцэст нь тус сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийнх нь 

баталгаажилтаар үнэлэгдэнэ. 

Дээр дурдсанаар, Македонийн их сургуулийн хувьд чанарын 

баталгаажуулалтын үйл явц нь асуулга боловсруулах, дадлагажигч, 

байгууллага, удирдагчдаас судалгаа авах дадлагын үнэлгээг хөндлөнгийн 

оролцогчоор үнэлүүлэх, сургалтын хөтөлбөрийн баталгаажилт гэсэн 4 

дамжлагатай байдаг байна. Эндээс хамгийн чухал дамжлага бол их сургуулийн 

дотоод бүх сургалт, судалгааны хөтөлбөр, захиргаа аж ахуйн үйлчилгээний 

чанарыг баталгаажуулалт юм. Гэхдээ бүтцийн хязгаарлагдмал байдлаас үүдэн 
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зарим талаар АБСС-ын туршлагад өөр бусад ажил нэмэгдэж болох юм (Mihail, 

2006). 

Тухайлбал дадлагын хөтөлбөрт дадлага хийх хугацаа богино (2-3 сар) 

тусгасан нь сул тал болдог гэсэн асуудал байдаг. Энэ байдал нь 

дадлагажигчдад ихээхэн дарамт учруулж, тухайн оюутны оролцогчийн үүргээ 

гүйцэтгэх хүсэл зоригийг бууруулдаг. Мөн дадлагажигчийг бүтэн цагаар 

ажиллуулах нь хөтөлбөрийн бас нэг сул тал гэж харагддаг. Их Британийн нэгэн 

эмпирик судалгаагаар цагийн ажил хийхийн зэрэгцээ хичээл даалгавраа 

гүйцэтгэх нь оюутанд хүнд байдаг болохыг тогтоожээ (Watts & Pickering, 2000; 

Curtis & Williams, 2002). Мөн Македонийн их сургуулийн оюутнуудын хувьд 

дадлага хийхдээ олон цагаар ажиллаад бага цалин авах нь бэрхшээлтэй гэжээ. 

(Mihail, 2006).  

5.1.2. Македонийн их сургуулийн оюутны дадлага ажлын үр дүнтэй 

хэрэгжүүлэхэд төвүүдийн нөлөөлөл 

Македонийн их сургуулийн дадлагын хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд 

дараах дотоод үйл ажиллагаа хариуцсан төвүүд голлох нөлөөтэй. Үүнд: 

1. Македонийн их сургуулийн Дадлагын асуудал хариуцсан төв (ДАХТ) 

юм (http://practice.uom.gr/). ДАХТ нь их сургууль, хөдөлмөрийн зах зээл 

болон нийгмийн бусад оролцогч хооронд шаардлагатай харилцааг 

үүсгэн бэхжүүлэх, системчлэх зорилготой. Энэ төв нь байгууллагын 

дотоод дүрэм журам, бусад хуулийн зохицуулалтын дагуу ажилладаг. 

2. Хөдөлмөр эрхлэлт, карьер төлөвлөлтийн алба (DASTA Office) юм. 

(http://practice.uom.gr/). Энэ алба нь байгууллагын алсын харааг 

хэрэгжүүлэх, хөдөлмөрийн зах зээлтэй холбогдох санхүүгийн стратеги 

боловсруулах, байгууллагын санхүүгийн бодлого, дотоод бүтцийг 

тогтвортой, уялдаатай байлгах үүрэгтэй ажилладаг. Энэ албаны ажил нь 

бакалаврын болон төгсөлтийн дараах сургалт, шинэ төгсөгчидтэй нягт 

уялдаатай. 

3. Ажил, мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх төв юм (http://practice.uom.gr/). Ажил, 

http://practice.uom.gr/
http://practice.uom.gr/
http://practice.uom.gr/
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мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх төв нь 1994 оноос хойш үйл ажиллагаагаа 

явуулж байгаа бөгөөд Македонийн их сургуулийн оюутан, шинэ 

төгсөгчдөд мэргэжлийн болон хувь хүнийхээ хувьд амжилтад хүрэх 

мэдлэг, чадвар туршлага олж авахад нь тусалж шууд, үнэн зөв, үр 

өгөөжтэй үйлчилгээ үзүүлдэг.  

4. Инновац, Энтрепренер хариуцсан нэгж (http://practice.uom.gr/) 

5. Хөдөлмөрийн зах зээл, дадлага, энтрепренер чиглэлээр ажилладаг 

Оюутныг дэмжих төв (http://practice.uom.gr/). 

i. Македонийн их сургуулийн дадлага ажлын чанарын 

баталгаажуулалт 

Дагалдан сургалтын чанарын баталгаажуулалтын тухай ойлголтыг 2017 

оноос мөрдөж эхэлсэн (Cedefop, 2018). Зохион байгуулалтад дараах ажлууд 

орно. Үүнд: 

 Дагалдан сургалтын тодорхойлолт: Грек улсын сайд нарын 2017 оны 

2 сарын 16-ы өдрийн 26385 тоот хамтарсан шийдвэрийн 1-р зүйлд 

зааснаар “Дагалдан сургалтын чанарын тогтолцоо гэдэг нь 

дадлагажигчийг сургууль, ажлын байрны хооронд ээлжлэн 

суралцуулах боловсролын тогтолцоо юм” гэж тодорхойлжээ (Gazette 

сэтгүүлийн 2017 оны 02 сарын 20-ы дугаарын 491/Б тал)". Дагалдан 

сургалтын тогтолцоо нь Грек улсад АБСС-ыг хэрэгжүүлэх гол арга зам 

бөгөөд энэ нь мэргэшлийн үндэсний хүрээ дэх өөр өөр түвшний 

мэдлэг, чадвар олгодог сургуулийн олон ангилалд хамаатай. 

 Дадлагын гэрээ хэлэлцээр, чиглүүлэгч багшийг томилох, дадлагын 

санхүүжилт зэрэг дадлагын системийн мэдээлэл 

 Удирдлагын бүтэц (өөрөөр хэлбэл дагалдан сургалтын тогтолцооны 

үндсэн оролцогчдын үүрэг, хариуцлага) 

 Дагалдан сургалтад байгууллага компаниудын оролцох нөхцөл 

боломж 

http://practice.uom.gr/
http://practice.uom.gr/
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 Дагалдан сургалтын хүрээнд боловсролын байгууллага бусад 

компани, байгууллагын хамтын ажиллагаа 

 Дадлагажигч оюутны ажиллах, сурах нөхцөл 

 Ажил олгогч байгууллагын сургагч багшид тавих шаардлага 

Их дээд сургуулиудын хувьд чанарын баталгаажуулалтын үйл явцыг бие 

даасан эрх бүхий хэлтэс хариуцдаг бөгөөд үүнд бусад хөндлөнгийн оролцогч 

талууд оролцох боломжтой. Македонийн их сургуулийн хувьд чанарын 

баталгаажуулалтын үйл явцыг үндсэн 4 хэсгээс хангадаг. Эхний хэсэг бол 

Македонийн их сургуулийн Чанарын баталгаажуулалтын нэгж юм. 

Македонийн их сургуулийн ЧБН-ийг 2005 оны 3374-р тогтоол, мөн 4009/11 

хуулийн 80 дугаар зүйлийн (12-р хэсэг, в) заалтын үндэслэн байгуулжээ. ЧБН 

нь дотоод болон гадаад үнэлгээ хийж их сургуулийн сургалт, судалгааны 

ажлын чанарыг сайжруулах, багш ажилчдадаа чанартай үйлчилгээ хүргэх 

зорилготой. 

Чанарын баталгаажуулалтын дараагийн дамжлага нь дадлагад оролцогч 

3 талаас авах асуулга судалгаа юм. Үүнд: 

 Дадлагажигчаас авах асуулга (9 асуулттай) 

 Дадлага хийлгэх байгууллагаас авах асуулга (13 асуулттай) 

 Дадлага удирдагч багшаас авах асуулга (7 асуулттай) 

Тухайлбал, дадлага гүйцэтгэсэн агентлагийн удирдлагын зан харилцаа, 

дадлага хийх орчин, дагалдуулан сургагчийн заавар зөвлөгөө, мөн дадлага 

удирдагч багшийн зөвлөгөө гэсэн чиглэлээр нэгд, Ликертийн шкал (огт угүй – 

1, маш их -7 гэх мэт) загвараар дадлагажигчийн сэтгэл ханамжийн асуулга 

боловсруулж авав (Хавсралт 2-оос үзнэ үү). Хоёрд, дадлагажигчийн ажилласан 

газар, салбар, нэгж, гүйцэтгэсэн ажлын талаар дүрслэн ярих. Мөн дадлагажигч 

нь дадлагын хугацаанд олж авсан тодорхой ололт, үр шим, дадлага хийсний 

дараах хэтийн төлөвлөгөө, цаашид үргэлжлүүлэн ажиллах эсвэл дадлага 

хийсэн агентлагт үндсэн ажилтнаар орох боломжийн талаар тайлбарласан 

хариултууд үүнд орно. (Хавсралтаас үзнэ үү). 
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Дадлагажуулагч байгууллагаас дадлагын зорилго, дадлагажигчдыг 

сонгосон шалгуур, дадлага нь байгууллагын ажилд ашиг тустай байсан эсэх, 

дадлагажигчийн эерэг, сөрөг талууд (тайлбарлах), ялангуяа дадлагажигчийн 

ажилдаа дасан зохицох байдал, баг болж ажиллах, хариуцлага хүлээх чадвар, 

хөдөлмөрийн бүтээмж, асуудлыг шийдвэрлэх зэрэг чадварын талаар 

Ликертийн шкалын загвараар асуулга авсан. Дадлагажигчийн нийт 

гүйцэтгэлийн талаарх асуулгыг Ликертийн шкал, чухлаас нь эрэмбэлэх, мөн 

дэлгэрэнгүй хариултыг Ликертийн шкалтай хослуулах хэлбэрээр 

боловсруулсан. Дадлагажигчийн ажлын үзүүлэлт, идэвх оролцооны талаарх 

асуулгыг дэлгэрэнгүй хариулах асуулт хэлбэрээр боловсруулав. Сүүлийн хэсэг 

буюу дадлагын үргэлжлэх хугацаа, бусад байгууллага компанид хүргэх санал 

зөвлөмжийн талаарх асуулгад мөн дэлгэрэнгүй хариулт өгөх байдлаар 

боловсруулсан. 

Дадлагажигчийн гүйцэтгэлийн талаар дадлага удирдагчаас авах 

асуулгыг  Ликертийн шкал загвараар авсан. Дадлагажигчийн үүрэг даалгавар 

гүйцэтгэсэн байдал, дадлагын субъект болон хоёр талын гэрээнд оролцооны 

талаар заасан нөхцөлийн уялдаа холбооны талаарх асуулгыг Ликертийн шкал 

болон дэлгэрэнгүй хариулт хосолсон хэлбэрээр авсан. Дадлагад оролцогч хоёр 

талын сэтгэл ханамжийн байдал, үүсэж болох асуудлын талаарх мэдээлэлтэй 

холбоотой асуултууд дадлагын үеэр гарч ирсэн. Дадлагын хөтөлбөрийг үр 

дүнтэй хэрэгжүүлэх, дадлага дууссаны дараа дадлагажуулагч агентлаг 

Дадлагын төвтэй цаашид хамтран ажиллах боломжийн талаарх асуултууд ч 

байсан.  

Гурав дахь арга зам бол АБСС-ын үйл явцын талаар чухал үнэлгээ, санал өгөх 

хөндлөнгийн оролцогч талуудаар дамжуулан дадлага ажлын хөтөлбөрийг 

үнэлэх явдал юм. Энэхүү арга зам нь их сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийг 

баталгаажуулах замаар үнэлэх юм. Дадлага бол сургалтын хөтөлбөрийн нэг 

хэсэг. Тиймээс ажлын байранд суурилсан сургалтын чанар нь сургалтын 

хөтөлбөрийн чанарын баталгаажуулалтаас хамаарна.  
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5.2. Герман дахь Берлиний хууль эдийн засгийн их сургууль 

5.2.1. Дээд боловсролын чанарын баталгаажуулалтын талаарх Европын 

зарчим 

Европын парламент, Европын Холбооны Зөвлөл нь Германы дээд 

боловсрол, Берлиний Эдийн засаг, хуулийн их сургуулийн чанарын 

баталгаажуулалтыг удирдан чиглүүлж буй чанарын баталгаажуулалтын 

зарчмын талаар байр сууриа илэрхийлэв. 

Чанарын баталгаажуулалт нь дээд боловсролын байгууллагын 

хариуцлага, ахиц дэвшлийн илэрхийлэх бөгөөд Европт үүнийг дараах 9 

зарчмын дагуу явуулдаг. 

 Чанарын баталгаажуулалтын бодлого, процедур нь Европын 

мэргэшлийн Хүрээний бүх түвшинд үндэслэсэн байна. 

 Чанарын баталгаажуулалт нь сургалт, боловсролын байгууллагын 

дотоод менежментийн салшгүй хэсэг байна. 

 Чанарын баталгаажуулалтын хүрээнд сургууль дотооддоо тогтмол 

үнэлгээ хийж, чанарын баталгаажуулалтын систем хөтөлбөртөө 

хөндлөнгийн мониторинг үнэлгээ хийлгэж байх ёстой.  

 Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын чанарын 

баталгаажуулалт, магадлан итгэмжлэлийг хийх хөндлөнгийн 

хяналтын байгууллага, агентлагийг байнга давхар хянаж байх ёстой. 

 Чанарын баталгаажуулалтад сургалтын үр дүн, үр өгөөж хамгийн 

чухал байр суурь эзлэхээс гадна сургалтын орчин нөхцөл, зардал, үйл 

явц, бүтээгдэхүүний хэмжээ бас хамаарна.  

Чанарын баталгаажуулалтын тогтолцоо нь дараах элементүүдийг агуулсан 

байх ёстой. Үүнд: 

– тодорхой, хэмжигдэхүйц зорилго стандарт, хөндлөнгийн оролцогч 

талуудтай хамтарч хэрэгжүүлэх арга зам 

– Чанарын үнэлгээг хэрэгжүүлэх зохистой нөөц 
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– Хөндлөнгийн болон өөрийн үнэлгээг багтаасан үнэлгээний тогтсон 

аргазүй 

– Дээд боловсролын байгууллага, хөтөлбөрийн ахиц дэвшлээ үнэлж 

дүгнэх шат дараалал, механизм  

– Үнэлгээний үр дүнгийн нийтэд хүртээмжтэй байдал (Жишээ нь: дээд 

боловсролын байгууллагын веб сайт дээр нийтлэх г.м). 

 Олон улсын, үндэсний болон бүс нутгийн түвшинд дэх чанарын 

баталгаажилтыг ерөнхий ойлголт, уялдаа холбоо, харилцан үйлчлэл, 

системийн шинжилгээг баталгаажуулахаар зохицуулах ёстой. 

 Чанарын баталгаажуулалт нь сургалт боловсролын үе шат, системийн 

хүрээнд сонирхогч, гишүүн орнууд болон олон нийт холбогдох бүх 

талыг оролцуулсан хамтын ажиллагааны үйл явц байх ёстой. 

 Олон нийтийн хэмжээн дэх чанарын баталгаажуулалт нь хамтран 

суралцах, үнэлгээ хийх эх сурвалжаар хангаж болно.3  

5.2.2. Берлиний эдийн засаг, хуулийн сургуулийн чанарын 

баталгаажуулалт 

Берлиний эдийн засаг, хуулийн сургуулийн хувьд чанарын 

баталгаажуулалт нь эрхэм зорилго, их сургуулийн эрхэмлэх үнэт зүйлс дээр 

суурилдаг.4  

Эрхэм зорилгод “Берлиний эдийн засаг хуулийн сургууль нь бизнес, 

эдийн засаг, хууль, нийгмийн шинжлэх ухаан, төрийн удирдлага, 

инженерчлэлийн чиглэлээр олон төрлийн хичээл сургалт явуулдаг, улсын 

төсвөөс санхүүждэг сургууль юм. Манай сургалт бакалавр, магистр, 

мэргэжлийн боловсролын олон хөтөлбөрөөр гүнзгийрүүлэн суралцах, 

мэргэшүүлэх боломж олгодог. Бид нийгэм, эдийн засаг, экологийн асуудал, 

сэдвүүдийг ямагт чиг баримжаагаа болгодог. Бид өөрсдийн ажлаа 

                                                 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac11038 

4 https://www.hwr-berlin.de/en/hwr-berlin/about-us/mission-and-values/ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac11038
https://www.hwr-berlin.de/en/hwr-berlin/about-us/mission-and-values/
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хүмүүнлэгийн үзэл суртал, нийгмийн хариуцлагын үйл явц болох насан 

туршийн боловсролын нэгэн хэсэг гэж үздэг. Нээлттэй байдал, урам зориг, 

шүүмжлэлт сэтгэлгээний үнэ цэнийг хуваалцах, хүндэтгэлтэй хандлага, хувь 

хүний хөгжил өөртөө итгэх итгэлийг бид хөхиүлэн дэмждэг” гэжээ.  

5.2.3. Багшлахуй, суралцахуйн чанарын зорилтууд  

Берлиний эдийн засаг хуулийн сургуулийн эрхэм зорилго нь багшлахуй, 

суралцахуйг дэмжих “Академик сургалтдаа баримталж буй манай аргазүй 

орчин үеийн судалгаа эрдэм шинжилгээгээр нотлогдож дэлхий дахины хүлээн 

зөвшөөрдөг бодит ур чадвартай нийцэж байгаа. Шинэ үеийн заах аргазүй, 

тогтмол чанарын баталгаажуулалт, чанарын хөгжилд суурилан бид бизнес, 

төрийн захиргаа, хууль эрх зүйн, ашгийн бус байгууллага, холбоод тэргүүтэй 

салбарын түншүүдтэйгээ хамтран ур чадварыг бодитоор хэрэгжүүлэхийг 

дэмжиж ажилладаг. Бид ямагт практик хэрэглээг илүүд үздэг. Сургалтын онол, 

хэрэглээний ур чадварын уялдаа нь ялангуяа манай сургуулийн сургалтын цөм 

хэсэг болох хамтарсан сургалтын хөтөлбөрт илүү ойр байдаг. 

Оюутнууддаа бизнес, олон нийтийн ажилд идэвхтэй, хариуцлагатай, 

амжилттай оролцох чадварыг олгодог. Сонгосон мэргэжилдээ мэргэшихээс 

гадна судалгаа, эрэл хайгуул хийх, яриа хэлэлцээ хийх, баг болж ажиллах, соёл 

хоорондын ойлголт, бизнес сэтгэлгээ, бүтээлч байдал, асуудлыг оновчтой 

шийдвэрлэх арга гэх мэт амжилтад хүрэх үндсэн чадварыг бид суулгадаг. 

Сургалтын хөтөлбөрийг эдгээр зорилгод үндэслэн боловсруулдаг. 

Хөтөлбөрүүд тусгасан зорилго бүрийг нэг бүрчлэн биелүүлэх шаардлагагүй. 

Зарим талаар эдгээр зорилгоос ганц хоёрыг орхигдуулсан байх ч боломжтой. 

Гэсэн хэдий ч салбар сургуулиуд нь их сургуулийн тогтоосон чанарын 

зорилгод харш хөтөлбөр боловсруулдаггүй. 
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Зураг 1. Чанарын зорилтыг тодорхойлох нь 

 

Берлиний Эдийн засаг хуулийн сургууль болон бусад их дээд сургуулийн 

хувьд ч чанарын гол үзүүлэлт болдог тул багшлахуй, суралцахуйн чанарын 

хүчин зүйлс, бүрэлдэхүүн хэсгийг доор зурагт үзүүлэв. 

Зураг 2. Багшлахуй, суралцахуйн чанарыг тодорхойлогч зүйлс 
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5.2.4. Берлиний эдийн засаг, хуулийн сургуулийн багшлахуй, 

суралцахуйн чанарын баталгаажуулалт 

Дараагийн хэсэгт Берлиний эдийн засаг, хуулийн сургуулийн багшлахуй, 

суралцахуйн чанарын баталгаажуулалтын үндсэн механизмыг тоймлон 

харууллаа. 

Курс, модуль хичээлийн үнэлгээ, дүгнэлт: Хичээл, модулийн үнэлгээг 

программ хангамжийн хүрэлцээ, багшийн боломжоос хамаарч гараар болон 

онлайнаар хийж болно. Ингэхдээ зөвхөн тухайн хичээл, модульд хамрагдсан 

оюутан л нэг удаа асуулга бөглөх эрхтэй. Үнэлгээний санал асуулгыг 

хичээлийн үеэр тараах нь хамгийн тохиромжтой бөгөөд харин үүнийг багш нар 

өөрсдөө, эсвэл захиргааны ажилтнууд авах уу гэдгийг шийдэх ёстой. Мөн 

бөглөсөн асуулгын хуудсыг багш, захиргааны ажилтны хэн нь хурааж авах, 

бөглөж дуустал нь хамт байлцах эсэхийг шийднэ. Энэ ажлыг оюутанд 

хариуцуулан өгч бас болдог. 

Хэрэв үнэлгээг онлайнаар авч байгаа тохиолдолд оюутан оролцож 

асуулгыг бөглөх нь бага байдаг тул оролцооны түвшинд анхаарах хэрэгтэй. 

Мэдээллийн технологийн зарим сайн систем нь тодорхой хугацааны дараа 

сануулга илгээдэг. Онлайнаар үнэлэх туршлагаас харахад оюутнаас асуулгыг 

бөглөхөд илүү их хүчин чармайлт шаардагддаг. 

Их сургуулийн удирдлага ийм асуулгын үр дүнгээр багш нарын 

гүйцэтгэлийг дүгнэхээс гадна цагийн багшийн гүйцэтгэлд ч хамаатай байдаг. 

Берлиний эдийн засаг, хуулийн сургуулийн хувьд цагийн багшийн гэрээг 

улирлаар сунгаж явдаг бөгөөд гүйцэтгэлийн үнэлгээ нь нэг ба түүнээс дээш 

улиралд тааруу гарах үед нэг удаа боломж олгох эсвэл гэрээг цуцлах арга 

хэмжээ авдаг. Гэхдээ түүнээс өмнө сургалтын чанар хариуцдаг мэргэжилтэн 

тухайн багштай уулзаж үр дүнг сайжруулах тал дээр тусламж дэмжлэг, 

аргазүйн сургалт авах эсэх талаар ярилцдаг. Харин үндсэн багшийн хувьд 

гэрээг цуцлахгүй боловч судалгаа асуулгаар гарсан гүйцэтгэлийн үр дүн цалин 
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хөлстэй нь холбоотой байдаг. Өөрөөр хэлбэл энэ үнэлгээний үр дүн багш 

нарын цалин хөлсийг нэмэхэд тавих олон шалгуур шаардлагын нэг нь болдог. 

Хөтөлбөр, сургалтын орчин нөхцөлийн үнэлгээ, дүгнэлт: Энэ үнэлгээ нь 

сургалтын хөтөлбөр, түүнтэй холбоотой сургалтын орчин нөхцөлийг судалдаг. 

Сургалтын хөтөлбөр дэх хичээлүүдийн уялдаа холбоо, оюутнуудад зориулсан 

дэмжлэг, зөвлөн туслах байдлын талаар агуулгатай. Мөн асуулгад сургуулийн 

барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж дэд бүтцийн талаар, сургалтын 

хөтөлбөрийн агуулга, зохион байгуулалт, модулийн явцын шалгалт, түүний 

үнэлгээ, түүнчлэн хөтөлбөрийг хариуцсан тэнхимийн багш зөвлөмж зөвлөгөө 

өгдөг эсэх талаар асуултууд байдаг.  

Бакалаврын сургалтын хөтөлбөр 6 улиралтай бөгөөд тус хөтөлбөрт 

үнэлгээг хааяа нэг удаа, жишээ нь 3 жилд нэг удаа хийнэ. Мөн ийм төрлийн 

судалгааг төгсөх курсийн оюутнаас их сургуулиа төгсөх үед нь авдаг. Ингэхдээ 

оюутнаас суралцах хугацаандаа хуримтлуулсан туршлага, мөн ойрын 

ирээдүйн төлөвлөгөөнийх нь талаар асуудаг. Энэ нь мөн төгсөгчдийг мөшгөх 

судалгаа авч холбогдоход хожим хэрэгтэй мэдээлэл юм. (дараагийн сэдвээс 

үзнэ үү). 

Түүнээс гадна энэ үнэлгээг хийхийн тулд онлайнаар судалгаа авах талаар 

чамгүй туршлага хуримтлуулсан. Энэ асуулгад хэрэглэх ихэнх программ 

хангамж нь аль болох асуултын тоо бага, олон хариулт хүлээн авахуйц ашигтай 

хувилбар санал болгодог. Судалгаанд хамруулахын тулд оюутнуудад мэйлээр 

нь холбогдож хувийн код илгээнэ. Асуулгыг голдуу тэр дор нь, эсвэл маргааш 

нь бөглөдөг бөгөөд хариу өгөөгүй оюутнуудад мэйлээр сануулахад хялбар 

байдаг. Тэрхүү систем нь ашигласан хувийн кодын талаар авч болох олон 

мэдээллийг харуулдаг боловч нууцлалын хувьд чанад сахиж ажилладаг. 

Төгсөгчдөөс авах судалгаа: Төгсөгчдөөс авах судалгаа нь төгсөгчдийн ажил 

эрхлэлтийн байдлын талаарх чухал мэдээллийг агуулахаас гадна сургалтын 

хөтөлбөрийн хэрэгжилт биелж байгаа эсэхийг харуулдаг. Энэхүү мэдээллээс 
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сургалтын хөтөлбөр төлөвлөсөн зорилгодоо хүрч байгаа эсэхийг мэдсэнээр 

дараагийн магадлан итгэмжлэлд чухал ач холбогдолтой юм. 

Төгсөгчдийн судалгааны асуулгын асуултууд дараах сэдвийг хамарна. Үүнд: 

Төгсөгчдийн сургалтын нөхцөл байдалд өгөх үнэлгээ, сургууль төгссөний 

дараах байдал, ажил хайх, бакалаврын төгсөгч бол магистрт үргэлжлүүлэн 

суралцах тухай асуултууд, өнөөгийн ажил эрхэлж буй байдал, сургалтын 

хөтөлбөр ажлын байрны уялдаа холбоо зэрэг асуултууд байдаг.  

Хэрэв Берлиний эдийн засаг хуулийн сургуулийг төгсөөд 1 жил болон 

түүнээс дээш хугацаа болсон төгсөгчөөс асуулга авч байгаа бол төгсөгчийн анх 

орж байсан болоод одоо ажиллаж байгаа ажлын байр, мөн төгсөгч нь хувь хүн 

болоод мэргэжлийнхээ хувьд хэрхэн ахиж дэвшсэн талаар асуулт асуух нь 

зүйтэй юм. Төгсөгчдийг мөшгөх судалгааг авахын тулд тэднийг сургууль 

төгсмөгц эртнээс зохион байгуулах ёстой. Германд хувь хүний нууцыг 

хамгаалах хуулийн дагуу төгсөгч оюутантай холбоо барих мэдээллийг авч 

ашиглахыг зөвшөөрдөггүй. Ийм судалгааг урьдчилан төлөвлөх шаардлагатай. 

Тиймээс оюутнуудыг төгсөхөд нь тэдэнтэй дараа холбогдох, холбоо барих 

мэдээллийг нь авч болох эсэх талаар тохиролцох ёстой. 

Төгсөгчдийн харилцаа холбоо: Төсгөгчдийг мөшгөх судалгаа нь төгсөгч 

оюутнуудтайгаа холбоо тогтоох боломжоор хангадаг. Төгсөгч ах эгч нар нь 

одоо суралцаж буй оюутнуудтай уулзаж ажил амьдралын туршлагаа хуваалцах 

арга хэмжээ зохион байгуулдаг. Заримдаа төгсөгчид нь одоо суралцаж байгаа 

оюутнуудад дадлага хийлгэх боломжтой байдаг. Берлиний эдийн засаг, 

хуулийн сургууль төгсөгчдөдөө давтан сургах, дараагийн шатанд суралцуулах 

боломж санал болгодог. 

5.2.5. АБСС-ын хос хөтөлбөр дахь чанарын баталгаажуулалтын 

онцлог 

Хос сургалтын хөтөлбөрийн (ХСХ) чанарын менежментийн дагуу 

сургалтыг хийж буй байгууллага болохын хувьд компани аж ахуйн нэгжүүд ч 

чанарын баталгаажуулалтад оролцоно. Хос сургалт явуулж буй хөтөлбөрийн 
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ахлагч нь чанарын удирдлагад голлох үүрэг гүйцэтгэнэ. Тэрхүү ахлагчийн 

албан ёсны үүрэг нь сургалтын хөтөлбөрт оролцож буй компаниудтай хамтран 

ажиллах, чанарт тогтмол хяналт тавих явдал юм. Ингэхдээ тэрээр багшлах 

ажлаа хорогдуулсан цагаар гүйцэтгэнэ. Түүний оролцоо, хичээл зүтгэлийг 

харгалзан их сургуулийн захирал 2 жил тутамд нэг удаа хөнгөлөлт үзүүлнэ.  

Чанарын баталгаажуулалтыг хангах үүднээс хөтөлбөрийн ахлагчийг 

Сургалтын чанарын баталгаажуулалт, Хөгжлийн төвөөс дэмжиж ажилладаг. 

Үнэлгээний бүх процесст зориулан Хөгжлийн төвөөс боловсруулсан асуулгын 

хуудсанд компаниудад зориулсан “Ажлын байранд суурилсан сургалтын 

хугацаа” гэсэн асуултууд бүхий тусгай хэсэг байна. Ялангуяа хөтөлбөрийн 

ахлагч нь ХСХ-т чанарын баталгаажуулалтыг хийхийн тулд дараах зүйлсийг 

хийдэг. Үүнд: 

 Байгууллагын судалгаа хийх /3 жил тутамд/ 

 Ажлын байран дахь ур чадварын ахицыг гаргах 

 Шинэ оюутанд дээд курсийн оюутнуудаар зөвлөн туслах үйлчилгээ 

хийлгэх 

 Ажлын талбарт байгууллагын хариуцсан хүмүүсийн өгөх зөвлөгөө, 

сургалтын стандарт төлөвлөгөө зарчмыг хэрэгжүүлэх 

 Оролцогч байгууллагуудын хариуцсан хүмүүстэй хагас жил тутамд 

уулзалт хийх 

 Ажлын байран дахь сургалтын хугацаанд авах сорилын сэдвийг 

батлах, шалгалтын үр дүнг хянах багш нарыг томилох 

 Улирлын эхэнд оюутнуудтай биечлэн уулзаж санал хүсэлтийг сонсох, 

байгууллага дээр ажилласан гүйцэтгэлийг эргэн хянах 

Эдгээр аргуудын заримыг буюу тухайлбал, оруулсан хувь нэмэр, тохирох 

зарчим, сургалтын стандарт төлөвлөгөөг баримтлах, их сургуулийн багш 

нарын хөрвөх чадвар, амжилтыг хянах талаар 1 ба 2-р модульд тайлбарласан. 

Хос хөтөлбөрийн ахлагч энэхүү үйл явцыг зохицуулдаг. 



Сургалтын гарын авлага 

 

 

139 

Байгууллагаас авах судалгаа: Байгууллага компаниудаас авах судалгаа нь хэд 

хэдэн зорилготой. ХСХ боловсруулах ажилд хамтран ажилладаг түнш 

байгууллагуудыг татан оролцуулах нь тэдгээр зорилгын нэг болно. 

Байгууллага, компаниудад ямар ур чадвар чухал болох, оюутны хөгжлийг 

хэрхэн үнэлж байгааг харуулсан. Сургалтын хөтөлбөрийн мэргэжил 

дээшлүүлэх сэдвүүдийг мөн оруулсан. Дадлагажуулагч байгууллага нь ХСХ-

ийн ахлагч, хөтөлбөрийн албатай хамтарч хэр зэрэг мэдээлэл, харилцаа 

холбоотой байгааг бас үнэлэх ёстой. Мөн сургалтын болон АБСС-ын хугацаа 

нь агуулгын хувьд хоорондоо хэр уялдаатайг үнэлнэ. Байгууллагууд 

дадлагажигч оюутныг ямар чиглэлээр мэргэшүүлэн сургаж байгаа, мөн 

тэднийг ямар салбартаа ямар албан тушаал байран дээр ажилд авахыг 

хүсдэгийг олж мэдэх нь нэн чухал юм. 

Эцэст нь шинээр гаргасан асуулга бүрд байгууллагын санал бодлыг 

тусгах тусгай сэдэв байдаг. Жишээлбэл, дипломын боловсрол олгох 

хөтөлбөрийг олон улсын хэмжээнд хүргэх, магистрын хөтөлбөрийн сургалт 

явуулах талаар санал гарч байсан. 2017 оны байгууллагын судалгааны зарим 

нээлттэй асуултууд доор жишээ болгож өгөв. 

- Танай байгууллага АБСС-ын стандарт төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд тулгарч 

буй гол бэрхшээлүүд юу вэ? 

- Сургалтын хөтөлбөрт дутагдаж буй, нэмж оруулах шаардлагатай зүйлс юу 

байна вэ? 

- Сургалтын хөтөлбөрт юу нь хамгийн сайн санагддаг вэ?  

- Цаашид Берлиний эдийн засаг, хуулийн сургуулийн Хосолсон сургалт, 

судалгааны тэнхимд ямар сургалтын хөтөлбөрүүдийг шинээр 

боловсруулж хэрэгжүүлээсэй гэж хүсдэг вэ?  

- Манай сургуультай сургалтын хөтөлбөр хамтран хэрэгжүүлэхээс гадна 

өөр ямар төрлийн хамтын ажиллагаатай болохыг хүсэж байна вэ? 

- Манай сургууль болон танай байгууллагын хоорондох мэдлэг, туршлага 

солилцох үйл ажиллагааны талаар өөр санал болгох зүйл байна уу? 
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Чадварын хөгжлийн хэмжүүр: Берлиний эдийн засаг, хуулийн сургуулийн 

Хосолсон сургалт судлалын тэнхимд чадамжийг хэмжих үйл явцыг туршиж, 

АБСС-ын даалгавар нь ур чадварыг хөгжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийг 

нэмэгдүүлэхэд үр дүнтэй эсэхийг батлах хэмжүүр гаргасан. Энэхүү судалгаа 

маш амжилттай болж зэргийн боловсрол олгодог зарим хөтөлбөрүүд АБСС-ын 

хугацаанд оюутнуудынхаа чадварын ахицыг хэмжсээр байгаа бөгөөд 

ингэснээр оролцогч байгууллагуудад хөдөлмөр бага зарцуулах болсон. 

KODE® болон KODEX® үйл явц нь хэд хэдэн үе шатаас бүрдэнэ. Эн 

тэргүүнд ур чадварын жагсаалтаас шаардлагатай ур чадварыг сонгож үнэлнэ. 

Хэмжилтийн шалгуур асуултууд үнэлгээний түвшинд тохирсон байна. Тэрхүү 

хэмжих аргыг зөвхөн бэлтгэл хангасны дараа л үнэлгээ хийх орчиндоо 

хэрэглэнэ. АБСС-ын эхэнд болон төгсгөлд хийх санал хүсэлтийн хэлэлцүүлэг 

нь хэмжүүрийн гол санаа нь байж болно. Чадварын хөгжлийг илрүүлэх 

судалгааг авахдаа оролцогчийн нэрийг нууцлан, мэдээлэл хамгаалах зарчмыг 

баримталж компьютерын тусламжтайгаар авна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 

дараах хаягаар авах боломжтой.5  

Ахлах курсийн оюутны зөвлөгөө дэмжлэг: Берлиний эдийн засаг, хуулийн 

сургуулийн АБСС дахь ХСХ-т оюутан бие биедээ зөвлөн дэмжих хэлбэрийг 

тусгаж туршсан нь амжилтад хүрсэн. Эхлэн суралцаж буй оюутнууд болон 

дээд курсийн оюутнуудын хооронд болж буй ярианаас чанарын тал дээр ямар 

асуудал байгааг илрүүлэн шийдвэрлэж болдог. Оюутан оюутандаа зөвлөн 

дэмжих ийм хэлбэр нь оролцогч байгууллагуудын ажлын өөр өөр орчин, 

оюутны ажлын гүйцэтгэлийн ялгаатай байдлыг тэнцвэржүүлэхэд тустай. 

Ингэснээр оюутны амжилтад сайнаар нөлөөлж байгаа нь ажиглагдсан. 

Сургалтын дадлага удирдагчидтай хийх уулзалт: Хөтөлбөрийн ахлагч нь 

дадлагажуулагч байгууллага дээрх дадлагын удирдагчидтай улирал бүр 

уулздаг. Энэ уулзалтаар хичээл сургалтын болон дагалдуулан сургах дадлагын 

                                                 
5 http://www.ciando.com/img/books/extract/3791035126_lp.pdf 

http://www.ciando.com/img/books/extract/3791035126_lp.pdf
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хугацаанд ерөнхий гүйцэтгэл, чанарын асуудал ямар байгааг ярилцаж 

шийдвэрлэх арга хэмжээ авах, мөн дадлагажуулагч компаниуд хоорондоо 

туршлага солилцох боломж бүрддэг. Эндээс хөтөлбөрийн ахлагч практикт 

нэвтрүүлэх ажил мэргэжлийн шинэ чиг хандлагыг олж, хос сургалтын 

хөтөлбөрийг цаашид сайжруулахад анхаарна. 

5.2.6.  Сургуулийн чанарын менежментийн тогтолцооны удирдлага 

5.2.6.1. Берлиний эдийн засаг, хуулийн сургуулийн Сургалтын чанарын 

баталгаажуулалт, хөгжлийн төвийн (СЧБХТ) зохион байгуулалт 

СЧБХТ нь Берлиний эдийн засаг, хуулийн сургуулийн сургалт, чанарын 

баталгаажуулалтын асуудал хариуцсан дэд захирлын шууд удирдлага дор 

ажилладаг нэгж юм. Энэ төв нь тус сургуулийн чанарын менежментийн 

тогтолцоог бүрдүүлж хөгжүүлэх үүрэгтэй. Берлиний эдийн засаг, хуулийн 

сургуулийн чанарын менежментийн гол сэдэв бол үнэлгээ, заах арга, үйл 

ажиллагааны менежмент, магадлан итгэмжлэл, сургуулийн зэрэглэл зэрэг 

болно. https://www.hwr-berlin.de/en/hwr-berlin/about-us/quality-management/  

СЧБХТ нь сургалт, судалгааны чанарын баталгаажуулалтыг бий болгож 

хөгжүүлэх үүрэгтэй. Үүнд сургалт судалгааны ажлын тал дээр тогтмол 

судалгаа авах, сургалтын хүрээнд санал болгох зүйлс, суралцахуй багшлахуйн 

үйл явцыг тодорхойлох зэрэг багтана.  

Бакалавр, магистрын бүх хөтөлбөрүүд нь тогтмол хугацаанд хөтөлбөрийн 

магадлан итгэмжлэл хийлгэдэг. Энэ нь бие даасан албан ёсны үнэлгээний 

комиссоос хөтөлбөрүүдэд хөндлөнгийн үнэлгээ хийдэг гэсэн үг юм. 

Берлиний эдийн засаг, хуулийн сургуулийн хувьд бусад их сургуулийн 

адил тэнхимүүд өдөр тутмын ажлаараа ихэвчлэн чанартай холбоотой ажил 

явуулдаг учир тэнхимийн эрхлэгч нар чанарын асуудал дээр шийдвэр гаргах 

менежментийн хорооны гишүүн байдаг. 

5.2.6.2. Чанарын менежментийн системийн үндсэн үүрэг  

Сайн чанарын менежментийн системд хэд хэдэн үндсэн үүрэг, үйл 

ажиллагаа бий. Тухайлбал, үйл ажиллагааны тодорхойлолт боловсруулах, 

https://www.hwr-berlin.de/en/hwr-berlin/about-us/quality-management/
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хяналт, үнэлгээний олон арга хэрэглэх, шинэчлэлтийн менежмент 

боловсруулах, гадна дотнын түншүүдтэй үйл ажиллагаа, үр дүнгийн талаар 

мэдээлэх, харилцах гэх мэт. 

Зураг 3. Чанарын менежментийн тогтолцооны үндсэн үүрэг 

 

 

 

 

 

 

Үйл явцын менежмент: Үйл ажиллагааг оюутан, оролцогч талуудад зардлыг 

үр дүн болгон хүргэх зорилгоор байнга хийдэг харилцан уялдаатай, үйл 

ажиллагааны багц гэж тодорхойлдог. Үйл явцын менежмент гэдэг нь 

ерөнхийдөө тогтмол хийж гүйцэтгэдэг бүх үйл ажиллагааг хэлдэг. Жишээлбэл, 

хичээлийн оролт, байгууллага дээр ажиллангаа суралцах хугацаа, удирдагч 

багш нарыг томилох зэргийг урьдчилан хэлэлцэж төлөвлөн, чанарыг нь 

тооцоолж хэрэгжүүлдэг. ЧМТ нь үйл ажиллагааны явц, холбогдох чанарын 

зорилтууд, хяналт, менежмент үүргийг тодорхойлох нэгж буюу тэнхимийг 

дэмжиж ажилладаг.  

Хяналт үнэлгээ, дүгнэлт: ЧМТ нь багш, ажилтан, оюутан, хөндлөнгийн 

оролцогчоос болон үр дүнгээс гарсан санал хүсэлтийг нэгтгэх арга аргачлалаар 

хангах, сайжруулах үүрэгтэй. ЧМТ-д шууд бус үүргийн хүрээнд сургуулийн 

бусад тэнхимээс санал зөвлөмжийг авч нэгтгэх, дата хамгаалах, сургалтын 

хөтөлбөр нэгжийн хооронд харьцуулалт хийх зэрэгт тогтсон зарчмыг 

баримтлах үүрэг бас бий. 

Берлиний эдийн засаг, хуулийн сургуулийн чанарын менежментийн 

тогтолцоо 

Үйл 

ажиллагааны 

тодорхойлолт 

Хяналт үнэлгээ, 

дүгнэлт 

Дүн шинжилгээ, 
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Баримт бичиг 
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Баримт бичиг, мэдээллийн хамгаалалт: Эцэст нь ЧМТ нь чанарт суурилсан 

үйл ажиллагааны баримт бичгийг баримтжуулах, хадгалж хамгаалах үүрэг 

хүлээдэг. Бичиг баримт хадгалах сайн тогтолцоо нь мэдээллийн сангаас зөвхөн 

эрх бүхий хүнд л хүчин төгөлдөр бичиг баримт, санал хүсэлтийн хуудас, 

хамгийн сүүлийн мэдээллийг гаргаж өгдөг. Хууль бусаар ашиглахаас 

урьдчилан сэргийлж хуучирсан мэдээлэл бүхий баримт бичгийг устгах, хэвлэх, 

нэмэлт засвар хийх, буцааж татах зэрэг нь мөн чанарын менежментийн ажлын 

нэг хэсэг болдог.  

Хуучны мэдээлэл нь чанарын хөгжлийг үнэлэхэд чухал үүрэгтэй. Иймээс 

мэдээлэл боловсруулах, хадгалах системээс найдвартай, хүчин төгөлдөр, 

хэрэглэхэд хялбарыг нь сонгон хөгжүүлэх нь чухал. Ямар ч дата, баримтыг 

зөвхөн эрх бүхий хүмүүст л гаргаж өгч болох ба систем нь зөвшөөрөлгүй 

нэвтрэх, гэмтэхээс хамгаалсан байна. 

Хувь хүний мэдээллийг хуулиар хамгаалах нь ардчилсан нийгэмд гол 

шаардлага болдог бөгөөд Берлиний эдийн засаг, хуулийн сургууль бусад их 

дээд сургуулийн адил их хэмжээний хувийн мэдээлэлтэй ажилладаг. Хүний 

хувийн мэдээллийг хамгаалах дотоод дүрэм журам тогтоож, түүнд нэвтрэх 

эрхийг тодорхой зааж, хатуу хязгаарладаг. 

Харилцаа холбоо: ЧМТ-ны үндсэн үүрэг биш хэдий ч сургуулийн эрдэм 

шинжилгээний болон захиргааны ажилтнууд, оюутнуудтай дотоод харилцаа 

холбоо тогтоох болон ажил олгогч, нийгмийн түнш байгууллагууд гэх мэт 

хөндлөнгийн оролцогч талуудтай харилцах боломжийг бүрдүүлж ажилладаг. 

Мэдээлэл, харилцаа холбооны сайн менежменттэй байх нь үйл ажиллагаа, 

хариуцлагын ил тод байдлыг хангахад чухал үүрэгтэй. Сургууль дотооддоо 

тасралтгүй харилцаа холбоотой байх нь чанарын талаарх баталгаа бий болох 

анхдагч нөхцөл юм. Их сургууль нь чухал мэдээлэл, харилцаандаа хэвлэл 

мэдээллийн хэрэгслийг өргөн хүрээнд ашиглаж болно. Харин түүнийг ашиглах 

нөхцөл, зорилго, нууцлал зэргээс шалтгаалан мэдээлэл дамжуулах хэлбэрээ 

сонгоно. 
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5.2.6.3. Чанарын баталгаажуулалт дахь оролцогч талуудын үүрэг 

Оролцогч талуудын хэрэгцээ, үүргээс шалтгаалж тэдний оролцооны 

байдал янз бүр байдаг хэдий ч чанарын менежментэд оролцогч талуудыг татан 

оролцуулах нь чухал ач холбогдолтой. Профессор багш, судлаачид 

суралцахуй, багшлахуйн чанарт чухал үүрэгтэй гэдэг нь тодорхой. Мөн 

оюутан, ажилчид ч чанарт хувь нэмэр оруулж, нөлөөлдөг учраас дуу хоолойгоо 

хүргэх, үүрэгтэй.  

АБСС-ын хос хөтөлбөрийн түнш байгууллагуудын нэгэн адил, 

хөндлөнгийн оролцогч талууд ч их сургуулийн чанарын хувьд туршлагаасаа 

зөвлөх, хувь нэмэр оруулах боломжтой.  

5.2.6.4. Санал хүсэлт хүлээн авах нь 

Санал хүсэлтийг нэгтгэх, дүн шинжилгээ хийх нь их сургуулийн 

үйлчилгээний чанарыг шалгах, сайжруулахад зайлшгүй хэрэгтэй. Санал 

хүсэлтийг багш, ажилчид, оюутан, судлаач, төгсөгчид, ажил олгогчид, олон 

нийтийн байгууллага, бизнесийн байгууллагууд (худалдаа аж үйлдвэрийн 

танхим г.м) болон мэргэжлийн байгууллага, ТББ тэргүүтэй олон оролцогчдоос 

цуглуулж нэгтгэдэг.  

Оюутнуудаас санал хүсэлтийг хичээлийн жил дуусахад эсвэл жил бүр 

авдаг тул санал хүсэлт өгөх хамгийн чухал оролцогч тал болно. Сургалтын 

албанаас хичээлийн жилийн эцэст оюутнуудтай уулзалт хийж чанарын талаарх 

санал хүсэлтийг нь хүлээж авдаг. Ийм маягаар оюутнуудын санал бодлыг 

хүлээж авах юм бол чанарын асуудлыг сайжруулахын тулд тэд цаашдын үйл 

ажиллагаанд идэвхтэй оролцох болно. 

Бусад тоон мэдээллийг онлайнаар цуглуулна. Асуулгад тухайн 

сургуулийн үйлчилгээний чанар (номын сан, хоолны газар гэх мэт олон) 

багтдаг боловч сургалт аргазүйн холбогдолтой асуултуудад голлох байр суурь 

эзэлнэ. Үүнд: танхимын хичээл болон ажилд суурилсан сургалтаар олж авах 

үр дүн, онол, практикийг зохистой хуваарилалт, сургалтад хэвлэл мэдээллийн 
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хэрэгсэл ашиглах байдал, бие даан суралцах боломж, үнэлгээний шалгуурын 

тодорхой байдал зэрэг олон зүйлийн талаар оюутны мэдлэгийг тусгана. 

Багш, судлаач, ажилчдад зориулсан санал хүсэлтийн асуулга нь 

удирдлагын ажлын гүйцэтгэл, түүнд оролцох боломж, байгууллагын дотоод 

харилцаа холбоо, мэдээллийн бодлогын талаарх сэтгэл ханамж, ажлын уур 

амьсгал, дотоод зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх арга зам зэрэг асуудлыг тусгасан 

байдаг. Төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн байдлын талаар мэдээлэл авахын тулд 

тэдний ажиллах газрыг судлах нь дээд боловсролын хөтөлбөрийн чанарын 

хувьд нэн чухал юм. Ийм асуулгын асуултууд нь орсон ажил, төгссөн 

боловсрол, ажлаасаа олж авсан ур чадвар, чадвараа ашиглахтай холбоотой 

сэтгэл ханамжийн талаар байдаг.  

Ажиллаж буй газар нь ажил олгогчтой төгсөгчдийн ажлын гүйцэтгэл, 

ажил мэргэжлийнх нь хэтийн төлөв, тэдний ажлаас суралцсан ур чадварын 

талаар ярилцдаг. Ийм асуулга ярилцлагаар ажил олгогчид нь сургалтын чанарт 

сэтгэл хангалуун байгаа эсэх, их сургуулийн дүр төрхийн талаарх тэдний санаа 

бодлыг мэдэж авч болно. 

5.2.6.5. Үнэлгээний үр дүнгийн харилцаа 

Үнэлгээ, дүгнэлт хийх үйл ажиллагаанд идэвхтэй нийтлэх, харилцах арга 

зам хэрэгтэй. Энэхүү стратеги нь нууцлалаа хадгалан үнэлгээний бүх 

өгөгдлийг бүх оролцогч талд өгөхгүй, эсвэл интернэтээр дамжуулан олон 

нийтэд хүргэх тул хэн, ямар мэдээллийг, ямар хэрэгслээр дамжуулан авах 

боломжтойг тодорхойлж өгдөг. Иргэний эрх, ялангуяа багш нарынхаа эрхийг 

хамгаалах, үнэлгээний үр дүнг ил тод байлгах хоёрын тэнцвэрийг барих 

хэрэгтэй. Их сургуулийн үнэлгээний үр дүнг мэдээлэхэд дараах зарчмыг 

баримтална. Үүнд: 

 Багш нарын хувийн үнэлгээ, тэдний хувийн байдлын талаарх санал 

зөвлөмжийг зөвхөн өөрт нь хүргэнэ. 

 Хичээлийн үнэлгээний үр дүнг нууцалж, хичээл орсон багш, 

хөтөлбөрийн ахлагч эсвэл тэнхимийн эрхлэгч хоорондоо хэлэлцэнэ. 
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 Хувийн мэдээллийн нууцлалыг баталгаажуулсан тохиолдолд л 

сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээний үр дүнг сургуулийн дотоод 

сүлжээгээр, дотоодын болон хөндлөнгийн оролцогч талуудтай 

чанарын талаар хэлэлцэж болно. 

 Судалгааны нэгдсэн дүнг сургуулийн албан ёсны вэбсайтаас үзэх 

боломжтой бөгөөд ингэснээр сургалтын хөтөлбөрийн чанарын ил тод 

байдал, сургуулийн маркетингийг дэмжинэ. 

5.2.6.6. Дүн шинжилгээ, өөрчлөлтийн менежмент 

Үнэлгээний үр дүнд шинжилгээ хийхдээ албан ёсны аргуудыг ашиглах 

нь зорилтот шийдлээс давж, бүхэл бүтэн байгууллагын чанарыг сайжруулах 

уялдаа холбоо бүхий стратеги боловсруулахад тусалдаг. БЧБХТ-ийн хийсэн 

хяналт, үнэлгээний үр дүнгийн шинжилгээгээр эерэг тал, мөн алдаа дутагдлыг 

илрүүлэх сургууль чанараа сайжруулахын тулд дээрх хоёр талын аль алинаас 

нь суралцана. Алдаа дутагдлыг засахаас өмнө ихэвчлэн бууж өгсөн байдаг тул 

алдаанд дүн шинжилгээ хийхээс илүүтэй амжилтыг үнэлэх нь илүү хялбар 

байдаг. 

Мэдээж сургуульд бүх талын чанарын сайжруулалт нэг дор хийх 

боломжгүй тул сонголт хийх болно. Эхлээд үйл ажиллагааны чиглэлийг 

тодорхойлно. Дараа нь өөрчлөлт, сайжруулалт хийх талуудыг тодорхойлмогц 

үйл ажиллагааны хувилбаруудыг хэлэлцэн тохирох ёстой. Оролцогч талуудын 

хүсэл сонирхол, хүлээлт адилгүй тул зөвшилцөж тохирох шаардлагатай. Мөн 

чанарыг сайжруулах боломжит аргуудыг шалгаж үзэх нь чухал юм. “Хүссэн үр 

дүнд хүрэхийн тулд хангалттай арга хэрэгсэл байгаа юу? Тавьсан зорилгодоо 

хүрэхийн тулд аль түншүүд хамтран ажиллахад бэлэн байна вэ? Аль оролцогч 

талууд дэмжлэг үзүүлж чадах вэ?” гэсэн асуултыг тавьж үзнэ.  

5.2.6.7. Хөгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах нь 

Хөгжүүлэх төлөвлөгөөг амжилт, алдаа дутагдалд хийсэн дүн 

шинжилгээнд үндэслэн боловсруулах бөгөөд бэрхшээл, боломж, сайжруулах 

талыг багтаасан байна.  
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Чанарт нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн дүн шинжилгээнд тулгуурлан, 

өөрчлөлт хийх олон хувилбарыг дотоод болон гадаад оролцогч талуудтай 

нарийвчлан ярилцсаны үндсэн дээр сайжруулах төлөвлөгөөг их сургуулийн 

удирдлага албан ёсоор батална. Сургуулийн чанарыг сайжруулах хүсэл 

эрмэлзлийг харуулахын тулд сайжирсан зүйлсийг олонд маш сайн түгээж, 

зохих бүх орчин нөхцөл, оролцогч талууд гэх мэт өргөн хүрээнд мэдээлж байх 

ёстой.  

Дотооддоо өөрчлөлт хийх нь арай олон үе шаттай байна. Сайжруулах 

төлөвлөгөөг үйл ажиллагааны нарийвчилсан төлөвлөгөөгөөр хэрэгжүүлнэ. 

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө нь үнэхээр өөрчлөлт гарсан, төлөвлөсөн үйл 

явцыг хянаж, үнэлсэн, төлөвлөсөн үр дүндээ хүрсэн эсэхийг шалгах 

зорилготой юм. Үйл ажиллагааны нарийвчилсан төлөвлөгөөнд дараах зүйлийг 

заавал тусгана. Үүнд: 

 Хийх ёстой үйл явцууд 

 Сайжруулалтыг хэрэгжүүлэх хүмүүс 

 Төлөвлөсөн ажлыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай нөөц, хэрэгсэл, 

аргазүй 

 Сайжруулах ажлыг хийж дуусгах эцсийн хугацаа 

 Төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн эсэхийг хэмжих үзүүлэлтүүд 

 Чанарыг сайжруулахын тулд төлөвлөсөн ахиц дэвшлийн үнэлгээ, 

дүгнэлт  

5.2.6.8. Германы дээд боловсролын магадлан итгэмжлэл  

Германд магадлан итгэмжлэл нь сүүлийн жилүүдэд хөгжлийн явцдаа 

дээд боловсролын байгууллагад хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл, 

байгууллагын магадлан итгэмжлэл гэсэн хоёр төрлийн магадлан итгэмжлэлтэй 

болсон. 

Германы магадлан итгэмжлэлийн тогтолцооны нэг онцлог шинж чанар 

нь хоёр түвшинтэй бөгөөд магадлан итгэмжлэх зөвлөл нь төвийн түвшинд, 

агентлагууд нь орон нутгийн түвшинд ажилладаг. Магадлан итгэмжлэлийн 
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зөвлөл нь магадлан итгэмжлэлийн шалгуур, журмын дагуу Германы магадлан 

итгэмжлэлийн тогтолцооны үйл ажиллагааны бэлтгэл нөхцөлийг бүрдүүлэх 

үүрэгтэй. Магадлан итгэмжлэх зөвлөлөөс зөвшөөрөл авсан агентлагууд тус 

зөвлөлийн шалгуур, журам, шийдвэрийн дүрмийг баримталж итгэмжлэлийн 

ажлыг хэрэгжүүлдэг. 

5.2.6.9. Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл, байгууллагын магадлан 

итгэмжлэл 

Аливаа хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлэх, дахин магадлуулахын тулд тус 

хөтөлбөр нь магадлан итгэмжлэлийн зөвлөлөөс тогтоосон бүх шалгуурыг 

хангасан байх ёстой. Дээд боловсролын байгууллага нь шаардлагатай шалгуур 

үзүүлэлт, хөтөлбөртэй холбоотой баримт бичгийг боловсруулж гаргах ёстой 

бөгөөд магадлан итгэмжлэлийн агентлагийн шинжээчид энэхүү судалгааны 

хөтөлбөрт хамаарах багш, ажилтан, оюутан, төгсөгчидтэй ярилцаж үнэлгээ 

өгөх, үнэлгээний үр дүн зэрэг холбогдох баримт бичигтэй газар дээр нь очиж 

танилцан баталгаажуулдаг. Бүх шалгуур хангасан тохиолдолд хөтөлбөрийг 

магадлан итгэмжлэх бөгөөд заримдаа хөтөлбөрт сул талаа сайжруулах 9 сарын 

хугацаа өгдөг.  

Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл нь хөтөлбөрийг нөхцөл, шалгуураа 

бүрэн хангасан байхыг шаарддаг. Үйл явц нь баталгаажуулалтад хамаагүй тул 

тухайн байгууллага үүнийг хэрхэн олж авсан нь хамаагүй. Хэрэв дээд 

боловсролын байгууллага хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлд орохоор 

шийдсэн бол магадлан итгэмжлэлийн агентлаг хөтөлбөр тус бүрийн 

шалгуурын биелэлтийг үргэлжлүүлэн үнэлнэ. 

Байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн хувьд дээд боловсролын 

байгууллагын багшлахуй, суралцахуйн чанарын дотоод баталгаажуулалтын 

тогтолцоо юм. Энэ нь багшлахуй, суралцахуйтай холбоотой шат дараалал, үйл 

явц, мэргэшлийн зорилго, сургалтын хөтөлбөрийн чанарыг хангаж байгаа 

эсэхийг үнэлдэг 
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5.2.6.10. Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл дэх чанарын 

баталгаажуулалтын шаардлага 

Сургалтын хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлэхийн тулд магадлан 

итгэмжлэх агентлагийн шинжээчид баримтжуулсан бүх үр дүн, тоон 

үзүүлэлтийг шалгуурын дагуу үзэж, газар дээр нь уулзалт ярилцлага хийнэ. 

Магадлан итгэмжлэлд модуль, хичээл, хөтөлбөр, сургалтын орчин, 

төгсөгчдийн судалгааны үр дүн нь чухал учраас магадлан итгэмжлэлийн 

шинжээч, зөвлөхүүд энэ тал дээр нарийвчлан дүн шинжилгээ хийдэг. (бүлэг 

2.3-аас харна уу.) 

Энэхүү хөтөлбөрт хамрагдах элсэгчдийн тоо, даалгаврыг дүгнэх зэрэг 

статистик мэдээллээс гадна шинжээчид модуль хичээлийн тайлбар хангалттай, 

бүрэн хийсэн эсэхийг шалгадаг. Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлд зориулсан 

баталгааг ихэвчлэн зураг дүрслэл, тайлбар, дүрэм журам хэлбэрээр үзүүлнэ.  

5.2.6.11. Европын дээд боловсролын магадлан итгэмжлэл, чанарын 

баталгаажуулалт 

5.2.6.12.  Европын дээд боловсролын чанарын стандарт, зөвлөмжүүд (ESG) 

Европын дээд боловсролын чанарын стандарт, зөвлөмжүүд (ЕДБЧСЗ) нь 

улс орнууд болон бүх дадлагад оролцогч талуудын дунд багшлахуй, 

суралцахуйн чанарын баталгаажуулалтын талаарх нийтлэг ойлголтыг 

нэмэгдүүлэх зорилготой. ЕДБЧСЗ нь Европын дахины дээд боловсролын 

(EHEA) хамтын ажиллагаа, гадаад хамтын ажиллагааны хүрээнд үндэсний 

болон сургуулийн чанарын баталгаажуулалтын системийг хөгжүүлэхэд чухал 

үүрэг гүйцэтгэдэг. 

ЕДБЧСЗ-ын анхны хувилбарыг 2005 онд Европын дээд боловсрол 

хариуцсан сайд нар баталсан. Уг төслийг Европын Дээд Боловсролын Чанарын 

Баталгаажуулалтын Холбоо (ENQA), Европын Оюутны Холбоо (ESU), 

Европын Дээд Боловсролын Байгууллагуудын Нийгэмлэг (EURASHE), 

Европын Их Сургуулиудын Холбоо (EUA) зэрэг нийгэмлэг, холбоод хамтран 

боловсруулж батлуулжээ. 
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ЕДБЧСЗ бол дээд боловсролын чанарын гадаад болон дотоод 

баталгаажуулалтын цогц стандарт, хэм хэмжээ юм. ЕДБЧСЗ нь чанарын 

стандарт биш учраас чанарын баталгаажуулалтын үйл явцыг хэрхэн 

хэрэгжүүлэхийг заадаггүй. Харин дээд боловсролын сургалтын чанар, орчныг 

бүрдүүлэхэд ач холбогдолтой чиглэлүүдийг зааж өгдөг. ЕДБЧСЗ гэдэг нь 

модульчлал, чадамжид суурилсан сургалтын үр дүн, дипломын дүн зэргийг 

оролцуулсан өргөн ойлголт бөгөөд энэ нь Европын дээд боловсролын ил тод 

байдал, харилцан итгэлцлийг нэмэгдүүлэхэд хувь нэмэр оруулдаг. 

ЕДБЧСЗ нь суралцах хэлбэр, орон зайнаас үл хамаарч Европ дахинаа 

олгож буй бүх дээд боловсролд ижил үйлчилдэг тул үндэстэн хоорондын 

болон хил дамнасан дээд боловсролын бүх үйлчилгээнд хамаатай. Дээд 

боловсрол нь оюутнуудыг ирээдүйн ажлын байранд бэлдэх, хувь хүний 

хөгжлийг нь дэмжих, өргөн хүрээний мэдлэг олгох, судалгаа, инновацад татан 

оролцуулах зэрэг олон зорилготой юм. Тиймээс оролцогч талууд олон янз 

зорилго тавьж, ДБ-ын чанарыг янз бүрээр харах боломжтой учраас чанарын 

баталгаажуулалт нь эдгээр ялгаатай өнцгүүдийг анхаарч үзэх хэрэгтэй юм. 

Чанарын баталгаажуулалтын үйл ажиллагааны гол цөм нь хариуцлага, 

хөгжил дэвшил гэсэн 2 зорилго байдаг. Амжилттай хэрэгжсэн чанарын 

баталгаажуулалтын тогтолцоо нь дээд боловсролын байгууллагын үйл 

ажиллагааны чанарыг тольдож, хэрхэн илүү сайжруулах талаар зөвлөгөө 

мэдээлэл өгч байдаг. 

Европын дээд боловсролын холбооныхон улс төрийн систем, дээд 

боловсролын тогтолцоо, нийгэм соёлын болон боловсролын уламжлал, хэл, 

хүсэл эрмэлзэл зэргээрээ өөр хоорондоо ялгарч байдаг онцлогтой. Энэ талаараа 

дээд боловсролын чанар, чанарын баталгаажуулалтын үндсэн зорилтод 

нийцдэггүй. ЕДБЧСЗ-ыг байгууллага, агентлаг, улс орнууд янз бүрийн 

хэлбэрээр ашиглаж, хэрэгжүүлж болно. Бүх стандартыг нийтлэг өргөн хүрээнд 

харах нь Европ дахь чанарын баталгаажуулалтын талаарх нэгдсэн ойлголтод 
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хүрэхэд тусална. Иймээс ЕДБЧСЗ нь боломжит хамгийн ерөнхий түвшинд 

байгаа бөгөөд бүх төрлийн заалтаас нь ашиглах боломжтой гэсэн үг. 

5.2.6.13. Европын чанарын баталгаажуулалтын тогтолцоо (EQAR) 

ЕДБЧСЗ–ийг байгууллага чанарын баталгаажуулалтын агентлагуудын 

чанарын гадаад болон дотоод баталгаажуулалт хийхдээ эх сурвалж болгон 

ашиглана. Өөрөөр хэлбэл энэ нь чанарын баталгаажуулалтын агентлагууд 

болон тэдний үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур нь болж өгдөг. Энэ нь Европын 

Дээд Боловсролын Хүрээн дэх чанарын баталгаажуулалтын агентлагууд ижил 

зарчим, дараалал, журмыг баримталж өөрсдийн нөхцөл байдал зорилго, 

шаардлагадаа нийцүүлэн загварчлах боломж олгодог. 

ЕДБЧСЗ-ийг өргөнөөр ашигладаг чанарын баталгаажуулалтын 

агентлагууд Европын чанарын баталгаажуулалтын бүртгэлд (EQAR) 

хамрагдах хүсэлт тавьж болно. 2008 онд байгуулагдсан Чанарын 

Баталгаажуулалтын тогтолцоо нь, бие даасан шинжээчдээр ЕДБЧСЗ-ийн дагуу 

хөндлөнгийн шалгалт хийлгэдэг чанарын баталгаажилтын агентлагуудыг 

бүртгэх, удирдан зохион байгуулах үүрэгтэй. http://www.eqar.eu 

Аливаа дээд боловсролын байгууллагын дотоод зохицуулалттай нь 

тохирч байгаа бол байгууллагад бүртгэлээс дурын агентлагийг сонгох эрх 

олгох зорилгоор EQAR байгуулагдсан. Энэ тохиолдолд дээд боловсролын 

байгууллагууд олон агентлагаас чөлөөтэй сонгох боломжтой болно. 

5.2.6.14. Европын Дээд Боловсролын Чанарын Баталгаажуулалтын 

Холбоо (ЕДБЧБХ) 

2004 онд байгуулагдсан ЕДБЧБХ нь Европын дээд боловсролын 

хүрээний гишүүн орнуудын чанарын баталгаажуулалтын агентлагуудыг 

зангиддаг толгой байгууллага юм. ЕДБЧБХ нь сайн туршлагыг хөгжүүлэх, 

хуваалцах, чанарын баталгааны Европын стандартыг дэмжих үүднээс Европын 

хамтын ажиллагааг дэмжиж, мэдээлэл, мэдлэг туршлагаа түгээдэг. 

ЕДБЧБХ Европын дээд боловсролын чанарыг хадгалах, сайжруулахад 

хувь нэмэр оруулах, Болонын үйл явцад нэгдсэн бүх улс оронд чанарын 

http://www.eqar.eu/
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баталгаажуулалтыг хөгжүүлэхэд гол хөдөлгөгч хүч болж ажиллах эрхэм 

зорилготой. Дээд боловсролын чиглэлээр ажилладаг Европын дээд 

боловсролын хүрээний чанарын баталгаажуулалтын байгууллагууд нь түүний 

гишүүд юм. 

ЕДБЧБХ-ны албан ёсны вэбсайтад зохион байгуулдаг хурал семинарын 

мэдээ, тайлан, тогтмол хэвлэдэг баримт бичиг, мэдэгдэл, албан тушаалын 

баримт бичиг зэрэг Европын чанарын баталгааг сайжруулахтай холбоотой 

мэдээллийн баялаг эх сурвалж нийтлэлүүдийг (үнэ төлбөргүй) тогтмол 

гаргадаг. http://www.enqa.eu.  

5.3. Францийн Лионы их сургууль 

Лион Академи нь IUT Lyon 1, IUT Lyon 2, IUT Lyon 3, IUT de Roanne, 

IUT Saint-Etienne гэсэн 5 салбар сургуультай бөгөөд тэдгээрийг нийлүүлээд 

IUT ARL (Ain-Rhône-Loire) гэж нэрлэдэг. 2011 оны 1-р сарын эхээр энэ 5 

сургууль тасралтгүй сайжруулах үйл явцад оролцохоор болж захирлууд нь 

хэсэгчлэн хамтрах чанарын арга замыг хэрэгжүүлэхээр шийдсэн. Үүгээр тус 5 

сургуулийн дунд харилцаа уялдаа холбоо бүхий сайн туршлага, чанарын 

хяналтын тогтолцоотой болохоор зорьсон. Энэхүү хамтын зорилт нь 

үйлчилгээний чанарын сайн туршлагаа хуваалцах, нэгтгэх, хамтарсан чанарын 

баталгаажуулалтын тогтолцоо бүрдүүлэх сургууль хоорондын ажлын хэсгүүд 

түншлэлээ хөгжүүлэх боломжийг олгосон юм.  

Чанарын хандлагын стратеги нь оролцогч сургуулиудын чанарт хандаж 

буй хандлагад тохирсон үйлчилгээний стандарт заавар бий болгоход чиглэсэн. 

Чанарын хандлагын хамгийн эхэнд тус 5 сургууль чанарын хандлагын баримт 

бичиг боловсруулж батлах юм. Салбар сургуулиудын 5 захирал, зөвлөлийн 

дарга нар албан ёсоор гарын үсэг зурж баталгаажуулсан энэхүү баримт бичигт 

оролцогч салбар сургууль бүрийн чанарын хандлагад тавигдах менежментийн 

шаардлага, арга барилыг хуваалцах журам, зарчмуудыг тусгана. 

http://www.enqa.eu/
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2012-2016 онд хийсэн сэдэвчилсэн, бүлгийн семинар ажлуудаар энэхүү 

стандарт лавлагаа загварыг боловсруулсан. Жишээ болгож дараах үйл 

ажиллагааг харуулав:  

 Түр ажлын байранд багш авах журам (8, 9-р заалт) 

 Дадлага, ажиллангаа суралцах хөтөлбөрийн менежментийн журам (14, 

16-р заалт) 

 Түвшин тогтоох шалгалт зохион байгуулах журам (17, 18, 19-р заалт) 

Энэхүү стандарт жишигт үндэслэн оюутны сургалтын хүрээн дэх 

чанарын баталгаажуулалтыг хангаж, хянаж байдаг. Бүх үүрэг даалгаврыг 

энэхүү цогц баримт бичигт нарийвчлан тусгасан бөгөөд үүнээс бид зөвхөн 

АБСС-д хамаатай хэсгүүдийг авч үзэх болно. 

Аливаа дадлага хийх, дадлагажин ажиллах хөтөлбөрийн хүрээнд тухайн 

дадлагын эсвэл ажлын байранд суралцах, суралцуулах гэрээнд нь тодорхой 

үүрэг даалгаврыг зааж өгөх ёстой. Сургууль, дадлагажуулагч байгууллага, 

оюутан хооронд байгуулах гэрээнд гарын үсэг зурахаас өмнө түүнд тусгасан 

үүрэг даалгаврууд нь тухайн сургалт, төлөвлөгөөнд нийцсэн эсэхийг дадлагын 

удирдагч, эсвэл ажлын байран дахь сургалт хариуцсан хүн нь шалгаж 

баталгаажуулдаг. 

- Ажлын байранд суурилсан сургалтын гэрээний хугацаанд бид та 

бүхэнд салбар сургуулиасаа байгууллага, дадлагын байран дээр зөвлөн 

хянах сургагч багшийг томилно. 

- Ажлын байран дээр гарахаас өмнө бид томилсон сургагч багшийг 

танд мэдэгдэж танилцуулна. 

- Ажлын байран дээр суралцах хөтөлбөрийн хувьд бид хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээг хэвийн явуулахын тулд дадлагажуулагч 

байгууллагын багш нартай жил бүр уулзалт зохион байгуулж 

шаардлагатай бүх мэдээллээр хангадаг. 

- Ажлын байран дээр суралцах гэрээний хугацаанд салбар сургуулийн 

багш тантай болон дадлагажуулагч байгууллагын багштай дор хаяж 
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гурван удаа холбоо барьж дараах зүйлийг хийдэг. Үүнд: 

- Дадлагын эхэн үед, гэрээнд заасан үүрэг даалгаврын 

биелэлтийг баталгаажуулахаар биеэр очиж уулзах 

- Дадлагын хугацаанд олж авсан мэдлэг чадвар, дадлагын 

явцтай танилцахын тулд биеэр очих, эсвэл холбоо барих, 

дадлагын тайлан хамгаалах ажилд тусалж дэмжих 

- Ажлын байранд суралцах хөтөлбөрийн үнэлгээний гарын авлага (цаасан 

эсвэл цахим хэлбэртэй) нь сургалтын хөтөлбөр, ялангуяа дадлагын бааз 

орчинд байх хугацаандаа ажилдаа тогтмол хяналт тавих боломжийг 

танд олгоно. Энэ нь дадлагажигч, сургууль, дадлагажуулагч 

байгууллага хооронд холбоо тогтоох хэрэгсэл болж өгдөг. 

- Аливаа дадлага, ажлын байрны сургалтын төгсгөлд тайлан бэлтгэж 

амаар хамгаална. 

- Дадлагыг удирдагч багшаас гадна бусад багш нараас бүрдсэн тайлан 

хамгаалуулах комиссын бүрэлдэхүүний өмнө тайлагнадаг бөгөөд 

дадлагажуулагч байгууллагын багшийг энэ комисст урьж оролцуулж 

болно.  

- Дадлага хийх, ажлын байран дээр сургах хөтөлбөрийн дагуу бид 

оролцогчдод ажлаа төлөвлөх боломжийг олгох үүднээс тайлан 

хамгаалах хуваарьт өдрийг товлон дор хаяж 1 сарын өмнө оюутан 

болон дадлагажуулагч байгууллагад мэдэгддэг. 

Дадлагын тайлан хамгаалах ажлыг дараах орчин, нөхцөлд зохион байгуулдаг. 

Үүнд:  

 Дадлагын тайлан хамгаалалтад оролцох багш оюутныг хүлээн авах өрөө 

(Тайлан хамгаалж байгааг анхааруулсан тэмдэглэгээтэй байна) 

 Тайлан хамгаалалтыг удирдан явуулах хөтлөгч 

 Тайлан хамгаалалтад зориулан бэлдсэн тоног төхөөрөмж (компьютер, 

проектор гэх мэт) 

 Тайлан хамгаалах, илтгэх хугацааг баримтлах 



Сургалтын гарын авлага 

 

 

155 

Эдгээр гүйцэтгэл тус бүр дээр хяналтыг тогтмол хийж салбар, сургуулиуд 

эдгээр журамд нийцэж байгаа эсэхийг баталгаажуулдаг.  

5.4.  Румины Трансалванийн их сургууль 

Румины дээд боловсролын байгууллагын АБСС-ын чанарын 

баталгаажуулалт 

Чанарын хөндлөнгийн баталгаажуулалт 

Румин улсад сургалтын бүх хөтөлбөрийг 5 жил тутамд магадлан 

итгэмжилдэг. Румины дээд боловсролын байгууллагын чанарын 

баталгаажуулалтын агентлаг (РДББЧБА) болон Европын чанарын 

баталгаажуулалтын бүртгэлд эрхтэй чанарын баталгаажуулалтын бусад 

агентлагаас үнэлгээг хийдэг. 

Одоог хүртэл Румины их сургуулиудын ихэнх сургалтын хөтөлбөрүүд нь 

Румины Дээд Боловсролын Байгууллагын Чанарын Баталгаажуулалтын 

Агентлагийг (РДББЧБА) сонгож үнэлгээ хийлгэж байна. РДББЧБА-ын 

стандарт болон шалгуурт АБСС-ын бүрэлдэхүүн хэсэг болгож “Бакалаврын 

зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөрүүдэд сургалтын хоёр дахь жилээс эхлэн жил 

бүр 2-3 долоо хоногийн дадлага гүйцэтгэхээр тусгасан байх ёстой” гэж заасан 

байдаг.  

Их сургууль нь дадлага хийх хугацаа, байршил, зохион байгуулалтын 

хэлбэр, удирдамж, дадлагыг удирдах их сургуулийн багш болон компанийн 

ажилтны томилгоо зэргийг тодорхой тусгасан түншлэлийн гэрээг байгууллага, 

компаниудтай байгуулах үүрэгтэй. 

Дадлага ажлын сургалтын хөтөлбөр нь сургууль төгссөний дараа 

хөдөлмөрийн зах зээлд ажил эрхлэхэд шаардлагатай практик ур чадваруудыг 

оюутнууд эзэмшихэд дэмжлэг үзүүлэхүйц байдлаар боловсруулагдсан эсэхэд 

РДББЧБГ үнэлгээ хийдэг.  

Дадлага ажил гүйцэтгэх газрын хуваарилалт харгалзсан чанарын 

баталгаажуулалтын стандарт шаардлага нь: 
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 Хичээлийн хөтөлбөрийн интеграци: Дадлагажуулах ажлын байр нь 

сургалтын хөтөлбөрт нийцэж байх ёстой. Энэ нь дадлага ажлын 

хөтөлбөрт заасан ур чадварыг баталгаажуулна гэсэн үг.  

- Их сургуулийн хичээлээр олж авсан мэдлэгээ хэрэглэх 

- Суралцаж буй салбарт шаардагдах шинэ чадваруудыг эзэмших  

- Амьдралын бодит нөхцөл байдал болон мэргэжлийн ажил хэргийн 

орчин дахь хүндрэлүүдтэй нүүр тулах боломжийг оюутнуудад 

бүрдүүлэх 

- Ажлын орчны нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх 

- Бизнесийн үйл ажиллагаанд оролцох хувийн туршлагадаа дүн 

шинжилгээ хийх 

 Дадлагажуулагч/удирдан чиглүүлэгч: Дадлага хийж буй 

байгууллагаас ажлын байран дээр ажиллахад оюутанд туслах 

төлөөлөгч (зөвлөх) томилдог. Мөн сургалтын хөтөлбөрт тусгасан 

сургалтын үр дүнг дагаж мөрдөхийг хянадаг багшийг томилдог. 

 Үнэлгээ: Компани нь оюутны дадлагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ 

хийж, гэрчилгээ олгох замаар дадлага хийсэн байдлыг/хугацааг 

баталгаажуулна. 

 Санхүүгийн урамшуулал: Компани нь оюутанд санхүүгийн 

урамшуулал эсвэл материаллаг урамшуулал үзүүлж болно. Энэ нь 

ажлын байранд хийж буй дадлагын явцад хоёр талын хариуцлагыг 

нэмэгдүүлэх хөшүүрэг болдог. 

 Гэрээ: Гурван талт гэрээнд захиргааны журам болон талуудын 

үүргийг тодорхойлсон байна. 

  Байгууллагын нууцлалын дүрэм: Байгууллага, компанийн 

нууцлалын дүрмийг харгалзан үзэх шаардлагатай. 

Мөн байгууллага бүр шинжлэх ухааны салбар чиглэлээсээ хамаарч 

үйлдвэрлэл, бизнесийн салбаруудын саналыг тусгасан эсвэл хамтран 

боловсруулсан өөрийн гэсэн (инженер гм) журам стандарттай байна. 
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Сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулахдаа судлаач, оюутан, ажил олгогч- 

хөдөлмөрийн зах зээлийн төлөөлөгч тэргүүтэй бүх оролцогч талуудын 

оролцоотой хийнэ. Үүний нэгэн адил, сургалтын хөтөлбөрт дүн шинжилгээ 

хийх, хянах, сайжруулах үйл ажиллагаанд ч хөндлөнгийн шинжилгээ, зөвлөгөө 

өгөх маягаар оюутан, төгсөгч, ажил олгогчид байлцах ёстой. Оюутны дадлагыг 

үнэлэхдээ тухайн оюутан дадлага ажилдаа өгсөн үнэлгээ, байгууллагаас 

томилсон удирдагч багшийн дүгнэлтийг харгалзан үзнэ. 

Брасовын Трансильванийн их сургуулийн чанарын дотоод 

баталгаажуулалт  

Брасовын Трансильванийн Их Сургуулийн ажлын байранд суурилсан 

сургалтын чанарын баталгаажуулалтын механизм нь тус сургуулийн 

боловсруулсан чанарын дотоод баталгаажуулалтын тогтолцооны нэг хэсэг юм. 

Энэ нь I) их сургуулийн хүрээнд, II) байгууллагын хүрээнд III) дадлага 

удирдагчид (байгууллагын дагалдуулан сургагч, сургуулийн чиглүүлэгч багш) 

хамаатай. Үүнд: 

 Дадлага ажлын сургалтын чанарын талаарх оюутнуудын санал бодлыг 

тусгасан тогтмол судалгаа 

 Дадлагажигч, төгсөгчдийн чанарын талаарх байгууллагын санал 

бодлыг тусгасан судалгаа 

 Трансильванийн их сургуулийн төгсөгчдийн мэдээллийн сангаар 

дамжуулан хөдөлмөр эрхлэх боломжид дүн хийсэн шинжилгээ 

 Оюутны дадлага ажлын сургалтын бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг багтаасан 

сургалтын хөтөлбөрийг хяналт үнэлгээ 

 Их сургуулийн түвшинд дадлагыг зохицуулах дотоод журам 

Чанарын баталгаажуулалт, үнэлгээний комиссоос чанарын дотоод 

баталгаажуулалтын тогтолцоог, сургууль, сургалтын хөтөлбөр, гүйцэтгэж буй 

ажлын түвшинд удирддаг бөгөөд чанарын баталгаажуулалтын алба дэмжиж 

ажилладаг.  
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Трансильванийн их сургуулийн (https://practica.unitbv.ro/) дадлагын 

ажлын сургалтыг дараах бүрэлдэхүүнтэй хамтарч хэрэгжүүлдэг. Үүнд: 

 Ажлын байранд суурилсан сургалтыг зохион байгуулах, сайжруулах, 

бизнесийн салбартай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх эрх бүхий 

Бизнесийн орчинтой харилцах алба (BRME); 

 Их сургуультай хамтран дадлага ажил явуулах түншлэлийн гэрээнд 

гарын үсэг зурсан компани, байгууллагууд 

 Бүрэлдэхүүн сургуулиудын дадлагын ажлын сургалтын асуудал 

хариуцсан дэд захирал, хөтөлбөрийн ахлагчид 

Чанарын баталгаажуулалтын механизм нь сургуулийн дадлагын журмыг 

бүрэлдэхүүн сургуулийн түвшний шаардлагад нийцүүлэн гаргаж, тус 

сургуулийн зөвлөл нь баталгаажуулдаг. Ингэхдээ дүрэм журмыг оюутнуудад 

танилцуулах; байгууллагуудын санал болгосон дадлагын байрны талаарх 

мэдээллийн санг хадгалах, шинэчлэх; оюутны дадлагажих ажлыг сонгож 

оноох, оюутны дадлага ажлын байрны хуваарилалтад дүн шинжилгээ хийх; 

дадлагын тайлан хамгаалуулах, үнэлэх; байгууллага (дадлагажуулагч), 

сургуулийн төлөөлөгч (багш нар), оюутнуудаас санал хүсэлт авч нэгтгэх 

Трансильванийн их сургуулийн Ажлын байранд суурилсан сургалтын 

чанарын баталгаажуулалтын үйл явцад дараах зүйлс орно: 

- Сургуулийн хэмжээнд хийх дадлага ажлын журам, хуанлийг батлах 

- Баталсан журам, хуанлийг сургалтын жилийн эхэнд бүрэлдэхүүн 

сургууль, мэргэжлийн хөтөлбөрүүдэд тараах 

- Сургууль, дадлагажуулагч байгууллагуудын хооронд байгуулсан 

дадлагын гэрээг баталгаажуулах 

- Сургууль, дадлагажуулагч байгууллага, оюутны хооронд албан ёсны 

гэрээ байгуулах 

- Байгууллагуудаас санал болгосон дадлага хийх газрыг чанарын 

шалгуурын дагуу баталгаажуулах 
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- Дадлагын ажлын байранд зориуд нийцүүлсэн шаардлагыг 

тодорхойлох (чанарын шаардлагыг засах, тохируулах) 

- Дадлагад гарахад шаардлагатай оюутнуудын бичиг баримтыг 

бүрдүүлэх 

- Дадлагад гарахыг зөвшөөрсөн баталгаа бичиг авах 

- Чанарын баталгаажуулалтын шалгуур үзүүлэлт дээр үндэслэн 

дадлагыг үнэлэх 

Эдгээр үйл ажиллагаа, удирдамж нь оюутны сургалтын сурлагын 

амжилтыг нэмэгдүүлэн, дадлага ажлын чанарыг тасралтгүй сайжруулснаар 

Трансильванийн их сургуулийн АБСС-ын үйл явцыг оновчтой болгох 

зорилготой юм. 

6. Бодлого боловсруулагчид болон их сургуулийн багш нарт зориулсан 

чиглүүлэх асуултууд 

Энэ хэсэгт бодлого боловсруулагчид дагалдан сургалтын хөтөлбөрийг 

төлөвлөх, хэрэгжилтийг үнэлэхдээ анхаарах ёстой чиглүүлэх асуултуудыг 

оруулав. 

АБСС-г дэмжсэн үндэсний бодлого, дүрэм журмыг үнэлэх асуултууд:   

1. Үндэсний бодлого болон хууль дүрэм нь АБСС-ын төрлүүдийг 

хэрэгжүүлэхэд үр дүнтэй дэмжлэг болж чадаж байна уу? 

2. Эдгээр бодлого, эрхзүйн бичиг баримтууд нь оролцогч талуудад 

ойлгомжтой, уялдаа холбоо сайтай боловсруулагдсан уу? 

3. Гадаад улс орны АБСС-ын загваруудыг манай улсад хэрэгжүүлэх 

боломжтой юу? Тусгайлсан ямар төрлийн өөрчлөлтийг оруулах 

шаардлагатай байж болох вэ? 

Дагалдуулан сургах хөтөлбөрийн алсын харааг үнэлэхэд чиглэсэн 

асуултууд: 

1. Дагалдуулан сургах энэхүү хөтөлбөрийн зорилго нь юу вэ? 

2. Алсын хараа нь бодлого боловсруулалт, үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг 

чиглүүлэхүйц байдлаар тодорхой, ойлгомжтой томьёолсон уу?  
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3. Алсын хараа нь бодит, хэмжигдэхүйц зорилтуудыг тусгасан уу? 

4. Зорилтууд нь шалгуур үзүүлэлтүүдээр хэмжигдэх боломжтой юу? 

5. Алсын хараа нь оролцогч талуудын сонирхолтой хэрхэн уялдаж байна вэ? 

Нөөц, боломжийг үнэлэхэд чиглэсэн асуултууд: 

1. Дагалдан сургалтыг хэрэгжүүлэхэд ямар нөөцүүд (санхүү, тоног төхөөрөмж 

болон материаллаг бааз, цаг хугацаа) шаардагдах вэ? 

2. Дагалдан сургалтыг хэрэгжүүлэх боломжийг олгосон нөөцүүд одоо байна 

уу? 

3. Хэрэгжилтийн бүх л үйл явцад хангалттай хэмжээний нөөц байгаа уу эсвэл 

зөвхөн хэрэгжилтийн эхэн үед л хүрэлцэхүйц нөөц байна уу? 

4. Хэрэв хангалттай нөөц байхгүй бол тэдгээрийг бий болгохын тулд юу хийх 

вэ? 

5. Нөөцийн үр дүнтэй, үр өгөөжтэй ашиглалтыг хангах хариуцлагын 

тогтолцоо байгаа юу? 

Талуудын оролцоог үнэлэхэд чиглэсэн асуултууд: 

1. Дагалдан сургалтыг хэрэгжүүлэхэд үндсэн оролцогч талууд хэн бэ? 

2. Бүх үндсэн оролцогч тал дагалдан сургалтын алсын харааг дэмжиж байна 

уу эсвэл эсрэг ашиг сонирхол байна уу?  

3. Үндсэн оролцогч талууд дагалдан сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулахад 

идэвхтэй оролцсон уу? 

4. Зарим оролцогч талууд алга болж, оролцохгүй байна уу?  

5. Хэрэгжүүлэх стратегийг илүү практик болгохын тулд оролцогч талуудын 

мэдлэгийг ашиглаж байна уу? 

6. Үндсэн оролцогч талууд энэ үйл явцад хувь нэмэр оруулж, тэдний үгийг 

сонсож байгаа юм шиг санагддаг уу? Тэд дагалдан сургалтын хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээсэн үү? 

7. Үндсэн оролцогч талууд дадлагажих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд 

шаардлагатай чадавхтай юу? 
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8. Их сургуулийн түвшинд сурган хүмүүжүүлэх дадлага, манлайллын хэв маяг 

нь дагалдан сургалтын хөтөлбөрийн зорилготой нийцэж байна уу?  

Ил тод байдлыг үнэлэхэд чиглэсэн асуултууд: 

1. Хэн, ямар ажлыг хариуцаж байгаа нь тодорхой байна уу?  

2. Хөрөнгө оруулагчдын/оролцогч талуудын хоорондын харилцаа тодорхой 

байна уу?  

3. Хэрэв тодорхой оролцогч талууд хариуцлага алдвал юу болох вэ? Тэрхүү 

алдааг хэрхэн залруулах вэ?   

4. Хэрэгжилтийн үйл явцыг үнэлэхийн тулд оролцогч талуудад мэдээлэл 

цуглуулах тогтолцоо байна уу? 

5. Дагалдан сургалтын хөтөлбөрийн зорилго, зорилтын хэрэгжилтийг үнэлэх 

тусгай үзүүлэлтүүд мониторингийн тогтолцоонд байдаг уу?    

6. Цуглуулсан мэдээллийг ашиглан хэрэгжилтийн явцыг зохицуулах боломж 

оролцогч талуудад байгаа юу?   

Дагалдан сургалтын чанарын хэрэглэгдэхүүнийг үнэлэхэд чиглэсэн 

асуултууд:  

1. Хөтөлбөрийн чанарыг үнэлэхдээ Дагалдан сургалтын чанарын ямар 

хэрэглэгдэхүүн хэрэглэсэн бэ? 

2. Тэрхүү хэрэглэгдэхүүнийг сонгох үндэслэл, баримт юу вэ? 

3. Дагалдан сургалтын чанарын хэрэглэгдэхүүн нь хөтөлбөрийн хяналт, 

үнэлгээг хөнгөвчилж чадсан уу? 

4. Түүнийг ашиглах шалтгаан, үндэслэлийг тогтоох туршилт, судалгаа хийсэн 

үү? 

5. Дагалдан сургалтын чанарын хэрэглэгдэхүүнд учирч болзошгүй алдаа байх 

уу? 

6. Дагалдан сургалтын чанарын хэрэглэгдэхүүнүүд хоорондоо уялдаа 

холбоотой юу?   
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7. Даалгавар 

Даалгавар 1  

Nieuwenhuis et al,’ (2004, p. 139) “Бодлогын хэмжүүрийн нөлөөллийн үнэлгээ” 

сэдэвт бүлгийн 8.2 дугаар хэсгийг анхааралтай уншаад, дараах даалгавруудыг 

гүйцэтгэнэ үү. Үүнд: 

- АБСС-ыг чанартай зохион байгуулахад тулгарч буй гол сорилтуудыг 

танилцуулах  

- Өөрийн орны нөхцөл байдлыг анхааран үзэж, АБСС-ын тогтолцооны 

оролцогч талуудыг тодорхойлох 

- Өөрийн улсын Мэргэжлийн боловсролын сургалтын болон судалгааны 

байгууллагуудыг тодорхойлох  
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Даалгавар 2 

Дараах чанарын үзүүлэлтүүдэд тулгуурлан өөрийн сургуулийн АБСС-ыг 

үнэлнэ үү. 

А. Сургуулийнхаа чанарын үзүүлэлтүүдийг хэрхэн сайжруулж болох талаар 

(зарим талаар боломж байгаа бол) та саналаа хэлнэ үү? 

Б. Танай сургууль чанарын үзүүлэлтээ хэрхэн сайжруулсан талаарх 

туршлагаасаа (хэрэв сайн үр дүн бол) хуваалцана уу? “Санал огт санал 

нийлэхгүй” гэснээс “Санал бүрэн нийлж байна” гэсэн шатлалаар 1-5 хүртэл 

оноогоор үнэлнэ. 

Танин мэдэхүйн байдал  

- Оюутнууд суралцахад чадварт суралцсан.  

- Оюутнууд суурь чадваруудаа сайжруулдаг. 

- Оюутнууд шийдвэр гаргадаг. 

- Оюутнууд сэтгэн бодох, асуудал шийдвэрлэх чадвараа сайжруулдаг. 

- Оюутнууд цаашдын амьдралд нь хэрэг болох зүйлсийг сурдаг. 

- Оюутнууд ерөнхий боловсролын сургуульд эзэмшсэн чадваруудаа 

ашигладаг. 

- Оюутнууд аливаа зүйлийг шинээр хийх арга замуудыг сэтгэн бодож 

олдог. 

Нийгэмшихүйн чадамж 

- Ажиллах явцдаа бусадтай харилцаанд ордог. 

- Оюутнууд бусадтай ойлголцож сурдаг. 
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- Оюутнууд янз бүрийн туршлагатай хүмүүстэй танилцдаг. 

- Оюутнууд насанд хүрэгчидтэй хэрхэн ажиллах талаар мэдэж авдаг. 

- Оюутнууд үе тэнгийнхэнтэйгээ хэрхэн ажиллах талаар мэдэж авдаг. 

Сургалтын хөтөлбөрийн уялдаа холбоо 

- Багш нар хичээл дээр ажлын тухай ярьдаг. 

- Дадлага ажил нь сургалтын хөтөлбөртэй нягт уялдаатай байдаг. 

- Оюутнууд хичээл дээр заалгаснаа ажил дээр хэрэглэж чаддаг. 

- Сургуульд суралцах нь хөдөлмөр эрхлэхэд тусалдаг. 

- Хөдөлмөр эрхлэх нь суралцахуйн үйлийг ойлгоход тусалдаг. 

Бүтэц дарааллын уялдаа 

- Их сургуулийн багш/зохицуулагч нь дадлагажигч оюутны дадлага хийж 

буй газарт тогтмол ирдэг. 

- Их сургуулийн багш/зохицуулагч нь оюутнуудад үнэлгээ өгдөг. 

- Их сургуулийн багш/зохицуулагч нь сургалтын төлөвлөгөө 

боловсруулдаг. 
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Хавсралтууд 

 

 

ДАДЛАГЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ТӨВ 

Доорх асуулгад хариулахаас өмнө бүрэн уншаарай. 

Асуулгыг бөглөсний дараа өөрийн байгууллагын нэр бүхий дугтуйд хийж 

битүүмжлээд оюутанд өгч удирдагч багшид нь хүргүүлнэ үү. 

Үнэлгээний хуудас нь Македоны их сургуулийн Оюутны дадлагын асуудал 

хариуцсан төвд эх хувиараа очих ёстой бөгөөд факсаар болон бусад ямар нэгэн 

хэлбэрээр илгээхгүй. 

 

ДАДЛАГАЖУУЛАГЧ АГЕНТЛАГААС ОЮУТНЫ ДАДЛАГА АЖИЛД 

ӨГӨХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС 

Оюутны нэр: 

Харьяалагдах тэнхим: 

Дадлага хийсэн байгууллага (нэрийг бүрэн бичих):  

Мэргэжлийн дадлага эхэлсэн/дууссан огноо: 

Дараах асуултуудыг уншиж сэтгэл ханамжийн байдлаа тэмдэглээрэй, 

шаардлагатай тохиолдолд доорх шкал- (хэмжүүр)-ыг ашиглаж болно: 

0 = огт үгүй, 1 = ховор, 2 = бага зэрэг, 3 = дунд зэрэг, 4 = Их, 5 = Маш их. 

1. Дадлагажин суралцагчийг ямар шалгуурыг үндэслэн/ ямар шалгуураар 

сонгосон бэ?   

 Өмнөх ажлын туршлага  

 Онолын мэдлэг (өндөр оноо)  

 Хувь хүний чадвар/ гаргасан амжилт  
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 Бусад................................................................................................................ 

2. Дасгалын зорилго Дасгалын объект (дадлагажигчийн гүйцэтгэсэн тусгай 

үүрэг, түүний хариуцан хийх ажил, ажилласан салбар, үргэлжлэх хугацаа гэх 

мэт). ............................................................................................. 

3. Дадлагын оюутан ажилласнаар танай байгууллагад ямар нэгэн ашиг тусаа 

өгсөн эсэхийг 0 -ээс 5 хүртэлх оноогоор үнэлнэ үү. 

0 ,   1 ,   2 ,   3 ,   4 ,   5 . 

Үнэлгээний хугацаанд дараах эерэг шинж чанар/онцлогийг харуулж байсан 

эсэхийг тэмдэглэнэ үү. 

 Өндөр түвшний ноу-хау  

 Үүрэг даалгаврын түргэн шуурхай гүйцэтгэл  

 Байгууллагын үндсэн ажилтнуудад өгч байсан үнэ цэнтэй зөвлөгөө 

/туслалцаа  

 Судалгааны хөгжилд оруулсан онцгой хувь нэмэр  

 Бусад, ................................................................................................... 

Үнэлгээний үед дараах сөрөг шинж чанаруудаас илэрсэн бол тэмдэглэнэ үү. 

 Мэдлэг дутмаг  

 Ур чадвар хангалтгүй  

 Мэргэжлийн ёс зүй хангалтгүй  

 Ажиллах хүсэл тэмүүлэлгүй  

 Бусад ……………………………………………………………………  

4. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам түүний ажлын гүйцэтгэл дээшилж байсан, 

зогсонги/хивэндээ эсвэл доошилж байсан эсэхийг дурдана уу.  

Өөрийн байр суурийг илэрхийлнэ үү. ……………. ……………………… 

5. Ажил, мэргэжилд бэлтгэгдсэн байдлаа сайжруулахын тулд суралцагч нь 

ямар зүйлд/ чиглэлд илүү анхаарах хэрэгтэй гэж та үзэж байна вэ?   

...................................................................................................................................... 

6. Суралцагчийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдлыг илэрхийлсэн дараах 

үзүүлэлтүүдийг 0-5 хүртэлх шатлалаар үнэлнэ үү. 
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1 Ажилд дасан зохицох чадвар   

2 Мэргэжлийн аливаа нөхцөл байдалд дасан зохицох чадвар   

3 Халамжлах, дэг журам, зохион байгуулалт   

4 Хичээл зүтгэл/ Сурах дур сонирхол / Ажил хийх сонирхол   

5 Зан авир, сэтгэлээсээ хандах   

6 Байгууллагын дүрэм журмыг мөрдөх сахилга бат (жишээлбэл, 

ажлын цаг) 

  

7 Харилцаа/Үйлчлүүлэгчдэд үйлчилгээ үзүүлэх хүсэл      

8 Бусадтай ажиллах чадвар/ багийн сэтгэлгээ   

9 Хариуцлага   

10 Үр өгөөж   

11 Бүтээмж   

12 Төслийн чанар   

13 Өвөрмөц санаа гаргах/ хөгжүүлэх санаачилга    

14 Асуудлыг оновчтой шийдвэрлэх   

7. Дадлагын хугацаанд суралцагчид ямар нэгэн асуудал тохиолдсон бол 

түүнийг тайлбарлана уу. ....................................................................................... 

8. Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын/бизнесийн байгууллагын үндсэн ажил үүргийг 

ойлгож авахад тухайн суралцагчид хэдий хэмжээний хугацаа шаардагдсан бэ?    

9. Суралцагчийн ерөнхий гүйцэтгэлийг үнэлнэ үү.   

Хангалтгүй Хамгийн бага 

гүйцэтгэл 

Дунд зэргийн 

гүйцэтгэл  

Сайн 

гүйцэтгэл  

Маш сайн 

гүйцэтгэл  

Дээд зэргийн 

гүйцэтгэл 

      

Бусад тайлбарууд: ..................................................................................................... 

10. Дадлага дууссаны дараа үргэлжлүүлэн ажиллах саналыг дагалдан 

суралцагчид тавьсан эсэх?   Тийм ,    Үгүй . 

11. Хэрэв Тийм бол шалтгааныг дурдана уу.  

 Суралцагчийн ажлын гүйцэтгэл маш сайн байсан  

 Компанийн ашгийг нэмэгдүүлсэн  

 Байнгын ажилтан ажиллуулах хэрэгтэй болсон  

 Компанид түр ажлын байр бий болсон  
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  Бусад шалтгаан  

...........................…………………………………........................................... 

12. Хэрэв Үгүй бол шалтгааныг дурдана уу. 

 Компанид шаардлагатай санхүүжилт дутагдалтай  

 Байнгын ажилтан ажиллуулах хэрэгцээгүй  

 Суралцагчийн гүйцэтгэл хангалтгүй  

 Бусад шалтгаан  

.......................................................................................................................... 

13. Тухайн суралцагчийг өөр компанид ажиллуулахаар санал болгох бол та 

аль үнэлгээг өгөх вэ?    

 0    1    2    3    4    5 . 

 Тайлбар ………………………………….......…………………………………… 

 

ДАДЛАГА ХИЙСЭН БАЙГУУЛЛАГА  

 Удирдагчийн нэр, гарын үсэг    

 Байгууллагын/компанийн тамга 

Огноо: 
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ДАДЛАГЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ТӨВ 

Энэхүү маягтыг бөглөхөөс өмнө та дадлага хийсэн оюутантай уулзаж дадлага 

ажил гүйцэтгэсэн байдлын талаар дэлгэрэнгүй ярилцан, дадлагажуулагч 

байгууллагаас ирүүлсэн үнэлгээний хуудсыг нухацтай судалж бөглөнө үү.  

Энэхүү маягтыг дадлага дууссанаас хойш 15 хоногийн дотор Дадлагын төвд 

хүргүүлнэ. 

Хэт товч хариулсан, хангалттай үндэслэлгүй хариултыг тооцохгүй болно. 

ДАДЛАГА УДИРДСАН БАГШААС ОЮУТНЫ ДАДЛАГА АЖИЛД 

ӨГӨХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС 

Оюутны нэр:…………………………. ……………………...........................…… 

Харьяалагдах тэнхим: …………………………………………….……………… 

Дадлага хийсэн байгууллага (нэрийг бүрэн бичих): .……………………………  

Мэргэжлийн дадлага эхэлсэн/дууссан огноо: …………. ….........……….………  

1. Доорх хүснэгтэд дадлагажигч оюутны ерөнхий гүйцэтгэлийг ерөнхийд нь 

үнэлнэ үү. 

 

2. Дадлагажигч оюутны гүйцэтгэсэн тодорхой ажил үүргүүдийг тодорхойлон 

бичнэ үү.  

................................................................…………………………………………… 

-Дадлага ажлаар гүйцэтгэсэн ажил болон оролцогч талуудын байгуулсан 

дадлагын гэрээний нөхцөл хоорондоо хэр хамааралтай байсан бэ? 

Хангалтгүй Хамгийн бага 

гүйцэтгэл 

Дунд зэргийн 

гүйцэтгэл  

Сайн 

гүйцэтгэл  

Маш сайн 

гүйцэтгэл  

Дээд зэргийн 

гүйцэтгэл 
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Огт хамааралгүй     Тийм ч хамааралтай биш   

Зарим талаар хамааралтай   Нягт хамааралтай  

- Суралцаж буй хөтөлбөрийн чиглэлтэй хэр зэрэг хамааралтай байсан бэ?   

Огт хамааралгүй     Тийм ч хамааралтай биш   

Зарим талаар хамааралтай   Нягт хамааралтай  

Тайлбар: .................................................................................................................... 

3. Дадлагажуулагч байгууллага нь оюутны дадлагын гүйцэтгэлд сэтгэл 

хангалуун байна гэж та үзэж байна уу?   Тийм       Үгүй  

Тайлбар: ………………………………………………………………………….  

4. Мэргэжлийн дадлага хийсэн байдалдаа оюутан хэр зэрэг сэтгэл ханамжтай 

байна вэ?   

Туйлын 

сэтгэл 

ханамжгүй 

Сэтгэл 

ханамжгүй 

Сэтгэл 

ханамж 

сул 

Сэтгэл 

ханамж 

боломжийн  

Нэлээд 

сэтгэл 

ханамжтай 

Туйлын 

сэтгэл 

ханамжтай 

      

Тайлбар........................................................................................................................ 

5. Дадлагажигч оюутан болон дадлагажуулагч байгууллагын хооронд ямар 

нэгэн зөрчил гарсан уу?    ТИЙМ                 ҮГҮЙ  

-Хэрэв Тийм бол дэлгэрэнгүй тайлбарлан бичнэ үү.   

……………………………………………………………………………………… 

- Дээр дурдсан асуудлуудын талаар ямар нэгэн мэдээллийг цаг тухайд нь та 

оюутнаас хүлээн авсан уу?   

Цаг тухайд нь надад мэдэгдсэн   

Холбогдох мэдээлэл би хүлээн аваагүй  

Үнэлгээний явцад надад мэдэгдсэн  

- Дээр дурдсан асуудлын талаар ямар нэгэн мэдээллийг цаг тухайд нь та ажил 

олгогчоос хүлээн авсан уу?   

Цаг тухайд нь надад мэдэгдсэн   

Холбогдох мэдээлэл би хүлээн аваагүй   

Үнэлгээний явцад надад мэдэгдсэн  
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-Хэрэв та холбогдох мэдээллийг цаг тухайд нь авсан бол асуудлуудыг 

шийдвэрлэхийн тулд ямар арга хэмжээ авах байсан бэ?  

..................................................................................................................................... 

Аливаа буруутай үйлдлээс болж оюутны дадлага ажил тасалдсаныг оюутан 

Дадлагын төвд цаг тухайд нь мэдэгдсэн, гэрээний нөхцөлөө биелүүлээгүй 

тохиолдол гарсан уу? 

...................................................................................................................................... 

6. Энэхүү дадлага ажлыг бүтээлтэй болсон гэж та үзэж байна уу?   

ТИЙМ   ҮГҮЙ    Тодорхой хэмжээгээр  

Тэмдэглэл:….............................................................................................................. 

7. Дараагийн удаа тухайн дадлагажуулагч байгууллагатай дахин хамтарч 

ажиллах уу? 

Тэгнэ     Үгүй   Тодорхой нөхцөлтэйгөөр  

-Хэрэв нөхцөлтэйгөөр гэвэл тэр талаар товч дурдана уу. 

………………………………………………………………………………….....…

……………………………………………………………………………….............. 

Огноо: …… / …… / …….     Дадлага удирдсан багшийн 

нэр,  

гарын үсэг 
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ДАДЛАГЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ТӨВ 

Энэхүү маягтыг бөглөхөөс өмнө та дадлага хийсэн оюутантай уулзаж дадлага 

ажил гүйцэтгэсэн байдлын талаар дэлгэрэнгүй ярилцан, дадлагажуулагч 

байгууллагаас ирүүлсэн үнэлгээний хуудсыг нухацтай судалж бөглөнө үү.  

Энэхүү маягтыг дадлага дууссанаас хойш 15 хоногийн дотор Дадлагын төвд 

хүргүүлнэ. 

Хэт товч хариулсан, хангалттай үндэслэлгүй хариултыг тооцохгүй болно. 

ДАДЛАГАЖУУЛАГЧААС ОЮУТНЫ ДАДЛАГА АЖИЛД ӨГӨХ 

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС 

Оюутны нэр:…………………………. ………………………… 

Харьяалагдах тэнхим: …………………………………………………………… 

Дадлага хийсэн байгууллага (нэрийг бүрэн бичих): ……………………………  

Мэргэжлийн дадлага эхэлсэн/дууссан огноо: …………. …………… ……… …  

2. Доорх хүснэгтэд дадлагажигч оюутны ерөнхий гүйцэтгэлийг ерөнхийд нь 

үнэлнэ үү.    

2. Дадлагажигч оюутны гүйцэтгэсэн тодорхой ажил үүргүүдийг тодорхойлон 

бичнэ үү.  

……………………………………………………………………………………… 

-Дадлага ажлаар гүйцэтгэсэн ажил болон оролцогч талуудын байгуулсан 

дадлагын гэрээний нөхцөл хоорондоо хэр хамааралтай байсан бэ? 

Огт хамааралгүй     Тийм ч хамааралтай биш   

Хангалтгүй Хамгийн бага 

гүйцэтгэл 

Дунд зэргийн 

гүйцэтгэл  

Сайн 

гүйцэтгэл  

Маш сайн 

гүйцэтгэл  

Дээд зэргийн 

гүйцэтгэл 
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Зарим талаар хамааралтай   Нягт хамааралтай  

- Суралцаж буй хөтөлбөрийн чиглэлтэй хэр зэрэг хамааралтай байсан бэ?   

Огт хамааралгүй     Тийм ч хамааралтай биш  

Зарим талаар хамааралтай   Нягт хамааралтай  

Тайлбар: ................................................................................................................. 

3. Дадлагажуулагч байгууллага нь оюутны дадлагын гүйцэтгэлд сэтгэл 

хангалуун байна гэж та үзэж байна уу?    ТИЙМ       ҮГҮЙ  

Тайлбар: ………………………………………………………………………….  

4. Мэргэжлийн дадлага хийсэн байдалдаа оюутан хэр зэрэг сэтгэл ханамжтай 

байна вэ?   

Туйлын 

сэтгэл 

ханамжгүй 

Сэтгэл 

ханамжгүй 

Сэтгэл 

ханамж 

сул 

Сэтгэл 

ханамж 

боломжийн  

Нэлээд 

сэтгэл 

ханамжтай 

Туйлын 

сэтгэл 

ханамжтай 

      

Тайлбар....................................................................................................................... 

5. Дадлагажигч оюутан болон дадлагажуулагч байгууллагын хооронд ямар 

нэгэн зөрчил гарсан уу?    ТИЙМ                 ҮГҮЙ  

-Хэрэв Тийм бол дэлгэрэнгүй тайлбарлан бичнэ үү.   

……………………………………………………………………………………. 

- Дээр дурдсан асуудлуудын талаар ямар нэгэн мэдээллийг цаг тухайд нь та 

оюутнаас хүлээн авсан уу?   

Цаг тухайд нь надад мэдэгдсэн   

Холбогдох мэдээлэл би хүлээн аваагүй  

Үнэлгээний явцад надад мэдэгдсэн  

- Дээр дурдсан асуудлын талаар ямар нэгэн мэдээллийг цаг тухайд нь та ажил 

олгогчоос хүлээн авсан уу?   

Цаг тухайд нь надад мэдэгдсэн   

Холбогдох мэдээлэл би хүлээн аваагүй   

Үнэлгээний явцад надад мэдэгдсэн  
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-Хэрэв та холбогдох мэдээллийг цаг тухайд нь авсан бол асуудлуудыг 

шийдвэрлэхийн тулд ямар арга хэмжээ авах байсан бэ?    

..................................................................................................................................... 

Аливаа буруутай үйлдлээс болж оюутны дадлага ажил тасалдсаныг оюутан 

Дадлагын төвд цаг тухайд нь мэдэгдсэн, гэрээний нөхцөлөө биелүүлээгүй 

тохиолдол гарсан уу? 

...................................................................................................................................... 

6. Энэхүү дадлага ажлыг бүтээлтэй болсон гэж та үзэж байна уу?   

ТИЙМ   ҮГҮЙ    Тодорхой хэмжээгээр  

Тэмдэглэл:…...............................................................................................................

...................................................................................................................................... 

7. Дараагийн удаа тухайн дадлагажуулагч байгууллагатай дахин хамтарч 

ажиллах уу? 

Тэгнэ     Үгүй   Тодорхой нөхцөлтэйгөөр  

-Хэрэв нөхцөлтэйгөөр гэвэл тэр талаар товч дурдана уу. 

………………………………………………………………………………….....… 

Огноо: …… / …… / …….     Дадлага удирдсан багшийн 

нэр,  

гарын үсэг 
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Хавсралт-Германы чанарын баталгаажуулалт 

Берлиний эдийн засаг, хуулийн сургуулийн “Хичээл, модуль сургалтын 

үнэлгээ”-нд ашигладаг асуулгыг хавсаргав. 

Берлиний ЭЗХС                      

Хичээлийн үнэлгээ               Бизнес, эдийн засгийн сургууль 

Багш    Хичээлийн нэр    Огноо  

Тохирох оноонд харгалзах дөрвөлжин дүрсийг чагталж тэмдэглэгээ хийнэ. 

Техникийн шаардлагын дагуу та зөвхөн хар эсвэл  хөх өнгийн үзэг ашиглана уу. 

A Багшийн оруулсан хувь нэмэр 

A.1 

 

Мэргэшсэн байдал 

Багш нь: 

Б
ү

р
эн

 з
ө

в
ш

ө
ө

р
н

ө
 

    

О
гт

 з
ө
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ш

ө
ө

р
ө

х
гү
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М
эд

эх
гү

й
 

 
Энэ модульд мэргэжлийн түвшинд 

хандсан. 
       

 
Хичээлийн агуулгыг сайн 

бэлтгэсэн. 
       

 

Хэрэгтэй дагалдах материалуудыг 

оруулж өгсөн (лекцийн тэмдэглэл, 

судлах кейсүүд, цахим сургалтын 

материалууд, унших жагсаалт г.м) 

       

 
Асуултуудад мэргэжлийн түвшинд 

бүрэн хариулсан. 
       

 

Маргаантай нотолгоо баримт, 

жишээ тохиолдлуудыг тайлбарлах 

чадвартай. 

       

 Хичээлдээ тууштай ханддаг.        

A.2 Арга зүй Багш нь:        

 
Энэхүү хичээлийн суралцахуйн үр 

дүнг ойлгомжтой тодорхойлсон 
       

 Хичээл сайн бүтэцтэй.        
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 Хичээлийг сонирхолтой болгосон.        

 

Тохирох хэрэглэгдэхүүнийг 

ашигладаг. (дэлгэц цаас, проектор, 

видео бичлэг г.м) 

       

 Бусад зүйлстэй холбож уялдуулдаг.        

 
Олж авсан ойлголтыг дүгнэж 

давтсан. 
       

A.3 
Идэвхтэй харилцаа 

Багш нь: 
       

 
Оюутны оролцоог дэмжиж 

урамшуулдаг 
       

 
Таатай орчин нөхцөлийг 

бүрдүүлдэг 
       

 

Суралцахуйг дэмжсэн аргуудыг 

ашигладаг (цөөн хүнтэй багаар 

ажиллах, хэлэлцүүлэг хийх г.м) 

       

 
Оюутны санал, хичээлтэй 

холбоотой асуултуудад анхаардаг 
       

 

Оюутнуудад чиглэсэн харилцаа нь 

хүндэтгэлд суурилдаг/Багш 

оюутнуудад хүндэтгэлтэй ханддаг 

       

A.4 

Энэхүү хичээлд оруулж буй 

багшийн хувь нэмэрт би 

ерөнхийдөө сэтгэл хангалуун 

байна. 

       

B 
Хичээл төлөвлөлт/хичээлийн 

дизайн 
       

B.1 
Хичээлийн агуулга шинэчлэгдсэн 

байна. 
       

B.2 
Суралцагчийн илтгэн ярих хугацаа 

хэр тохиромжтой байсан бэ? 
       

B.3 
Чадвар, мэдлэг: Энэхүү хичээлээр доор өгсөн агуулгыг багтаасан уу? 

Хэрэв тийм бол: Тус агуулгыг зохих хэмжээнд гүнзгий судалсан эсэх 
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Онолын үзэл баримтлал, 

мэргэжлийн мэдлэг 

Үгү

й 
Тийм      

 
Онол, арга зүй, үзэл санааг 

хэрэглэсэн 
       

 
Ажлын талбарт тохиолдож байсан 

бодит явдал, жишээ, кейс 
       

 
Аргазүй, ур чадвар (Жишээ нь: 

танилцуулга, төслийн удирдлага ) 
       

 Олон улсын хэтийн төлөв        

 Жендерийн нөхцөл байдал        

 Экологийн хүчин зүйлс        

 
Нийгэмшихүйн чадварууд (жишээ 

нь: багаар ажиллах, харилцаа) 
       

 

Хувь хүний чадварууд (жишээ нь: 

хандлага, үнэт зүйлс, 

шүүмжлэлт/бүтээлч сэтгэлгээ) 

       

 

Хувь хүний гүйцэтгэлийн үзүүлэлт 

(Жишээ нь: ерөнхий болон хичээл 

заалтад өгөх зөвлөмж санал .) 

       

B.4 

Энэхүү хичээлийг судалснаар 

тухайн сэдвийг улам их сонирхох 

болсон 

       

B.5 

Ерөнхийдөө, энэхүү хичээл нь 

надад шинэ чадвар, мэдлэг 

эзэмших боломжийг олгосонд би 

сэтгэл хангалуун байна. 
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C АЖЛЫН АЧААЛАЛ 

C.1 

Таны бодлоор хичээлийн ачаалал хэр хүнд 

байгаа бөгөөд оюутнууд хэр ихийг урьдчилан 

мэдэх шаардлагатай байна вэ? 

М
аш

 ө
н

д
ө

р
 

Н
эл

ээ
д

 ө
н

д
ө

р
 

Б
о

л
о

м
ж

и
й

н
 

Н
эл
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д

 б
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а
 

М
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 ө
н

д
ө

р
 

М
эд

эх
гү

й
 

 
Энэ хичээлд суухын тулд өмнө нь мэдлэгтэй 

байх шаардлагатай 
      

 Хичээлийн хүнд хөнгөний түвшин       

 
Хичээлийн агуулгын цар хүрээ (сэдэв хүрээ, 

мэргэжлийн хүрээ, нарийвчлал) 
      

 Хичээлийг бэлдэх, явуулах хугацаа       

Долоон хоногийн ерөнхий ачааллаа бичнэ үү. Үүгээр лекц, семинар, хичээлийн бэлтгэл, 

хичээлд оролцох, бие даан сурах, хамтран суралцах, шалгалтад бэлдэх гээд таны 

суралцахад зарцуулдаг нийт хугацааг тооцоолж болно. Энэ тооцоололдоо та ердийн, 

дундаж долоо хоногийн ачааллаар авч үзээрэй. 

C.2 Долоо хоногт та нийт хэчнээн цагийг суралцахад зориулдаг вэ? 

 
6-аас 

бага 
>6-12 

>12-

18 

>18-

24 

>24-

30 

>30

-36 

>36-

42 

>42-

48 
>48 

мэдэхгү

й 

C.3 Долоо хоногт та нийт хэчнээн цагийг тухайн хичээлд зориулдаг вэ? 

 
2-оос 

бага 
>2-4 >4-6 >6-8 

>8-

10 

>10

-12 

>12-

14 

>14-

16 
>16 

мэдэхгү

й 

C.4 
Ерөнхийдөө энэ хичээлээр авах 

миний ачаалал боломжийн 
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D ОЮУТНЫ ОРОЛЦОО 

D.1 Ихэнх оюутнууд ... 

Б
ү
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и
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ярианд оролцох, асуулт асуух 

зэргээр хичээлд идэвхтэй байдаг         

 Хичээлд сайн бэлтгэж оролцдог        

 Илтгэн танилцуулах, яриа үүсгэх мэтийн даалгавар өгвөл ихэнх оюутан 

 Мэргэжлийн түвшинд оролцоно        

 Урам зоригтой оролцоно        

D.2 

Ерөнхийдөө би энэ хичээл 

оролцох оюутнуудын оролцоонд 

сэтгэл хангалуун байдаг. 

       

E ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭ 

E.1         

         

E.2         

E         

   
Маш 

сайн 
    Маш муу 

Е. ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭ 

Е1. Энэхүү сургалтын танд хамгийн их ач холбогдолтой зүйл, багшийн талаарх 

онцлон илэрхийлэх зүйлийг бичнэ үү  

 

Е2. Энэхүү сургалтын талаарх сайжруулах саналаа бичнэ үү.  

 

Е. Та энэ хичээлийг нийтдээ хэрхэн дүгнэж байна вэ?  

Маш сайн  Маш муу       

ХУВЬ ХҮНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ: 

Хүйс:  Эр  Эм  Үндэс угсаа:  Герман  Өөр бусад: 

Эцэг эхийн гарал угсаа: 

 Аль аль нь германд төрсөн  Нэг нь германд төрсөн  

 Аль аль нь германд төрөөгүй /бусад орон/ 

Суралцах хугацаа:  Бүтэн улирлаар  Цагаар  

Суралцах хэлбэр:  Өдрөөр  Оройгоор 

Суралцаж буй орон:  Германд  Өөр бусад орон 
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