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Төслийн гүйцэтгэх удирдлагын багийн мэндчилгээ
Сургалтын энэхүү гарын авлагыг Эрасмус+ хөтөлбөрийн “3-р түвшний сургалтын
хөтөлбөрийг Европын жишигт нийцүүлэн, үйл ажиллагааг сайжруулах замаар
судалгааны интернационалчлалыг дэмжих нь” (C3QA) төслийн хүрээнд боловсрууллаа.
Материалуудыг Багц ажил 1 буюу 2017 онд зохион байгуулагдсан чадавх бэхжүүлэх
зорилготой холимог хэлбэрээр зохион байгуулагдсан сургалт, семнаруудын үр дүнд
боловсрууллаа.
Гарын авлагын 1-р хэсэг нь Европ болон дэлхий дахин дахь 3-р (доктор) түвшний
сургалтын хөтөлбөрийн чанарын баталгаажилтын ерөнхий хандлага болон Армени, Казах,
Монгол, Украин улсуудын хувь дахь нөхцөл байдлын судалгааны дүнг танилцуулна.
Дараагийн гурван хэсэгт Испани, Франц, Польш улсуудын докторын хөтөлбөрийн
чанарын баталгаажилтын туршлагыг танилцуулна.
Гарын авлага нь дээд боловсролын байгууллага, чанарын баталгаа хийх байгууллага, дээд
боловсрол дахь зохицуулах эрх бүхий талуудын талаар онцолж бичсэн ба докторын
түвшний хөтөлбөрийн чанарын баталгааг хангаж, интернационалчлах зорилгын үүднээс
хийх үйл ажиллагаа, зохицуулалтуудын талаарх анализ, хэлэлцүүүлэг хийх боломжыг
нээж өгсөн.
Гарын авлагыг зохиоход үнэлж баршгүй хувь нэмэр оруулсан Алкалагийн их сургууль
(Universidad de Alcalá) (Испани), Судалгаа болон дээд боловсролын үнэлгээний дээд
зөвлөл (Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur-HCERES)
(Франц), Кельч дэхь Яан Кохановскийн их сургууль (Universytet Jana Kochanowskiego W
Kielcach) (Польш) сургуулиудын төлөөлөл болон хөндлөнгийн бие даасан эксперт Доктор
Лауреано Гонзалез-Вега (Dr. Laureano Gonzalez-Vega) нарт гүн талархал илэрхийлье.
Др. Сузанна Караханян
Төслийг санаачлагдын нэг бөгөөд гүйцэтгэх удирдлагын багийн гишүүн
Др. Араяик Навонян
C3QA Төслийн зохицуулагч, Армян дахь Францын их сургуулийн про-ректор
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Талархал
Төслийн Европын талын оролцогчид болох Алкалагийн их сургууль (Испани), Судалгаа
болон дээд боловсролын үнэлгээний дээд зөвлөл (Франц) ба Кельч дэхь Яан
Кохановскийн их сургууль (Польш) сургуулиуд энэхүү сургалтын гарын авлагыг бүтээхэд
оролцлоо:
Испани улсын жишээ:
 Dr. José Luis Lázaro
 Dr. Alfredo Gardel
 Dr Ignacio Bravo.

Франц улсын жишээ:
 Pierrick Gandolfo (HCERES)
 François Pernot (HCERES)
 Solange Pisarz (HCERES)
 Guillaume Rousset (LYON III UNIVERSITY)

Польш улсын жишээ:
 Dr. Oleg Leszczak
 Dr. Hrayr Magakian
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ХЭСЭГ I. ИСПАНИ УЛСЫН ЖИШЭЭ: ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД
БОЛОВСРОЛ,
СУДАЛГАА
БОЛОН
ЧАНАРЫН
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ (ДОКТОРЫН ТҮВШИН)
БҮЛЭГ 1: ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ – ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД БОЛОВСРОЛ,
СУДАЛГАА, ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ТАЛААР ОЙЛГОЛТ
1.1. Дээд боловсрол түүний судалгааны системийн талаарх товч танилцуулга
Испани улсын дээд боловсролын талаарх ерөнхий мэдээлэл
Испани улс нь одоогийн Европын холбооны гишүүн 28 улсын нэг. Газар нутгийн хэмжээ
505.944 км2. 2016 оны судалгаагаар хүн амын тоо 46.5 сая байна1. Улсын нийслэл Мадрид
хот нь улсынхаа газар нутгийн төвд оршдог. Нэг хүнд ногдох ДНБ 2016 онд 23970 €.
Идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулж буй нийт аж ахуй нэгжийн тоо 3,24 сая байна.
Испани улсын одоогийн хүн ам зүйн пирамидыг дараах зурагт үзүүлэв. Гүн цэнхэр өнгөөр
гадаад иргэдийг тодорхойлсон болно.

65-аас дээш насны иргэд нийт хүн амын 18,7%-ийг бүрдүүлдэг (8,7 сая).
Испани улсад 84 их сургууль байгаагаас 50 нь улсын сургууль. Мөн 343 (274 нь улсын)
дээд боловсролын сургалтын байгууллага (ДБСБ)-ын кампус байдаг.
Бакалаврын түвшинд суралцахаар элссэн оюутны тоо 8,1 сая. Судалгаагаар их сургуулиа
төгсөхөөсөө өмнө орхиж буй оюутны тоо 19%-д хүрсэн нь Европын холбооны бусад
улсуудтай харьцуулахад өндөр байгаа юм. 2015-2016 онд академик түвшинд
суралцагчдын тоо 1,3 сая байсны 54,5% нь эмэгтэй оюутнууд байжээ. ДБСБ-д
хамрагдалтын цэвэр түвшин 31,1%-д хүрээд байна.
Нэг сая хүнд оногдох их сургуулийн тоо 1.81 бөгөөд нэг сая хүнд оногдох 18-24 насны
хүн амын тоо 26.47.
2015-2016 оны хичээлийн жилд их сургуульд элсэгчдийн тоо болон эмэгтэй оюутнуудын
1

http://www.ine.es/prodyser/espa_cifras/2017/index.html
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эзлэх хувийг чиглэл тус бүрээр дараах байдлаар үзүүлвэл:

Сургалтын чиглэл

Оюутны тоо

Эмэгтэй
оюутнуудын
эзлэх хувь

Нийгмийн шинжлэх ухаан, хууль
эрх зүй

618.851

59.7%

Инженер, Архитектур

254.244

25.5%

Соѐл урлаг, Хүмүүнлэг

133.710

61.1%

Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан

240.812

69.3%

Шинжлэх ухаан

81.492

51.0%

Нийт

1.329.109

54.5%

Их сургуулийн нийт 2699 сургалтын хөтөлбөр хэрэгжиж байгаагаас 23 нь хосолсон зэрэг
олгодог. Бакалаврын түвшинд сургалт явуулах эрх бүхий 303.779 байгууллагын 246.642
нь танхимын сургалт явуулж, үлдсэн 57.137 онлайнаар сургалтаа явуулдаг.
2014-2015 хичээлийн жилд 231.961 оюутан бакалавр, магистрын зэрэг горилсон байна.
Төгсөгчдийн 75,6% нь ажилтай болж, 7,8% нь ажилд орохоор гадаад орныг зорьжээ.
Өнгөрсөн жилээс магистр, докторын түвшинд суралцагчдын тоо өссөн байна. Одоогийн
байдлаар магистрын түвшинд суралцахаар элсэгчдийн тоо 140.000, докторын түвшинд
28.546 оюутан байна.
1.2. Испани улсын дээд боловсролын сургалтын үндэсний хэмжээний
зохицуулалт
Өнөөгийн Испани улсын дээд боловсролын сургалт хариуцсан эрх бүхий байгууллагыг
“Үндэсний Органик” хуулиар баталж, улмаар 2007 оны 4 дүгээр сарын 12-нд шинэчилсэн
юм. Энэхүү хуулиар их сургуулийн үйл ажиллагааг шинэ санал санаачлагатай, нээлттэй,
уян хатан байлгахаар зохицуулалт хийж, үйл ажиллагааны чанарыг сайжруулах зорилгоор
тухайн сургуулийн шаардлагыг хангах тохиромжтой орчинг бүрдүүлж өгсөн. ДБСБ нь
дараах чиг үүрэгтэй:
• Судалгаа шинжилгээ, багшл, суралцах замаар олон нийтэд дээд боловсролын
үйлчилгээ үзүүлж буйгаа ухамсарлах
• Шинжлэх ухаан, технологи, соѐл урлагийн шинэ бүтээл, хөгжил дэвшил, түүнийгээ
дэлгэрүүлэх
• Мэргэжлийн өндөр түвшинд ажиллах, судалгаа шинжилгээний ажил гүйцэтгэх
мэдлэг, чадвар, дадал эзэмшүүлэх
• Шинжлэх ухаан технологийн хөгжил болоод соѐлжуулах, амьжиргааны түвшин,
эдийн засгийн хөгжилд нэмэр бүхий мэдлэгийг түгээх, үнэлэх
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• Их сургууль цаашилбал насан туршийн боловсролоор мэдлэг, соѐлыг түгээх
Их дээд сургууль нь ерөнхий судалгаа шинжилгээ түүнээс гарах хамгийн үр
дүнтэй хэсгийг бусад шинжлэх ухаан, технологийн байгууллагуудтай хийх хамтран
дэлгэрүүлэх үүрэгтэй.
Өнөөгийн нийгэм, үйлдвэрлэл, төрийн удирдлагууд (үндэсний болон бүс нутгийн
хэмжээнд) их сургуулиудыг сургалт, судалгаа шинжилгээ, соѐлын салбарт шинэ үүрэг
хариуцлага хүлээхийг хүсч байна. Тиймээс их сургууль, нийгмийн харилцан хамаарал,
судалгаа шинжилгээний ажлыг өргөжүүлэх хэд хэдэн механизмыг бий болгосон.
Дээрх зохицуулалт нь дараах зорилтод хүрэхэд чиглэгдэнэ:
• Багшлахуйн аргазүй, судалгаа шинжилгээ болон их сургуулийн менежментийн
чанарыг сайжруулах
• Багш, оюутнуудын шилжилт (mobility)-ийг дэмжих, энэ тоог боломжит хамгийн
өндөр түвшинд хүргэх
• Эдийн засгийг хөдөлгөгч хүчний хувьд мэдлэгийг бий болгох, түгээх
• Мэдээлэл, харилцааны шинэ технологийн тусламжтайгаар их сургуулиуд онлайн
үйл ажиллагаа явуулснаар үүсч буй сорилтуудыг даван туулах
• Насан туршдаа суралцахад тулгарах сорилтуудыг даван туулах
• Европын дээд боловсрол дахь хамгийн шилдэг сургуулиудтай өрсөлдөхүйц
чадвартай байх
Түүнчлэн багш нарыг ажилд авах, профессор багш нарын идэвхитэй үйл
ажиллагааг сэргээх, алсын зайн сургалтыг зохион байгуулах, суралцах төвүүдийг үүсгэх,
элсэлтийн үйл ажиллагааг дэмжих тал дээр их сургуулиудын боломж, бололцоо нэмэгдэж
байна. Тухайн бүс нутгийн удирдлага боловсролын тухай хууль, журамд зохицуулалт
хийх, багш нарт өгөх урамшуулал түүнийг нэмэгдүүлэх, сургалтын хөтөлбөрийн төсөв
батлах болон их дээд сургуулийн чанарт үнэлгээ хийх эрх мэдэлтэй.
1.2.1. ДБСБ-ын удирдах байгууллагууд
Уг хуулийн зорилго нь ДБСБ-ын менежментийг илүү үр өгөөжтэй, уян хатан болгох юм.
Тиймээс их сургуулийн удирдлагын болон менежментийн байгууллагын ялгааг дараах
байдлаар тодорхой зааглана. Тухайлбал:
• Удирдах зөвлөл: Их сургуулийн удирдах зөвлөл нь сургуулийн стратеги, хүний
нөөцийн бодлого, сургалт-судалгаа, тэнхим, санхүүгийн нөөц, төсвийн
төлөвлөгөөг батлах үүрэгтэй. Удирдах зөвлөлд ректор (зөвлөлийн дарга), менежер,
ерөнхий нарийн бичгийн дарга нар байна. Үлдсэн гишүүд нь 2007 онд
шинэчлэгдсэн хуулийн 13-р зүйлд зааснаар бүрдэнэ.
• Ректор: Ректорын үүрэг гүйцэтгэгчийг томилно. Ректор удирдах багаа бүрдүүлэх,
шинэчлэх эрхтэй. Ректорыг сургуулийн хороо нууц байдлаар олон нийтээс санал
хурааж, сонгон шалгаруулдаг.
• Олон нийтийн зөвлөл: Их сургуулийн тухай шинэчлэн батлагдсан хуулиар Олон
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нийтийн зөвлөлийн бүтэц, эрх үүргийг баталснаар хяналттай, хариуцлагатай
байдлыг улам сайжруулахад чиглэсэн. Энэхүү эрх, үүрэгт төсөв санхүүгийн үйл
ажиллагаанд хяналт тавих, төсөв, тогтмол явагддаг хөтөлбөрүүдийг батлах,
сургуулийн ректортой менежерийн томилгооны асуудлаар зөвшилцөх, багш нарт
нэмэлт урамшуулал олгохыг батлах, төсвийн хэрэгжилт, хяналтыг бий болгох,
бусад төсөв, хууль эрх зүйн асуудал хариуцсан нэгжүүдийг байгуулах зөвшөөрөл
олгох зэрэг хамаарна. 2007 онд хийгдсэн хуулийн шинэчлэлээр олон нийтийн
зөвлөл нь бие даасан холбоодын үнэлгээний алба болон Үндэсний чанарын
албанаас зөвлөгөө, мэдээлэл авч болох тухай заасан.
• Cloister: Энэ нь их сургуулийн хамт олны төлөөллийн байгууллага бөгөөд ректор
удирдана. Дүрэм боловсруулах, удирдах зөвлөлийн гишүүдийн 40 хувийг сонгон
бүрдүүлэх чиг үүрэгтэй. Түүнчлэн гишүүдийн гуравны нэг хувийн санаачилгаар
ректорын сонгуульт ажлыг явуулах эрх мэдэлтэй. Уг санаачилгаар cloister-ийг
тарааж, ректорыг огцруулж ч болно. Гишүүдийн дийлэнх буюу 51 хувийг
сургуулийн доктор профессоруудаас, үлдсэн 49 хувийг тухайн сургуулийн дүрэмд
заасны дагуу бүрдүүлдэг.
1.2.2. Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын чанарын үнэлгээ
ДБСБ-ын чанарыг олон янзын аргаар үнэлдэг. Энэхүү үнэлгээний зорилго нь их
сургуулийн иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээг үнэлэх, бусад их сургуулиудтай харьцуулах,
багшийн чанарыг сайжруулах явдал юм. Уг чанарын үнэлгээний үр дүнг төрийн
захиргааны байгууллага шийдвэр гаргах мэдээллийн эх үүсвэр болгох, багш, оюутны
чадавхийг сайжруулах, шилжилтийг дэмжихэд ашигладаг.
Дээр дурьдсан зорилгууд нь дараах чиглэлүүдээр үнэлгээ хийх, баталгаажуулах, магадлан
итгэмжлэх замаар хэрэгжинэ. Үүнд:
• Үндэсний хэмжээнд болон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн докторын сургалт
явуулах, түүний дотор докторын зэргийг хүлээн зөвшөөрүүлэхэд чиглэсэн
судалгаа
• Сургалт, судалгаа, багшийн менежментийн үйл ажиллагаа болон дээд боловсролын
төвүүд
• Сургалт ба судалгааны чанарыг дэмжих чиглэлээр
байгууллагаас хэрэгжүүлсэн хөтөлбөр, бусад үйл ажиллагаа

төрийн

захиргааны

Үндэсний чанарын баталгаажуулалт магадлан итгэмжлэх агентлаг (ANECA) нь үнэлгээ
хийх, баталгаажуулах, магадлан итгэмжлэх үүрэгтэй бөгөөд үнэлгээний байгууллагуудыг
бүс нутгийн засгийн газар тодорхойлдог.
ANECA-г Их сургуулийн тухай хуулийн 32-р зүйлд заасны дагуу Боловсрол, Соѐл,
Спортын яам үүсгэн байгуулсан, улсын байгууллага юм. Дараах ерөний зорилгыг
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг явуулдаг. Үүнд:
• Хамгийн өрсөлдөөнт аргаар багш нарыг ажилд авах ;
• Их сургуулиуд хоорондын хамтын ажиллагааг дэмжих;
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• Бие даасан байгууллагаар чанарын үнэлгээг хийлгэх;
• Чанарын түвшинг дээшлүүлэхийн тулд их сургуулиудын ил тод байдал, хамтын
ажиллагаа, өрсөлдөөнийг бий болгох
• Их сургуулийн сургалт, судалгаа шинжилгээ, менежментийн үйл ажиллагааны
тасралтгүй сайжруулалтыг дэмжин урамшуулах
• Төрийн захиргааны байгууллагыг шийдвэр гаргахад нь чанартай, бодит мэдээллээр
хангах
• Их сургуулийн хөтөлбөр, үйлчилгээний чанарын талаар оюутнуудад, тэдний гэр
бүлд, нийгэмд мэдээлэх
Дээрх зорилтуудын хэрэгжилтийг глобал үнэлгээний тайлан, жишээлбэл, их сургуулийн
чанарын тайлан (ANECA, 2015) эсвэл баталгаажуулалт хийлгэх, магадлан итгэмжлүүлэх
зорилгоор бичсэн тодорхой нэг их сургуулийн тайлан, сургалтын хөтөлбөрт хийсэн
судалгаанд тусгасан байдаг.
1.2.3. Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын багш нарын зэрэглэл
Засгийн газрын зохицуулалтаар бүрэн албан тушаалд ажиллах профессор багш нарын тоо
түр орон тоонд ажиллах профессорын тооноос их байдаг. Мөн профессор багш бүр
багшлах, сургалт судалгаа явуулах үүргийг тэнцвэртэйгээр гүйцэтгэх шаардлагатай
болдог. Уг зохицуулалтаар багш нарын сонгон шалгаруулалтыг явуулж, үүнийг нээлттэй,
өрсөлдөөнт, ил тод байлгахаар зорьж, мэргэжлийн мэргэшсэн байх баталгааг олгож
байгаа юм. Юуны өмнө нэр дэвшигчид магадлан итгэмжлэгдсэнээр их сургуульд багшлах
эрхтэй болно. Багшлах бүрэлдэхүүнийг зэрэглэн үзвэл:
• Туслах профессор: Докторын хөтөлбөрийн хичээлийг үзэж дуусган, судалгааны
дадлага хийж буй хүнийг дээд тал нь 5 жил хүртэл гэрээгээр ажиллуулдаг. Нэг
жилд дээд тал нь 60 цагийн хичээл заах эрхтэй.
• PhD туслах профессор: 5 хүртэл жил гэрээгээр ажиллана. Хуульд зааснаар энэ
ангилалд багтахын тулд хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгүүлж эерэг дүн авсан, ингэхдээ
сүүлийн хоѐр жилд тухайн сургуультай харилцаа хамааралгүй байсан.
• Дэд профессор: Сургалт, судалгааны шинжилгээний ажлыг хөгжүүлэх үүрэгтэй.
Хамгийн багадаа 3 жил докторын дараах сургалт-эрдэм шинжилгээ эсвэл эрдэм
шинжилгээний ажлыг хийж гүйцэтгэсэн хөндлөнгийн эерэг үнэлгээ авсан хүмүүс
хамаарна.
• Цагийн багш: Цагаар хичээл заадаг. Сургуулиас гаднах мэргэжлийн үйл
ажиллагаанд оролцож, олонд танигдсан мэргэжлийн багш нар байх болно.
• Хүндэт профессор: Сургуульдаа үнэлэгдэхүйц ажил хийсэн, тэтгэвэрт гарсан багш
нар.
• Зочин профессор: Бусад их дээд сургууль болон судалгааны төвөөс тодорхой
хугацаанд багшлуулахаар гэрээ хийсэн, олонд танигдсан багш, судлаачид.
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1.3. Магистр, докторын түвшний ялгаа, мэргэжлийн салбар ба түвшиний
статистик, оюутан-төгсөгчдийн статистик
Испани улсад дээд боловсролын 3 түвшиний сургалт явагддаг. Эхний түвшин нь
(бакалаврын буюу төгсөлтийн өмнөх сургалт) 4 жилийн хугацаатай. Сургалт нь ерөнхий
суурь болоод мэргэжлийн мэдлэгийг олгохоос гадна цаашид мэргэжлээрээ мэргэшихэд
хэрэгтэй хичээлүүдийг заадаг.
Дараагийн түвшин магистрын зэрэг олгох сургалт нь 1-2 жилийн хугацаанд үргэлжлэх
ахисан түвшний академик болон мэргэшүүлэх сургалтанд төвлөрч, мөн судалгаа
шинжилгээний даалгаварыг гүйцэтгэх зорилготой байдаг.
Сүүлийн түвшин нь докторын түвшний сургалт юм. Энэ нь 3 жилийн хугацаанд
үргэлжлэх бөгөөд ахисан түвшний судалгаа явуулахад чиглэдэг.
Их сургуулийн сургалтын шатлалын бүтцийг доорх байдлаар загварчлан харуулвал:
Бакалавр

Mагистр

240 багц цагийн
хичээл

60 – 120 багц цагийн
хичээл

Доктор

3-4 жил

Мөн их сургуулийн өдрийн ангид суралцахаар элссэн 18 настай оюутан зохистойгоор
суралцсан гэж үзвэл 22 насандаа бакалаврын зэрэг авч, 23-24 насандаа магистрын зэрэг,
26-27 насандаа докторын зэрэг авна.
Бакалавр, магистр, докторын зэрэг олгох бүх түвшний сургалтын хөтөлбөрт тодорхой
хугацаанд үнэлгээ хийх бөгөөд сургуулиас анхлан тавьсан зорилтод хүрсэн эсэхийг хянан
үздэг. Үнэлгээний шалгуурыг хангасан бол чанарын баталгаажуулалтын байгууллага
магадлан итгэмжилдэг. Мөн төрийн захиргааны байгууллагууд уг үнэлгээний үр дүнг
ашиглан тухайн сургуульд тодорхой чиглэлээр дэмжлэг үзүүлэх, санхүүжүүлэх хөтөлбөр
хэрэгжүүлдэг.
1.3.1. Бакалаврын зэрэг
Мэдлэгийн маш өргөн салбаруудыг хамран зохион байгуулах уг сургалтыг албан ѐсоор
эрхлэх зөвшөөрлийг төрийн захиргааны байгууллагаас олгодог. Тусгай зохицуулалт
бүхий зарим мэргэжлүүдийн хувьд (Европын парламентийн заавар 2005/36/EC) тухайн
салбарт хамаарах тусгайлсан удирдамжтай байдаг.
Мэдлэгийн салбарыг ангилвал:




Урлаг, хүмүүнлэг
Шинжлэх ухаан
Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан
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Нийгэм, эрхзүйн шинжлэх ухаан
Инженер, архитектур

Аль ч мэргэжлийн сургалт 240 (ECTS) багц цагийн хичээлээс бүрдэнэ. Сургалтын
хугацаанд үзэх хичээлийн цагт багтаан төгсөлтийн ажлыг боловсруулан хамгаалах эсвэл
төслийн ажлыг гүйцэтгэснээр бакалаврын зэрэг олгоно.
Эхний үзэх 60 (ECTS) цагийн хичээл нь тухайн мэдлэгийн чиглэлийн ерөнхий суурь
мэдлэгийн хичээлүүд байдаг. Ингэснээр оюутнууд бусад ижил түвшний сургалтад элсэн
суралцах боломжтой болно.
1.3.2. Магистрын зэрэг
Магистрын зэргийн сургалт нь мэдлэгийн салбаруудаар зохион байгуулагддаггүй ба
тухайн мэргэжлийн хувьд харгалзах зохицуулалт, шаардлагатай тохиолдолд тусгайлсан
журам мѳрддѳг. Тусгай зохицуулалт бүхий мэргэжлийн (Европын парламентийн заавар
2005/36/EC) хувьд магистрын зэрэг олгох өөрийн тусгай журамтай.
Магистрын түвшний сургалт нь бүх төрлийн сургалт болон харгалзах үнэлгээний хамт 60120 (ECTS) цагийн кредит хичээлээс бүрддэг. Суралцах хугацааны кредит цагт багтаан
магистрын ажлыг гүйцэтгэн, аман шалгалтаар нээлттэй хамгаалж төгсөнө.
Энэ түвшний сургалтын хувьд их сургуулиуд бүс нутгийн төрийн захиргааны
байгууллагатай хамтран ажиллах санаачлага гарган ажилладаг.
1.3.3. Докторын зэрэг
Испани улсад 3 дахь түвшиний сургалтын хөтөлбөр нь докторын судалгааны ажлыг
боловсруулан хамгаалах мөн цуврал эрдэм шинжилгээний ажил бичих явдал юм.
Доорх графикаар докторын зэрэг олгох сургалтын цаг хугацааны үечлэлийг харуулвал:
Эхний жил

2 дахь жил

3 дахь жил

Судалгааны ажил

4 дэх жил

5 дахь жил

Нэмэлт жил

Сүүлийн нэмэлт
жил

Гадаадад суралцах

Суралцагч болон удирдагч эхний 6 сарын хугацаанд судалгааны ажлын төлөвлөгөөг
гаргадаг бѳгѳѳд докторын хөтөлбөрийн комисс судалгааны ажлыг жил бүр үнэлдэг.
Дараачийн хэсэгт Докторын түвшинд суралцах арга хэлбэрүүдийн талаар тайлбарлах
болно.
Докторын зэрэг авах боломжуд
Эзэн хааны 43/2015 2 зарлигаар Испани улсын их сургууль тѳгсѳгчдийн интернационалчлалыг
дэмжихийн тулд докторын зэрэг авахад зарим шинэчлэл хийсэн. Ингэснээр 3-4 жилийн
2

https://www.boe.es/boe/dias/2015/02/03/pdfs/BOE-A-2015-943.pdf
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хугацаанд зэрэг горилох, магистрын зэргийг 1-2 жилийн хугацаанд авч, докторын
түвшинд суралцах хугацаандаа ерөнхий болон мэргэжлийн сургалтыг дүүргэх боломжийг
бий болгосон (ямар ч тохиолдолд докторын зэрэг авахын тулд хамгийн багадаа ECTS +
магистр ≥ 300 ECTS байна).
Ерөнхийдөө докторын түвшинд суралцахад Испани улсын албан ѐсны боловсролын
зэрэгтэй байх эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц их сургуулийн магистрын зэрэг, эсвэл дээрх хоѐр
түвшинд суралцахдаа хамгийн багадаа 300 кредит цаг хичээл үзэх шаардлагатай.
1.3.4. Мэргэшлийн үндэсний хүрээ
Испаний мэргэшлийн хүрээ нь (Marco Español de Cualificaciones - MECU 3 ) Европын
системийг дагаж мѳрддѳг 4 . “MECU” болон Европын мэргэшлийн хүрээ (EQF)-ний
ялгаатай түвшингүүд болон түвшингүүдийн тодорхойлогчийг хооронд нь холбох холбоос
байдаг. Испаний мэргэшлийн түвшингийн ялгааг ойлгоход хялбар болгох үүднээс түвшин
бүрийн мэргэшлийг суралцахуйн үр дүнгээр тодорхойлдог.
Хэрхэн олж авснаас нь үл хамааран (албан ѐсны ба албан ѐсны бус сургалт) суралцахуйн
үр дүнгийн бүхий л төрлийг үнэлэх, баталгаажуулах, хүлээн зөвшөөрөхөд хялбар байдаг.
Европын мэргэшлийн хүрээний 4 шатлалт загвартай уялдуулан MECU 1-4 хүртэлх дараах
шатлалтай: ахисан түвшний мэргэжлийн боловсрол сургалт, бакалавр, магистр болон
доктор. Эдгээрээс эхнийх нь их сургуулийн бус дээд боловсрол бөгөөд насан туршийн
боловсролыг дэмжин, хөгжүүлдэг. Зарим ахисан түвшний мэргэжлийн боловсролын
сургалтыг дээд боловсрол гэж үздэг боловч үүнийг их сургуулийн системийн гадна авсан
байдаг. Ийм төрлийн ахисан түвшний мэргэжлийн боловсролын сургалтыг их сургуулийн
элсэлтэнд хүлээн зѳвшѳѳрѳѳд зогсохгүй суралцахуйн үр дүнг зѳвѳѳр тодорхойлсон
тохиолдолд багц цаг (ECTS) тооцож болно. Эдгээр 4 дээд шатлал нь Дублины
тодорхойлолт дээр үндэслэсэн болно.
Доорх хүснэгтээр бусад мэргэшлийн хүрээтэй хэрхэн дүйцэж буйг харуулав.
EМХ5

ИМХ6

ИМХ-ЕДБС

МХ-ЕДБС

8

8

Доктор

3 дахь цикл

7

7

Mагистр

2 дахь цикл

6

6

Бакалавр

Эхний цикл

3

Established under Royal Decree: Ministry of Education (2011). 1027/2011, Spanish qualifications
framework for Higher Education]: http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/03/pdfs/BOE-A-201113317.pdf
4

Cedefop (2016). The application of learning
http://www.cedefop.europa.eu/files/3074_en.pdf
5

European qualifications framework

6

SQF - Spanish qualifications framework
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outcomes

approaches

across

Europe.

5

5

Ахисан түвшний мэргэжлийн Эхний цикл
боловсролын сургалт

1.3.5. Судалгааны үндэсний статистик үзүүлэлт, судалганны системд дээд
боловсролын сургалтын байгууллагын үүрэг роль
Судалгааны ажлыг хувийн болон улсын төсвөөс санхүүждэг гэж ангилдаг 7 . Аж ахуйн
нэгж байгууллагууд судалгаа, хөгжлийн (R&D) ажилд их хэмжээний хөрөнгө оруулалт
хийх үүрэгтэй. (2015 оны ДНБ-тэй харьцуулахад 0.63%, 2020 он гэхэд ДНБ-ний 0.72%-д
хүргэх зорилттой). Аж ахуйн нэгжүүдийн судалгаа, хөгжлийн хэлтэст ойролцоогоор
90.000 албан хаагч ажилладаг. Түүнээс гадна улсын секторт захиргааны байгууллагад
40.000 ажилтан, ДБСБ-д 74.000 судлаачид ажилладаг. Гэсэн хэдий ч улсын сектор дэх
судалгаа, хөгжлийн ажиллагаанд оруулж буй хөрөнгө оруулалт буурч одоо ДНБ-ий 1.23%
байгаа төдийгүй үүнийг 2020 он гэхэд 2.0% хүртэл өсгөхөөр зорьж байна.
Судалгааны хэв загвар
Их сургуулийн түвшинд судалгааны ажлыг дараах гурван утгаар авч үздэг:
• Сургалтыг дэмжих: аж үйлдвэр болон академийн хэрэгцээ шаардлагыг хангасан
эрдэм шинжилгээний ажилтныг дээд түвшинд (докторын оюутан) бэлтгэх
• Шинэ мэдлэгийг бүтээх үйл ажиллагаа: суурь судалгааны ажлыг хөгжүүлснээр
тодорхой сэдвийн хүрээнд илүү чанартай мэдлэгийг бий болгоход хувь нэмрээ
оруулах
• Нийгмийн хѳгжлийн шинжлэх ухаан, технологийн суурь болох: улс орны эдийн
засгийн түвшин, технологийн бие даасан байдлыг нэмэгдүүлэх боломж бүхий
технологийг хөгжүүлэх
Судалгааны ажлыг 2 ангилдаг:
• Суурь судалгаа: Ахисан мэдлэг бүтээхийн тулд баримтанд тулгуурлаж судлах
• Хавсарга судалгаа: Гол зорилго нь практик үр дүнд хүрэх.
Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын судалгааны бүтэц
ДБСБ-д судалгааны ажил хэрхэн хийхийг хууль тогтоомжийн дагуу тодорхойлсон.
Судалгааны баг, хэлтэс, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн гэсэн өөр өөр байгууллагууд
байдаг. ДБСБ-ын эрдэм шинжилгээний ажлын зохион байгуулалтын ерөнхий бүтэц нь
дараах байдалтай: судалгааг тэргүүлэгч эсвэл судалгаа хариуцсан дэд ерөнхийлөгч нь
дээд шатны удирдлага юм. Түүний удирдлага дор дараах нэгжүүд байна: судалгааны
багууд, судалгааны төвүүд, аж ахуй нэгжтэй харилцах нэгж, патент, үр дүнгийн нэгжүүд

Plan Estatal de I+D+i 2017-2020.
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/FICHEROS/2017/PlanEstatal_IDI_vB.pdf
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1.4. ДБСБ ба аж ахуй нэгжийн хоорондын харилцаа: дадлага, ажлын байранд
ажиллах, лабораторын ажил
ДБСБ болон аж ахуйн нэгжүүдийн хоорондын харилцаа нь ихэвчлэн судалгааны ажил
болон оюутны дадлагын чиглэлээр явагддаг. Их сургуулийн багш нар, аж ахуйн нэгжийн
албан хаагчид өөр хоорондоо шилжээд (mobility) байдаггүй. Судалгааг санхүүжүүлсэн их
сургууль, аж ахуйн нэгжүүд хоорондоо судалгааны гэрээ байгуулж болно. Зарим үед
төсвийн санхүүжилтээр судалгааг санхүүжүүлэхдээ төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн
хүрээнд хамтарсан консорциум заавал байгуулахыг шаарддаг.
Компанид түр ажлын дадлага хийснээр оюутнууд ажлын зах зээлд үйл ажиллагаа хэрхэн
явагддаг мөн аж үйлдвэр, бизнес, институтийг өөрсдийн судалгааны ажилд хэрхэн тусгах
талаар ойлгоход тустай. Докторын хөтөлбөрүүд судалгааны хэлтэстэй компанид түр
ажлын дадлага хийлгэхийг санал болгож болно.
Гадаад орчинд ажлын дадлага хийхэд их сургууль, компани эсвэл байгууллагын зүгээс
оюутныг практик сургалтанд хамруулах талаар боловсролын хамтын ажиллагааны
хэлэлцээр урьдчилан байгуулахыг шаарддаг. Энэхүү хэлэлцээрийг докторын түвшний
сургалт явуулах эрх бүхий байгууллагын хүсэлтээр албан ѐсны болгох бөгөөд ДБСБ-ын
захирал эсвэл дэд захирал, компаний хуулийн төлөөлөгч нар гарын үсэг зурж
баталгаажуулдаг.
Нөгөөтэйгүүр улсын хөдөлмөрийн зах зээлд ДБСБ-ын төгсөгчдийг оруулах нийгмийн
шаардлагаас үүдэн дадлагын ажил хийх явдал мэдэгдэхүйц өсөж байна. Дадлагын ажил
хийхийг өөр хуулиар зохицуулдаг бөгөөд энд нэг талаас их сургуулийн үйл ажиллагаа
нөгөө талаас хөдөлмөрийн харилцаа явагддаг. Дадлагын ажлыг сургалтын хөтөлбөрт
тусгагдсан ажил эсвэл сургалтын хөтөлбөрийн гадуурх ажил гэж ангилна.
Аль ч их сургуульд стратегийн шийдвэр гаргаж, түүнийг хянадаг их сургуулийн хороо
байдаг гэдгийг мэдэж байх нь чухал. Уг комисст хэд хэдэн нийгмийн оролцогч талууд
байх бөгөөд зарим талаас аж ахуй нэгжийн төлөөлөл бий.
Их сургуулиуд тусгайлсан бодлогын хүрээнд судалгааны үр дүнг түгээх, эрдэм
шинжилгээг хөгжүүлэх ажлыг дэмждэг. Нөгөө талаас тэдний судалгааны үр дүнгээс төсөв
нь хамаардаг учир тэд үүнийг хийх ѐстой. Испани нь бүс нутгуудад хуваагддаг төдийгүй,
бүс нутаг бүр ард иргэдийн мөнгийг дээд боловсролд зөв зохистой зарцуулах зохион
байгуулалт бүхий засаг захиргаатай. Мөн их сургуулиуд судалгаа болон түүний үр дүнг
танилцуулах нь сургуулийн амжилтын гол түлхүүр гэдгийг ойлгож байдаг. Иймд их
сургуулиуд судалгааны үр дүнг нийгэмд хүртээх үүднээс судалгааны төсөл, тэтгэлэг,
патент, шагнал олгох зэрэг арга хэмжээг идэвхитэй явуулдаг. Өнгөрсөн жилүүдэд
төгсөгчдийн дунд бизнес эрхлэгчдийн харьцааг нэмэгдүүлэхийн тулд ихээхэн хүчин
чармайлт гаргасан. Оюутнуудын гарааны бизнест санхүүжилт татах зорилгоор нилээд
олон өрсөлдөөнт уралдаан болдог.
1.5. Докторын сургалтын талаар товч танилцуулга
1.5.1.

Испанид докторын сургалтыг хэрхэн явуулдаг вэ?

Испаний ДБСБ-ууд урлаг ба хүмүүнлэг, шинжлэх ухаан, нийгмийн болон эрх зүйн
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шинжлэх ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан, инженер ба архитектурын гэсэн таван
төрлийн мэдлэгийн салбарт эрдэмтэн судлаачдыг бэлтгэхэд чиглэсэн өргөн цар хүрээний
докторын хөтөлбөрийг санал болгодог.
Испаний Боловсрол, Соѐл, Спортын яам 3-р түвшиний буюу докторын сургалтыг
зохицуулдаг. Боловсролын чиг үүргийг орон нутгийн засаг захиргаанд шилжүүлсэн учир
муж болгонд 3-р циклийн сургалт нь нийтлэг системээс ялгаатай өөрийн гэсэн онцлог
шинжүүдтэй байдаг. Олон нийтийн хүртээл болох докторын хөтөлбөрүүдийн төв
мэдээллийн сан нь Боловсрол, соѐл, спортын яаманд байдаг боловч шийдвэр гаргах эрх нь
бүс нутгийн засгийн газарт байдаг.
Үндэсний байгууллаг болох ANECA нь муж тус бүрт ялгаатай байгууллагуудаар (Сан,
Агентлаг, Институт гэх мэт) дамжин ажилладаг учир тухайн бүс нутгийн их сургуулийн
докторын хөтөлбөрийг батлах (баталгаажуулах, магадлан итгэмжлэх) асуудлыг тухайн
мужид байх чанарын хөндлөнгийн баталгаажулалтын бие даасан байгууллага хийж,
докторын хөтөлбөрийг нээх хаах асуудлыг мужийн захиргааны байгууллагад тайлагнадаг.
Нэгээс олон мужийн оролцсон докторын хамтарсан хөтөлбөрийн хувьд тэднээс нэг нь гол
зохицуулагч болж, докторын хөтөлбөрийн үнэлгээг тухайн бүс нутгийн чанарын агентлаг
хийнэ.

1.5.2.

Докторын хөтөлбөрийг явуулж буй их дээд сургуулийн тоо

Испанид докторын түвшинд суралцах боломжтой нийт 42 их сургууль бий.
Стратегийн ач холбогдол бүхий судалгааны ажлыг илүү их санхүүжүүлдэг учир ач
холбогдолтой судалгааны салбарыг бүс нутгийн түвшинд тодорхойлдог. Испанид
судалгааны ажил нь докторын хөтөлбөртэй зэрэгцэн явах бөгөөд докторант оюутнууд нь
судалгааны үр дүнгийн үндсэн суурь нь байдаг.
Докторын дипломын ажлын хамгаалалтыг дараах байдлаар үнэлдэг. “Тэнцэхгүй”,
“Тэнцсэн”, “Тэмдэглэхүйц”, “Маш сайн” гэсэн нэгдсэн үнэлгээнээс тохирохыг тухайн
сэдэвт өгдөг. Үүний тулд үнэлгээний хорооны гишүүн бүр энэ талаар тайлан бичих ѐстой.
Бүх гишүүдийн нууц санал хураалтаар докторын ажлын ерѳнхий үнэлгээ маш сайн байсан
тохиолдолд “cum laude” гэсэн үнэлгээг ѳгдѳг.
Их сургууль бүхэн шинжлэх ухаан, хүмүүлэгийн салбарт хийгдсэн докторын шилдэг
судалгааны ажилд шагнал олгодог.
1.5.3.

Докторын сургалтын талаар үндэсний статистик үзүүлэлт8

Докторын түвшинд суралцагч оюутны тоо нь улсын сургуульд 27.390, хувийн сургуульд
1.156, нийт 28.546 оюутан гэсэн судалгаа байна.
Доорх хүснэгтэд 2014-2015 оны хичээлийн жилд докторын зэрэг хамгаалсан оюутны тоо
болон элсэгчдийн тоог харуулав.
8

Datos y Cifras del Sistema Universitario Español. Curso 2015-2016.
https://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadanomecd/estadisticas/educacion/universitaria/datos-cifras/datos-y-cifras-SUE-2015-16-web-.pdf
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Мэдлэгийн салбар

Докторын
хөтөлбөрийн тоо

Элсэгч

Нийгмийн шинжлэх ухаан, эрх зүй

255

7,628

Инженер, архитектур

251

5,203

Соѐл урлаг, хүмүүнлэг

157

5,086

Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан

170

6,564

Шинжлэх ухаан

225

4,065

1,035

28,546

Нийт

Доорхи хүснэгтэд 2014/2015 оны хичээлийн жилд докторын зэрэг хамгаалсан
оюутнуудын тоог харуулав.

Он

Докторын зэрэг хамгаалсан
оюутны тоо

2011

9.483

2012

10.504

2013

10.889

2014

11.316

2015

14.694

2016

20.049

2011 оноос докторын сургалтын шинэ зохицуулалт хэрэгжснээс үүдэн 2016 онд докторын
зэрэг хамгаалагчдын тоо нилээдгүй нэмэгдсэн байна.
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БҮЛЭГ 2. ДОКТОРЫН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВ, ҮНДСЭН ШИНЖ
2.1. Докторын хөтөлбөрийн дизайн (Арга зүй, ECTS ба бусад)
Испанийн докторын сургалт ECTS буюу Европын холбооны кредит шилжүүлэх системээр
хэмжигддэггүй. Докторын сургалтыг дүүргэх явцад зарим үйл ажиллагаануудыг
гүйцэтгэх шаардлагатай байдаг. Докторын хѳтѳлбѳр бүрт эдгээр үйл ажиллагааг
зохицуулдаг бѳгѳѳд эдгээр нь тухайн хѳтѳлбѳрт хамаатай ерѳнхий ур чадвар, тусгай ур
чадваруудтай холбоотой.
Доорх хүснэгтэд 2016 он докторын зэрэг хамгаалсан оюутны тоог салбаруудаар
хамааруулан харуулав.
Мэргэжлийн салбар

PhD хамгаалсан
оюутны тоо

Үйлчилгээ

75

ХАА - мал эмнэлэг

360

Боловсрол

958

Компьютерийн ухаан

958

Бизнесийн удирдлага, Хууль

1.348

ИНженерчлэл, Аж үйлдвэр, Архитектур

1.601

НИйгмийн ухаан, сэтгүүл зүй, documentation

2.256

Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал

3.015

Урлаг ба хүмүүнлэг

3.104

Байгалийн ухаан

5.536

2.2. Докторын хөтөлбөрийн үндсэн шинж
2.2.1. Докторын хөтөлбөрийн зохион байгуулалт: сонгон шалгаруулалт, элсэлт,
бүртгэл
Докторын хөтөлбөрт элсэгч нь өргөдлөө өгөхөөсөө өмнө боломжтой удирдагч багш
байгаа эсэхийг судалдаг. Үүний тулд тухайн чиглэлээр удирдагч багшийн талаар
докторын хөтөлбөрийн зохицуулагчтай холбогддог.
Докторын хѳтѳлбѳрт элсэх үйл ажиллагаа нь ѳргѳдѳл гаргагч болон холбогдох академик
хорооны шууд оролцоотойгоор явагддаг.
Докторын хѳтѳлбѳрт элсэх хүсэлт гаргахдаа элсэгч дараах алхмуудыг дамждаг:


Элсэлтийн тусгай шаардлагыг хангаж буй эсэхээ шалгах
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Элсэхийг хүсэж буй докторын хѳтѳлбѳрийн талаар бүх мэдээллийг нягталж үзэх
Докторын хѳтѳлбѳрийн удирдагч болон боломжит удирдагчтай холбогдох
Шаардлагатай бичиг баримтыг бүрдүүлэн элсэлтийн ѳргѳдлийг бѳглѳн докторын
сургуульд бүртгүүлэх

Тухайн ѳргѳдѳл гаргагч элсэлтийн шаардлагыг хангасныг нягталж шалгасны дараа
докторын сургууль тухайн ѳргѳдѳл гаргагчийг элсүүлэх эсэхийг шийдүүлэхээр бичиг
баримтыг докторын хѳтѳлбѳрийн (академик) хороонд илгээнэ.
Докторант элсэж ормогц хѳтѳлбѳрийн хороо түүнтэй ажиллах зөвлөх багшийг томилно.
Оюутан нь удирдагч багш, зөвлөх багшийн хамт Суралцах гэрээг байгуулна. Энэхүү
гэрээг болон холбогдох бусад баримт бичгийг докторын сургуульд хүлээлгэн өгнө.
Бүх баримт бичгийг заасан хугацаанд цаасан хэлбэрээр хүлээн авсны дараа Докторын
сургууль тухайн оюутанд түүнийг элсүүлэн авсан эсэх талаар мэдэгдэнэ. Элсүүлэхээс
татгалзсан мэдэгдэл авсан тохиолдолд шийдвэрийг хүлээн авснаас хойш 3 хоногийн дотор
гомдол гаргаж болно. Гомдлын хариуг хэрэгсээгүй тохиолдолд ректорт гомдол гаргаж
болно.
Оюутан сургуулийн систем дээр өөрөө бүртгүүлэн элсэнэ. Мѳн тѳлбѳр тѳлѳх нѳхцлийг
сонгодог.
Хөтөлбөр бүрийн дэргэд Чанарын комисс ажиллах бөгөөд элсэлтийн үйл ажиллагаа болон
элсэлттэй холбоотой мэдээлэл олж авахад хүндрэл байсан эсэхийг тогтоох зорилгоор жил
бүр элсэлтийн талаарх мэдээлэл, гомдол, санал, оролцогч талуудаас ѳгсѳн санал зэрэгт
анализ хийн тайлан гаргадаг. Энд дараах индикаторуудыг тооцож үздэг.



Элсэлтийн нийт зарласан орон тоонд эзлэх хувь
Элсэлттэй холбоотой ѳгѳгдлийн ѳѳрчлѳлтүүд

Хѳтѳлбѳр бүрийн чанарын комисс дараах нотлох баримтуудыг авч үздэг.



Бүртгэлийн ѳмнѳх хуудас ба элсэлтийн ѳргѳдѳл
Элсэлт

2.2.2. Сургалтын үйл ажиллагаа
Докторын хѳтѳлбѳрѳѳр олгох цогц чадамжуудыг олж авахад нь оюутанд туслах зорилгоор
Докторын сургуулиуд докторын ѳѳр хѳтѳлбѳрийн зохицуулагчидтай хамтран
боловсруулсан, тѳрѳл бүрийн сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг. Эдгээр нь



Хѳрвѳх ур чадварын сургалт
Тусгай сургалтын үйл ажиллагаа.

Оюутнууд ѳѳрсдийн тѳлѳвлѳгѳѳ (үйл ажиллагааны тѳлѳвлѳгѳѳ гэж нэрлэгддэг)-ний дагуу
сургалтын үйл ажиллагаанд оролцоно.
Хѳрвѳх ур чадварын сургалт
Докторын сургууль нь жил бүр хөрвөх ур чадварын гурван тѳрлийн сургалт зохион
байгуулдаг бѳгѳѳд эдгээр нь бүх докторын хѳтѳлбѳрийн хувьд цогц чадамж, хувь хүний
ур чадварыг хѳгжүүлэхэд чиглэсэн байдаг.
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Семинар: Сургуулиуд докторын бүх хѳтѳлбѳрийн оюутнуудад зориулан судалгаа,
мэдээллийн менежмент, судалгааны ажил бичих болон илтгэх, тѳслийн бэлтгэл
ажил, судалгааны ажлын ѐс зүйн асуудал гэх мэт сэдэвтэй холбоотой цуврал
семинаруудыг зохион байгуулдаг. Эдгээр семинаруудад докторын 1, 2-р жилд
хамрагдах нь зүйтэй.
Залуу судлаачдын семинар: Энэ семинараар доктарантуудад өөрийн судалгааны
дүнг бусаддаа болон багш нартаа танилцуулах, засаж сайжруулах боломж олгодог.
Ийм семинарт 2 болон 3 дахь жилдээ хамрагдахыг зѳвлѳдѳг.
Компани, байгууллагад судалгаа хийх: Ажил хѳдѳлмѳрийн гүнд нэвтрэх,
үйлдвэрлэл, байгууллагуудын судалгааны арга зүйг ашиглах боломжийг
оюутнуудад олгох үүднээс докторын хѳтѳлбѳрүүд судалгааны алба, хэлтэс бүхий
үйлдвэр болон компаниудад судалгаа хийх ажлыг зохион байгуулдаг.

Хѳрвѳх ур чадвар олгох бусад үйл ажиллагаа
Хѳрвѳх ур чадвар олгох үйл ажиллагаануудаас гадна оюутан Испанийн болон гадаадын
бусад сургуулиас зохион байгуулж буй курс, семинар, бусад үйл ажиллагаанд оролцох
боломжтой. Эдгээр нь танхимийн болон онлайн, дүйцүүлэх аль ч хэлбэрийн байж болно.
Жишээлбэл: Coursera, edX, MiriadaX байж болно. Эдгээр бүх үйл ажиллагааны агуулга нь
хѳрвѳх ур чадварын тодорхойлолттой тохирч байх ѐстой бѳгѳѳд зөвлөх багш болон
удирдагч багшийн зѳвшѳѳрлийг урьдчилан авсан байх шаардлагатай.
Тусгай сургалтын үйл ажиллагаа
Докторын хѳтѳлбѳр болгон оюутнуудын сонирхолыг татахуйц мэргэжлийн тусгай
сургалтын үйл ажиллагаа явуулдаг. Тухайн докторын хөтөлбөрийн академик хорооноос
судлагдахууны хичээлүүдийн тѳлѳвлѳлт, тавигдах шаардлага, шалгуур, агуулга, зорилго,
үнэлэх аргыг баталдаг. Ийм тусгай сургалтын үйл ажиллагааны цар хүрээ докторын
хѳтѳлбѳрүүдээс хамаарна.
2.2.3. Удирдагч багшийн үүрэг, статус
Докторын ажлыг удирдагч багшийн удирдлагаар, докторын ажлыг бичих, батлуулах,
хамгаалах журмын дагуу гүйцэтгэнэ.
Докторын оюутанг элсмэгц, эсвэл элсэн орсноос хойш гурван сарын дотор докторын
хөтөлбөрүүдийг хариуцсан Академик хорооноос удирдагч багшийг томилно. Удирдагч
нь Испани эсвэл гадаадын доктор хүн байна.
Удирдагч багш нь сургалтын үйл ажиллагааны нийцтэй болон тохиромжтой байдал,
диссертацийн сэдвийн шинэлэг байдал болон үр нѳлѳѳ, диссертацийн судалгааны
тѳлѳвлѳлт, зааварчилгаа, удирдлага, шаардлагатай бол түүний удирдсан оюутны оролцож
буй тѳсѳл болон бусад үйл ажиллагааны ѳмнѳѳс бүрэн хариуцлага хүлээнэ.
Удирдагч багшийн гол үүрэг:




Суралцах гэрээний заалтуудыг мөрдөж ажиллана
Суралцагчийн үйл ажиллагааны тайлан бүртгэлийг тогтмол хянана
Судалгааны ажлын төлөвлөгөөг тодорхой хугацаануудад үечлэн тайлагнаж,
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батлуулна
Судалгааны бүтээл үр дүнтэй байх, судалгааны дүнд гарсан шинэ мэдлэгийг түгээн
дэлгэрүүлсэн, жишээ нь цаасан хэлбэрээр, дараагийн судалгаанд нэвтрүүлэх
боломжтой бол арилжаанд нэвтрүүлэх боломж бүрдүүлэх
Докторын бүтээлийг дэмжсэн тайланг гаргах

Салбар дундын судалгаа эсвэл үндэсний болон олон улсын хамтарсан хѳтѳлбѳрийн дагуу
суралцаж байгаа гэх мэт шаардлагатай тохиолдолд бол хоѐр удирдагч багштай байж
болно. Удирдагч багш нь сүүлийн 10 жилд хамгийн өндөр бүтээмжтэй 6 жилийн
судалгааны ажлаа хөндлөнгийн үнэлгээгээр баталгаажуулсан, эсвэл дараах
шаардлагуудыг хангасан байна: судалгааны төсөл удирдаж байсан, судалгааны төслүүдэд
оролцож байсан, докторын ажил удирдаж байсан, судалгааны бүтээл хэвлүүлсэн. Хоѐр
удирдагчтай тохиолдолд аль нэг нь 6 жилийн судалгааны үнэлгээг хийлгэсэн байж болно.
2.2.4. Докторын ажлын хамгаалалт
Докторын бүтээл нь судалгааны ажлын төлөвлөгөөний дагуу докторантын өөрийн бичсэн
оргинал бүтээл байна. Докторант судалгааны өгүүллүүдээ зохих эрдэм шинжилгээний
сэтгүүлүүд дээр хэвлэж, бичсэн өгүүллүүдийн нэгтгэлээр докторын ажил болгон
хамгаалж болно. Ийм тохиолдолд ѳгүүллийн доод хэмжээ гурав байна. Мѳн судалгааны
ажлын нийт утга санааг харуулах зохих удиртгал, хамгаалалт, дүгнэлтийг нэмж оруулна.
Академик хороо докторын ажлыг хүлээн авахыг хариуцаж, хамгаалах ажлыг баталснаар,
стандарт маягтын дагуу хамгаалуулах зөвлөлийг томилох саналыг батална. Өмнөх
журмын дагуу үргэлжилж байгаа хөтөлбөрийн хувьд тухайн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж буй
тэнхим эдгээр асуудлыг хариуцдаг байсан.
Гадаад оюутны хувьд диссертациа эх хэл дээрээ бичихгүй ба анх элсэн ороход сургалт
авах хэлний шаардлагыг тавьдаг.
Хэрэв давхар тэтгэлэг аван сурч, бичсэн докторын диссертацийн хувьд хийсэн гэрээ,
зөвшөөрөлд хэлний шаардлагыг тусгаж болно.
Хамгаалуулах үйл явц дараах дэс дарааллаар үргэлжилнэ.
1. Хөтөлбөрийн академик хороо докторын сургуулиас оюутны талаарх материалыг
авна.
2. Хөтөлбөрийн академик хороо докторын материалыг хүлээн авснаа батламжилж,
хамгаалуулах зөвлөлийг санал болгоно
3. Докторын сургуульд диссертацийг өгнө
4. Диссертацийг хүлээн авсныг 10 хоногт багтаан мэдэгдэнэ.
5. Хамгаалах ажлыг баталгаажуулж, Төгсөлтийн дараах сургалтын хорооноос
хамгаалуулах зөвлөлийг батламжилна
6. Докторант хамгаалалтын төлбөрийг төлнө.
7. Их сургуулийн ерөнхийлөгч хамгаалуулах зөвлөлийг зарлаж, нарийн бичиг
Докторын албатай наад зах нь 10 хоногийн өмнөөс харилцана.
8. Хамгаалалт
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Докторын хамгаалуулах үйл явц 4 сар орчим үргэлжилнэ. Докторын ажлыг тушааснаас
хойш ахиж засварлахгүй. Энэ нь ЕХ-ны бусад улсаас ялгаатай бөгөөд бусад улсад
шалгалтын дараа диссертациа засах боломж олгодог.
2.2.5. Докторын сургалтын олон талт хөгжил
Докторын сургалт болон үйлдвэрлэл хоѐрын хоорондох харилцааг улам бүр ойртуулахын
тулд Испанийн засгийн газраас компанид ажиллангаа доктор хамгаалж болох журмыг
баталсан. Уг журмын цаад санаа нь докторын ажлын сэдвийг тодорхойлоход
үйлдвэрлэлийнхнийг оролцуулах юм. Ингэснээр докторын ажлын үр дүн нь нийгэм рүү
шууд шингэнэ. Гэхдээ зэрэг горилогч диссертациа бичих үедээ үйлдвэрлэл дээр
ажиллахтай холбогдон цалингийн асуудал үүсдэг учир үйлдвэрлэл дээрх докторантуудын
хувьд хэд хэдэн арга хэмжээ авсан. Их сургууль дээрх удирдагч нь үйлдвэрлэл дээр
ажиллахыг зөвшөөрөх ба их сургууль дээр сурч буй бусад оюутнуудтай ижил хяналт
тавина.
2.2.6. Докторын хөтөлбөрийн интернационалчлал
Шилжилтийг дэмжих хөтөлбөр
Их сургуулийн багш нар боломжтой бол судлаач, экспертүүдийг ч үүнд хамруулснаар их
сургуулийн докторын сургалтыг сайжруулж, Испанийн болон гадаадын их сургуулиудын хамтын
ажиллагааг нэмэгдүүлнэ гэж үзсэн.

Их сургуулийн эрдэмтэн багш, докторант оюутнуудын тухайн их сургуулиас гаднах өөр
судалгааны хүрээлэн, лаборатори, гадаадын их сургуулиудад очиж судалгаагаа хийх,
хамтрах боломжийг дараах үйл ажиллагаануудаар дэмжиж өгсөн. Дэлгэрэнгүй хэлбэл,
шилжилт хөдөлгөөн нь Испанийн болон гадаадын их сургуулийн хамтарсан хөтөлбөрийн
зөвшилцлийн хүрээнд хийж буй хагас эсвэл бүрэн хэмжээгээр хийх судалгаа юм.
Шилжилтийг янз бүрийн аргаар дэмжих ба жишээ нь дараах хэлбэрүүд байж болно.



Их сургуулиудын хамтарсан докторын хөтөлбөр
2 буюу түүнээс дээш сургууль сургалтын төлөвлөгөөг хамтран боловсруулж,
батлах
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Суралцах гэрээнд академик болон захиргааны нөхцлийн талаар тусгаж өгсөн
Докторын ажлыг хийхэд хэд хэдэн байгууллагадай хамтрах талаар гэрээнд тусгах
Боловсролын яамнаас докторын шилжилт хөдөлгөөнийг дэмжих санхүүжилт
тэтгэлгүүдийг олгох
Олон улстай хамтарсан докторын бүтээл
Багш, суралцагчдад чиглэсэн судалгааны грант
Их сургуулиуд гаднаас судлаач багш нарыг богино хугацаагаар ажиллахад олгох
тэтгэлэг, мөн гадагшаа ажиллахад нь олгох тэтгэлэг

Олон улсын доктор
Испанийн PhD нь диплом дээрээ олон улсын гэсэн тодотголтой байж болно (Doctor
International). Үүний тулд дараах шаардлагуудыг хангана.






Докторын заавал суралцах сургалтын хугацаанд 3 сарыг гадаад орны их дээд
сургууль юм уу, судалгааны хүрээлэнд судалгаа хийнэ. Энэхүү гадаадад хийх
судалгааны ажлыг Захирал баталж, хөтөлбөрийн Академик хороогоор
батламжилж, докторантын үйл ажиллагааны бүртгэлд бүртгэнэ
Докторын ажлын шаардлагад наад зах нь бүтээлийн хураангуй болон дүгнэлтийг
тухайн салбарын хамгийн өргөн хэрэглэдэг ямар нэг гадаад хэлээр бичигдсэн
байна. Энэ нь Испанийн албан ѐсны хэлнүүдээс ялгаатай хэл байна.
Докторын ажлыг наад зах нь Испанийн биш их сургууль, судалгааны хүрээлэнгийн
докторын зэрэгтэй, Испани улсын гадна судалгаа хийж байх үед хариуцаж байсан
хүмүүсээс ялгаатай хоѐр экспертээр үнэлгээ хийлгүүлэх ба энэ нь үнэлгээний
зөвлөлийн ажлын нэг хэсэг нь байна.

Хамгаалалтыг доктор оюутан элсэн орсон Испани улсын их сургууль дээр хийх ба
докторын хамтарсан хѳтѳлбѳрийн тохиолдолд хамтын ажиллагааны гэрээнд заасан
сургууль дээр хийнэ.
Докторын диссертаци бичих хэл тухайн оюутны эх хэлнээс ялгаатай тохиолдолд оюутныг
тэр хэлээрээ В2 түвшинд хүрсэн байхыг шаардана.
Докторын хамтарсан зэрэг
Докторын хамтарсан (Cotutell doctorate гэж бас нэрлэдэг) зэрэгт суралцах боломжтой ба
энэ нь тухайн оюутныг удирдах, чиглүүлэх, хийсэн ажилд үнэлэлт дүгнэлт ѳгѳх ажлыг
хоѐр ба түүнээс олон их сургууль хамтран хийж олгодог зэрэг юм.
Докторын хөтөлбөрийг хамтарч хэрэгжүүлж буй сургуулиуд дараах шаардлагыг хангаж
ажиллана.





Хамтарсан докторын сургалтанд элсэх, диссертац бичих, түүнийг шалгаж нягтлах
зэрэг ажлыг оролцож буй их дээд сургууль хариуцан явуулна.
Хамтарсан хөтөлбөрөөр суралцаж буй докторант нь оролцож буй сургууль
болгоноос томилогдсон удирдагч багшийн удирдлаган доор докторын ажлаа
хамгаална.
Хамтрагч сургуулиуд гэрээ байгуулж, докторант аль аль сургуулийн докторын
зэргийг хамгаалсныг баталгаажуулна.
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Докторант нь хамтрагч аль аль сургуулийн суралцагчаар бүртгэгдэх ба нэг
сургуулийнх нь тѳлбѳрѳѳс чѳлѳѳлѳгдѳнѳ. Аль сургуулийн төлбөрѳѳс
чѳлѳѳлѳгдѳхийг гэрээнд зааж өгнө.
Докторын сургалт 3 жилээс илүүгүй байх ба хамтрагч суруулиудын хаана нь ямар
хугацаатай байхыг гэрээгээр зааж өгнө. Нэг сургуульд байх нийт хугацаа хамгийн
багадаа 6 сар, үлдсэн хугацааг нөгөө сургуульд дээр байрлана. Нэг сургууль дээр
нэг удаа эсвэл хэд хэдэн удаа байж болно.
Бүтээлийг хэвлэх, ашиглах, хамгаалах журам нь сургууль бүрийн тогтсон журмаар
мөрдөгдөнө.
Диссертацийг шалгаж, нягтлах ажлыг гэрээнд заасны дагуу хоѐр сургуулийн аль
нэгнийх нь журмаар явагдана
Хамгаалуулах зөвлөл нь хамтрагч сургуулиудын тохиролцоогоор тодорхойлогдох
бөгөөд хамгаалуулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн нь тухайн улсын нийтлэг шаардлагад
нийцсэн байна
Докторын ажлыг тухайн шинжлэх ухааны салбарын хамгийн өргөн хэрэглэгддэг
хэлээр бичих ба хураангуйг нь аль нэг улсынх нь албан ѐсны хэлээр бичнэ.

2.3. Докторын хөтөлбөрийн байр суурь
Испанийн их сургуулиудын академик эрх чөлөөний дагуу докторын сургууль бүр өөрийн
стратеги төлөвлөгөөний дагуу докторын хөтөлбөрөө санал болгоно. Докторын
хөтөлбөрүүд нь ѳѳрсдийн сайн хийдэг судалгааны чиглэл ба тодорхой тооны судлаачдын
баг дээр түшиглэн хэрэгждэг. Хөтөлбөрийн судалгааны чиглэл дээр 3-аас доошгүй тооны
судлаач багштай байна.
Хэдийгээр сургуулиуд докторын хөтөлбөр санаачлан, хэрэгжүүлж байгаа боловч, бүс
нутгийн Засгийн газраас олон чиглэлээр судалгааны хамгийн сайн үзүүлэлттэй
хөтөлбөрүүдэд санхүүжилт олгодог ба ѳрсѳлдѳѳнд үлдэхийн тулд судалгааны үр дүнгээ
сайн байлгах шаардлагатай. Их сургуулиудын авч буй санхүүжилт нь судалгаа, докторын
судалгаатай холбоотой байдаг.
6 жил тутамд докторын хөтөлбөрийг хөндлөнгийн байгууллага үнэлдэг. Докторын
хөтөлбөрийг үнэлэх хэд хэдэн гол үзүүлэлт байдаг. Тухайн хѳтѳлбѳрийг зогсоох онооны
доод хэмжээ гэж байдаг.
Мѳн докторын хѳтѳлбѳр чанарын хэд хэдэн чиглэлээр чанараа шалгаж болно. Заасан
чанарын шалгуур хангасан хѳтѳлбѳрүүд л санхүүжилт, судалгааны тѳслүүдэд ѳрсѳлдѳх
боломжтой байдаг.
Докторын зэрэгтэй хүний ажил эрхлэлтийн судалгаанаас доорх хүснэгтүүдэд харуулав.
Эхний хүснэгтэнд 2010 онд сургууль тѳгсѳѳд 1, 4 жилийн дараа ажилд орсон хүмүүсийн
хувь. Хоѐрдугаар хүснэгтэнд 2010 онд докторын зэрэг хамгаалсан хүмүүсийн 1, 4 жилийн
дараа ажилд орсон хувийг үзүүлэв.
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Branch of Teaching

2011

2014

Нийгмийн ухаан ба хууль

65.1%

64.6%

Инженерчлэл ба архитектур

70.3%

67.8%

Урлаг ба хүмүүнлэг

52.5%

50.7%

Эрүүл мэнд

77.0%

76.2%

Байгалийн ухаан

59.6%

57.0%

Нийт

66.2%

68.3%

Branch of Teaching

2011

2014

Нийгмийн ухаан ба хууль

93.7%

94.7%

Инженерчлэл ба архитектур

96.9%

95.1%

Урлаг ба хүмүүнлэг

94.0%

94.8%

Эрүүл мэнд

96.9%

96.5%

Байгалийн ухаан

94.0%

91.3%

Нийт

95.3%

94.4%

PhD зэрэгтэй ажилтан тухайн чиглэлээр ѳндѳр мэргэшсэн (тухайн цаг хугацааны хувьд
том давуу тал болох боловч ирээдүйд компани нь үүнийг тохиромжтой бус гэж үзэж
болно) байх ба ирээдүйд чиглэсэн алсын хараа, олон улсын хэмжээнд ажиллах чадвар,
технологийн ѳѳрчлѳлтѳнд ажиллах чадвар зэрэг нь судалгааны шинэ чиглэл нээх, шинэ
хэрэглээ олох зэрэг давуу талтай. Докторын зэрэгтэй ажилтан нь тухайн байгууллагадаа
шинэ санаа, хариуцлага, алсын хараа, эрсдлийн менежмент, бие дааж ажиллах талаараа
маш олон давуу талыг авчирдаг. Гэхдээ жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн салбарт PhD зэрэгтэй
хүн олныг ажиллуулдаггүй. Испанийн аж үйлдвэрийн салбарын 4% нь ажилтан сонгон
шалгаруулахдаа докторын зэрэгтэй ажилтныг үнэлж үздэг.
Тиймээс Испанийн засгийн газраас PhD зэрэгтэй хүмүүсийг ажилд авахыг дэмжих
"Торрес Кеведо (Torres Quevedo)" зэрэг хѳтѳлбѳрүүдийг хэрэгжүүлж байна. Эдгээр грант
нь аж үйлдвэрийн судалгааны тѳсѳл, туршилт хэрэгжүүлэх, боломжийн судалгаа зэрэг
дээр гурван жилийн хугацаанд докторуудыг ажиллуулах тэтгэлэг бөгөөд судлаачдын
ажил мэргэжлийн карьерийг дэмжих, аж үйлдвэрийн салбарт судалгаа, хѳгжүүлэлт
(R&D)-ийн тѳлѳвлѳгѳѳ болон тѳсѳл хэрэгжүүлэхээр хангалттай бэлтгэгдсэн боловсон
хүчнээр хангах, компаниудад орчин үеийн технологийг бий болгоход туслах зэрэг
зорилготой. Тэтгэлэг нь судлаачийн цалин болон нийгмийн хамгааллын зарим хэсгийг
тѳлдѳг ба жил бүр судлаач бүрээр дүгнэнэ.
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2.4. Докторын суралцагч, төгсөгчийн хяналт-шинжилгээ
2.4.1. Докторын хөтөлбөрийн академик хороо, зѳвлѳхийн хяналт-шинжилгээ
Испани улсын докторын сургалттай холбоотой зохицуулалтын дагуу докторын зэрэг
горилогчийн хяналт-шинжилгээг докторын хѳтѳлбѳрийн хороо жил бүр хийдэг. Үүний
тулд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлдэг. Үүнд:


Зөвлөх/удирдагч багш докторын оюутны талаар тайлан бичнэ. Хэрвээ зѳвлѳх
багшаас ялгаатай эсвэл олон удирдагч багштай бол тус бүр тайлан бичнэ. Тайланд
оюутны суусан хичээлүүд, судалгааны ажлын төлөвлөгөөний боловсруулалт,
боловсруулалт хийгээгүй тохиолдолд түүний тѳслийн талаар тайлагнана.



Энэхүү тайланг оюутны Үйл ажиллагааны бүртгэлийн хамт Хөтөлбөрийн
академик хороонд илгээж, хороо үнэлнэ.



Хөтөлбөрийн хороо үнэлгээг хийж дууссаны дараа дүн болон жилийн үнэлгийн
хяналтын тайланг удирдагч багшийн тайлангийн хамт Докторын алба/сургуульд
илгээнэ. Эерэг үнэлэгдсэн тохиолдолд судалгааг цааш үргэлжлүүлнэ.

Хэрвээ хөтөлбөрийн академик хорооноос суралцагчийн үзүүлэлтийг хангалтгүй гэж үзвэл
6 сарын дараа дахин үнэлнэ. Хэрвээ үүнээс өмнө судалгааны төлөвлөгөө нь батлагдчихсан
байсан ч гэсэн шинэ төлөвлөгөө гаргаж өгнө.
Хоѐр дахь удаагаа хангалтгүй үнэлгээ авбал цаашид үргэлжлүүлэхгүй.
Бусад хяналт, үнэлгээнээс гадна удирдагч багш дараах үнэлгээг хийнэ:







Суралцагчийн хөтөлбөрийн академик хороотой хэрхэн ажиллаж байгааг харна
Докторын ажлыг нь удирдах үүргийн хүрээнд суралцагчид бичих даалгаврууд өгнө
Суралцагчийн Үйл ажиллагааны бүртгэлд тогтмол мэдээлж, тайлагнана
Суралцагчийн Судалгааны ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах явцыг тайлагнаж,
батална
Сургалтанд хамрагдахад нь оюутандаа дэмжлэг үзүүлэн зөвлөнө
Сургуулийн суралцахуй, сайн туршлагын гэрээг мөрдөж ажиллана

2.4.2. Докторын оюутны эрх үүрэг
Испаний холбогдох дүрэм журамд зааснаас гадна докторын оюутан нь дараах эрхтэй
байна:
1. Олон нийтэд нээлттэй, обьектив, ил тод, урьдчилан боловсруулсан шалгуурын
дагуу сургалтын үзүүлэлтээ үнэлүүлж, судалгааны үр дүнгээ судалгааны хэвлэмэл
бүтээл, патентийн эзэмшил болон бусад хэлбэрээр үнэлүүлнэ.
2. Сургалтын үед бүтээсэн оюуны бүтээлийг эзэмших эрх, мөн докторын ажлын
болон өмнөх судалгаануудын оюуны өмчийг зохих хууль журмын дагуу
хамгаалуулна.
3. Сургалтыг нь чиглүүлэх зөвлөх багш болон судалгааны ажлыг нь удирдан
чиглүүлэх магадлан итгэмжлэгдсэн судалгааны ажлын туршлагатай, удирдагч
багштай байна.
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Докторын оюутнууд дараах үүрэгтэй байна:
1. Докторын сургалтыг амжилттай дуусгахад туслах академик үйл ажиллагаануудад
идэвхтэй оролцон, зөвлөх болон удирдагч багштайгаа тогтмол харилцаж, журмын
дагуу өөрийн сургалтын үйл ажиллагааг шинэчлэн бүртгүүлж байна.
2. Өөрийн судалж буй судлагдахуунтай холбоотой эрдэм шинжилгээний ѐс зүйг
чандлан сахиж, байгууллагын, салбарын, үндэсний ѐс зүйн хэм хэмжээ стандартыг
баримтална. Суралцагч нь гэрээ байгуулан, докторын сургуулийн дүрэм журмыг
баримталж суралцана.
3. Оюуны өмчийг хамгаалах зарчмыг хүндэтгэн, удирдагч багш болон бусад
судлаачидтай хамтран хийсэн судалгааны хувьд ѳгѳгдѳл болон баримтын хамтын
өмчлөлийг хүндэтгэн ажиллана.
4. Лаборатори, судалгааны бусад орчинд ажиллахдаа эрүүл, аюулгүй байдлын дотоод
журмыг мөрдлөг болгон ажиллана.
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БҮЛЭГ 3. ЧАНАРЫН ДОТООД БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН МЕХАНИЗМ
3.1 Алкала их сургуулийн чанарын дотоод баталгаажуулалтын кейс судалгаа
Алкала их сургуулийн докторын хөтөлбөрийн чанарын дотоод баталгаажуулалтыг
Докторын сургууль болон түүний харьяа тѳрѳл бүрийн ажлын хэсгүүд хэрэгжүүлдэг.
Докторын сургууль нь урлаг хүмүүнлэг, шинжлэх ухаан, хууль болон нийгмийн ухаан,
анагаах ухаан, инженер архитектур гэсэн 5 чиглэлээр докторын хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр
2012 онд байгуулагдсан.
Докторын хѳтѳлбѳрүүд нь оюутнуудад судалгаа шинжилгээний арга техник эзэмшүүлэх
дээд түвшний сургалтыг зохион байгуулах, оригинал судалгааны ажил буюу докторын
диссертацийг ѳндѳр түвшинд бэлтгэн, шалгуулах боломжийг бүрдүүлдэг. Диссертацийг
амжилттай гүйцэтгэсэн тохиолдолд их сургуулийн хамгийн ѳндѳр зэрэг болох докторын
зэрэг олгоно.
Докторын сургуулийн удирдлага дараах бүрэлдэхүүнтэй.
Докторын сургуулийн удирдлага
Докторын сургуулийн захирал
Хорооны дарга

Докторын хөтөлбөрүүд
Академик хороо
3.2 Докторын сургууль
Докторын сургууль нь Эзэн хааны 99/2011 зарлиг болон докторын сургуулийн дотоод
дүрэм журмын дагуу үйл ажиллагаа эрхэлнэ. Алкалагийн их сургуулийн докторын
сургууль дараах зорилготой. Үүнд:
1. Их сургуулийн судалгааг хөгжүүлэх стратегийн төлөвлөгөөтэй уялдуулан
докторын сургалтыг зохион байгуулж, зохих хүрээг тодорхойлсноор докторант
оюутнууд чанартай судалгааг хийх нөхцлийг бүрдүүлнэ.
2. Төгсөгчийн ажил эрхлэлтийг дэмжихэд чиглүүлэн докторант оюутанд
шаардлагатай цогц чадамжийг эзэмшүүлж, төгсөгчийн түгээмэл чадамжид
эзэмшүүлнэ.
3. Докторант оюутны олон улсад болон дотооддоо хөдөлгөөнт судлаачаар ажиллахыг
нь дэмжиж, мөн уг докторын хөтөлбөрт хамааралтай удирдлага, эрдэмтэн багш
нарын хөдөлгөөнт судлаач байх боломжийг нэмэгдүүлнэ.
4. Докторын сургуулийн нийгэмд үзүүлэх үр нөлөөг сайжруулах чиглэлээр аж
үйлдвэр, компани, бусад байгууллагуудыг хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд
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оролцуулна.
5. Төгссөн докторуудын ажил эрхлэлтийг судална.
Докторын сургуулийн захиралын эрх үүрэг:
1. Докторын сургуулийг нэгдсэн удирдлагаар хангаж, зорилгоо биелүүлэхэд нь үйл
ажиллагааны тогтвортой байдлыг хангаж ажиллана
2. Удирдах зөвлөлийн өмнө докторын сургуулийг төлөөлнө.
3. Докторын сургуулийн менежментийн хорооны гэрээг мөрдүүлж ажиллана.
4. Докторын сургуулийн төсвийг удирдан зохицуулна
5. Жилийн төлөвлөгөө, стратегийн төлөвлөгөө, төсөвийг боловсруулж, их
сургуулийн Менежментийн хороогоор батлуулна.
6. Асуудлыг шийдэж, өдөр тутмын тогтвортой үйл ажиллагааг хангаж ажиллана.
Докторын сургуулийн тэргүүлэх хороо нь докторын сургуулийн захирал, докторын
хөтөлбөрүүдийн зохицуулагчид, докторын хөтөлбөрийн сургалтанд оролцож байгаа
оролцогч талуудын хөндлөнгийн төлөөлөл, бичиг хэргийн ажилтнууд, 5 докторын
оюутнаас бүрдэнэ. Тэргүүлэх хороо нь дараах эрх үүрэгтэй байна. Үүнд:
1. Докторын оюутнуудад зориулсан ерөнхий сургалтыг болон бусад шаардлагатай
сургалтын үйл ажиллагааг тодорхойлж, зохион байгуулах
2. Докторын хөтөлбөрүүдийн Академик хороодын зохион байгуулсан судалгаа
сургалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангах
3. Докторын хөтөлбөрийн сургалтын чанарыг хянах
4. Докторын хөтөлбөр нээх хүсэлтүүдийг шинжилж, академик болон эдийн засаг,
стратегийн үр өгөөжийг дүгнэж, хөтөлбөрийн чанар, одоогийн дүрэм журмын
дагуу боловсруулсныг хянах
5. Их сургуулийн ахисан түвшний сургалтын хороогоор шинэ хөтөлбөрүүдийг
оруулан, удирдах зөвлөлөөр оруулж батламжлуулах, мөн эрх бүхий байгууллагаар
батлуулах
6. Захиралын жилийн төлөвлөгөөг батлах
7. Докторын сургуульд сурч буй үйлдвэрлэлийн докторантын сургалтын чанарт
хяналт тавих
8. Дотоод дүрэм журамд өөрчлөлт оруулж батлах
9. Сургуулийн гишүүдийн мөрдөх зөв үйл ажиллагааны удирдамжийг батлах
10. Сургуультай холбоотой гомдол саналыг шийдвэрлэх
11. Шаардлага гарах бүрд үйл ажиллагааны нэмэлт стандартыг бий болгож ажиллах
Хөтөлбөр бүр Хөтөлбөрийн академик хороотой байх бөгөөд хороо нь хөтөлбөрийн
зохицуулагч, судалгааны чиглэл бүрээс нэг төлөөлөл бүхий бүрэлдэхүүнтэй байна.
Докторын хөтөлбөрийн академик хороо нь дараах эрх үүрэгтэй байна. Үүнд:
1. Докторын хөтөлбөрийн судалгааны төлөвлөгөөг баталж, Албан ѐсны ахисан
түвшний сургалтын үйлчилгээнд бүртгүүлнэ
2. Докторын хөтөлбөрт элссэгчид зөвлөх багшийг нь томилж, зөвлөх багшийг солих
асуудал гарвал шийдвэрлэнэ
3. Докторын хөтөлбөрт элссэгчид 6 сарын дотор удирдагч багшийг нь томилж,
удирдагчийг солих асуудал гарвал шийдвэрлэнэ
4. Салбар дундын хөтөлбөр бол хоѐр удирдагч багшийг томилно
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5. Оюутны сурлагын үзүүлэлтийг жил бүр хянаж, зөвлөх багш болон удирдагчийн
тайланг хянан, судалгааны төлөвлөгөө болон оюутны сургалтын үйл ажиллагааг
шаардлагатай тохиолдолд өөрчлөн зохицуулалт хийнэ.
6. Оюутны хөтөлбөрийг цаашид үргэлжлүүлэх эсэх дээр шийдвэр гаргана
7. 99/2011 тогтоолын 6 дугаар хэсгийн 14 дүгээр заалтад заасан онцгой тохиолдлыг
тодорхойлох
8. Олон улсжилтын хөтөлбөртэй докторын хөтөлбөрөөр суралцах оюутны гадаадад
9. Докторын оюутнуудын элсэх, гарах хүсэлтийг хүлээн авч удирдах хороогоор
батлуулах
10. Докторын оюутнуудын судалгааны ажлын шалгалтыг удирдаж, хамгаалуулах
зөвлөлийг санал болгоно.
3.3 Докторын сургуулийн чанарын хороо
Чанарын хороо нь Сургуулийн чанарын баталгааны тогтолцоог төлөвлөх, хянах үүрэгтэй
байгууллага юм. Энэ нь докторын хөтөлбөрийн удирдлага, үйл ажиллагаатай зэрэгцэн
явагддаг. Алкалагийн их сургууль нь докторын хөтөлбөрүүддээ чанарын хувьд тууштай
хичээл зүтгэл гаргаж, оюутнуудыг эрдэм шинжилгээний, мэргэжлийн эсвэл судалгааны
ажилд мэргэшүүлэх боломжийг олгодог бөгөөд докторын зэрэг нь их сургуулийн эрдэм
шинжилгээний төв байр суурийг эзэлдэг. Энэ утгаараа, Докторын сургууль нь чанарын
талаар дараахь үндсэн зорилтуудыг тавьдаг. Үүнд:






Докторын сургуулийн чанарын бодлогыг бүх ажилтнууд ойлгуулах
Чанарыг соѐлыг түгээж, докторын хөтөлбөрийг тасралтгүй сайжруулах
Оюутны сэтгэл ханамжийг оюутан бүртэй харилцах замаар сайжруулж, тэгснээр
тэдний ахиц дэвшилд, ажил эрхлэлтэд нь сайнаар нөлөөлнө.
Үйл ажиллагааны стандарт хэм хэмжээг баримтлан ажиллахад анхааран ажиллаж,
асуудлыг засан сайжруулж, урьдчилан сэргийлж ажиллана.
Чанарын баталгаажуулалтыг тогтмолжуулж, үечлэн тодорхой интервалаар үнэлж,
хяналт тавьж ажиллана.

3.4 Докторын хөтөлбөр - сэтгэл ханамжийн судалгаа
Дараах үзүүлэлтүүдээр хөтөлбөрийн ерөнхий чанарын судалгааг авч, дүнд үндэслэн
хөтөлбөрийн сайжруулалтыг хийнэ







Түгээмэл чадамж олгох хичээлийн тоо
Хичээлийг сонгон суралцсан оюутны тоо
Хичээл бүрт оролцон оюутны тоо
Оюутны сэтгэл ханамжийн судалгааны тайлан
Компаний дадлагад хамрагдсан оюутны тоо
Хамтын ажиллагааны гэрээний тоо

3.5 Докторын хөтөлбөрийн чанарын комисс
Хөтөлбөр бүрийн чанарын комисс оюутнуудын сэтгэл ханамжийг нь судалж, зохих
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сайжруулалтыг жил бүрийн чанарын меморандумд мэдээлнэ. Хөтөлбөр бүрийн чанарын
комисс жил бүр оюутан болон багш нарын гадаад дотоодын өөр байгууллагад ажилласан
үзүүлэлтийг дүгнэж, мөн өөр сургуулиудаас ирсэн оюутна, зочин багш нарын ажлын
үзүүлэлтийг дүгнэнэ. Дараах нотолгоонуудыг үндэслэл болгоно:








Хамтарсан хөтөлбөрийн тоо
Хамтарсан байдлаар докторын ажлаа хийж буй оюутнуудын тоо
Олон улсжилт орсон докторын ажлын тоо
Ажлын байранд дадлагажих, судалгааг хийсэн оюутны тоо
Тэтгэлэг грантад өрсөлдсөн авсан тоо
Хөдөлгөөнт судлаачийн хөтөлбөрт өгсөн оюутны сэтгэл ханамжийн байдал
Хамтарсан хөтөлбөрт хамрагдаж буй их сургуулиудын тоо, түүнд хамрагдаж буй
оюутнуудын тоо

3.6 Төгсөгчдийг мөшгих
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох үйлчилгээ нь төгсөгчдийн
хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэлийг тогтмол хийдэг. Төгсөгч докторуудыг бүртгэхийн тулд
уг үйлчилгээ нь компьютерийн програмын тусламжтайгаар явуулсан асуулгын
мэдээллийг цуглуудаг. Жил бүр Докторын сургууль нь төгсөгчдөд асуулга бөглөхийн
ашиг тусын талаар мэдээлдэг. Төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн судалгаанд дараах
мэдээллийг багтаана.
1. Академик
a. Бакалавар, магистерийн зэрэг
b. Докторын зэрэг: хөтөлбөр, он сар, хугацаа, дүн, хөдөлгөөн, шагнал
2. Хувийн мэдээлэл
a.
b.
c.
d.

Бизнесийн эсвэл мэргэжлийн салбар
Ажиллаж буй хугацаа
Ажлын газрын мэдээлэл
Албан тушаал

3. Бусад
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Танай компани судалгааны төсөл хэрэгжүүлдэг үү?
Ажилд чинь докторын зэрэг шаардлагатай юу?
Докторын зэрэг ажлаа хадгалахад чинь тусалсан уу ?
Судалгаагаа үргэжлүүлэх үү, ойрын хугацаанд хийхээр төлөвлөсөн үү?
Таны ажил докторын ажилтай нь холбоотой юу?
Удирдагч багштайгаа холбоотой байгаа юу ?
Докторын хөтөлбөрт нь сурсан тэнхим сургуультайгаа холбоотой юу?
Докторын хөтөлбөрөө хэрхэн үнэлэх вэ?

Судалгааг онлайнаар авч, үечлэн авахад өмнө нь бөглөсөн асуултууд автоматаар гарч,
өөрчлөгдсөн хэсгүүдээ бөглөж явна.
Судалгааны дүнг задлан шинжилж, зохих сайжруулалтыг хийнэ. Чанарын Комисс мөн
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дараах мэдээллийг сүүлийн 5 жилээр харьцуулж харна.






Докторын оюутнуудын авсан дүн (онцгой сайн гэсэн докторын ажлын хувь)
Олон улсжилт орсон хөтөлбөрөөр сурсан европын оюутнуудын тоо
Шагнал
Бүтэн цагийн оюутнуудын амжилт хугацаандаа хамгаалсан оюутны тоо 3, 4, 5 жил
Хагас цагийн оюутнуудын амжилт хэдийн хугацаанд хамгаалсан оуютны тоо 5, 6,
7, 8 жил

Гомдол, санал хүсэлтийг барагдуулах
Оролцогч талууд өөрсдийн санал хүсэлт, аливаа шударга бус, бэрхшээлтэй тохиолдлыг
мэдээлэх эрхтэйг вебсайт, вертуал кампусаар дамжуулан ойлгуулна. Мөн санал хүсэлтийн
хайрцаг ажиллуулна.
1. Биечлэн мэдэгдэх: Санал хүсэлтийн маягтыг вебээс татаж бөглөөд биеэр өгөх
2. Е-мейлээр мэдэгдэх: Докторын сургууль санал гомдлыг хүлээн авч, судалж үзээд,
үндэслэлийг шалгаж зохих арга хэмжээг авна.
Эсвэл докторын хөтөлбөрийн зохицуулагч эсвэл багш оюутнуудаас санал гомдлыг нь
шууд авч 20 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ. Хэрвээ шийдюэрлэхгүй бол их сургуулийн эрх
бүхий этгээдэд санал гомдлыг гаргана.
Жил бүр гарсан санал гомдлыг шийдвэрлэсэн байдлыг дүгнэж зохих сайжруулалтыг
хийнэ.
-

Жилд гарсан шударга бус тохиолдлын тоо
гомдлын тоо
саналын тоо
асуудалтай тохиолдлыг шийдсэн хувь
гомдлыг барагдуулсан хувь

Хөтөлбөрийн чанарын комиссд гомдол саналыг барагдуулсан тайланг архивлаж явна.
3.7 Оролцогч талуудын сэтгэл ханамж
Оюутны, багшийн, сургуулийн докторууд, бичиг хэрэг, туслах ажилтнуудыг чиглэсэн
сэтгэл ханамжийн судалгааг асуулгын аргаар авна. Оюутны сэтгэл ханамжийн судалгааны
дүнг чанарын техникийн албанд ирүүлж, техникийн алба хөтөлбөр бүрийн чанарын
комиссд нэгдсэн дүнг илгээнэ. Багш нарын судалгааг жилийн эцэст нэг авч технизийн
албаар дамжуулан хөтөлбөр бүрийн чанарын комиссд ирүүлнэ. Туслах ажилтнуудын
судалгааг хоѐр жил тутам авч дүгнэнэ. Эдгээр мэдээллүүд нэгтгэгдэж жил бүрийн
чанарын меморандум дээр хэлэлцэгдэнэ.
3.8 Багшийн болон судлаачийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт
Докторын хөтөлбөрт зааж буй багш эрдэмтдийн мэргэжлийг тасралтгүй дээшлүүлэх
ажлыг зохион байгуулна. Цахим сургалтаар заах арга зүйн шаталсан сургалтыг өгч,
виртуал орчинд багшийн ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтуудыг зохион байгуулдаг.
34

Хөтөлбөр бүрийн чанарын комисс дээр дараах мэдээллүүдийг дүгнэнэ.
-

Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын тоо
Оролцогчдын тоо
Виртуал сургалтыг хэрэглэгчдийн тоо

3.9 Материаллаг нөөц
Хөтөлбөр бүрийн чанарын комисс хангалттай материаллаг нөөц, хангамж байгаа эсэхийг
хянахад дараах мэдээллүүд дээр дүгнэлт хийнэ.
-

Оюутнуудад хүрэлцэж буй материал орчин
Гадаад нөөцүүд, олон улсын хуралд оролцоход дэмжих аялах грант
Гадаад дотоодод өдрийн богино хугацааны сургалтанд хамрагдахад санхүүжилт
Пост док хийсэн оюутны хувь

3.10 Дүн шинжилгээ, сайжруулалт, хариуцлага
Бүх хөтөлбөрийн чанарын комисс хөтөлбөрийн үр дүнгийн талаар жилийн тайланг бичнэ.
Энэхүү чанарын меморандумыг их сургуулийн докторын сургуулийн чанарын хороонд
илгээнэ. Чанарын меморандум дээр зохих сайжруулалтыг хийх зөвлөмжийг бичсэн байна.
Үүний дагуу зохих сайжруулалтын арга хэмжээг авч ажиллана. Энэхүү чанарын
меморандумыг чанарын комиссын санал болгосон оролцогч талуудад нээлттэй мэдээлнэ.
Докторын сургуулийн чанарын хороонд батлагдсаны дараа их сургуулийн чанарын хороо
мөн удирдах зөвлөлөөр авч хэлэлцэгдэж батлуулна. Үүний дараа их сургуулийн харилцаа
холбооны төлөвлөлтийн дагуу хэвлүүлнэ.
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БҮЛЭГ 4. ЧАНАРЫН ХӨНДЛӨНГИЙН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ (ХЧБ)-ЫН
МЕХАНИЗМ БА ҮНДЭСНИЙ БОДЛОГО
4.1. Докторын сургалтын болон түүний чанарын баталгаажуулалтын талаар
баримтлах үндэсний стратеги:
99/2011 тоот Испанийн Royal Decree нь докторын зэрэг олгох сургалтын үйл ажиллагааг
зохицуулж, Европын Бүсийн Дээд Боловсролын салбар (European Higher Education AreaEHEA)-аас өгсөн чиглэл, Европын болон олон улсын хэмжээний хурал чуулганаас
гаргасан санамжид нийцүүлэн докторын сургалтын хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх
нийтлэг тогтолцоог тогтоож өгдөг байна. Үүнд докторын зэрэг олгох сургалтын бүтэц,
зохион байгуулалт, эзэмших ур чадвар, докторын зэрэг олгох нөхцөл, шаардлагууд,
судалгаа шинжилгээний ажил эрхлэх карьерийн өсөлт, судалгаа шинжилгээний ажил
эрхлэхэд удирдан чиглүүлэх, зааж зөвлөхийн үндсэн үүрэг, ач холбогдол, танхимын
сургалтыг харилцаа, бүтээлч байдлыг өдөөж өгдөг судалгаа шинжилгээний практик
орчинтой холбох гэсэн ойлголтууд хамаарахаас гадна энэ төрлийн сургалтанд зайлшгүй
шаардлагатай олон улсын стандартад нийцсэн, хөдөлгөөнт, уян хатан байх чанарыг
хадгалах, олон улсын хэмжээнд танигдах, хүлээн зөвшөөрөгдөхийн тулд чанарын үнэлгээ,
магадлан итгэмжлэл хийлгэх тухай асуудлууд ч бас хамаарна.
99/2011 тоот Royal Decree-д тусгасан гол онцлогуудын нэг нь их сургуулийн судалгаа
шинжилгээ, докторын түвшний сургалтын стратегиийг тодорхойлж өгсөн явдал юм. Их
сургуулийн дүрэм журамд зааснаас үзэхэд их сургууль нь судалгаа шинжилгээ, докторын
түвшний сургалтын стратегээ тодорхойлох шаардлагатай ба энэ нь докторын сургалт
эрхэлж буй сургууль, түүний нэгж дээр хэрэгжүүлж буй докторын сургалтын
хөтөлбөрөөр дамжин илэрч байх ѐстой. Энэхүү стратегийн хүрээнд докторын сургалтын
бүх хөтөлбөрийг мэрэгжлийн комисс боловсруулна.
Органик хуулийн 6/2001-ийн 35.2 дугаар зүйл болон их сургуулиудын тухай 4/2007
хуулинд нэмж тусгасны дагуу докторын сургалтын хөтөлбөрийг их сургуулиудын
Удирдах зөвлөл (Board Council of Universities - BCU) хянаж, эрх бүхий албан хаагч (орон
нутгийн захиргааны байгууллага дахь боловсролын асуудал эрхэлсэн зөвлөл) хэрэгжүүлэх
зөвшөөрөл олгоно. Есдүгээр сарын 12-ны 1509/2008 тоот Royal Decree-д заасны дагуу
докторын сургалтын хөтөлбөрийг их сургуулиуд, сургатын байгууллагуудын нэгдсэн
сүлжээ9-нд бүртгүүлэх шаардлагатай.
Хянан баталгаажууулах шатанд BCU нь докторын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тухай их
сургуулийн өргөдөлд үнэлгээ хийлгэх зорилгоор чанарын баталгаажуулалтын үндэсний
хэмжээний болон бүс нутгийн байгууллагуудад илгээх үүрэгтэй. Өргөдлийн материалд
үнэлгээ хийх нь удирдлагад зайлшгүй шаардлагатай мэдээллийн эх сурвалж болохоос
гадна докторын сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зөвшөөрөл өгөх эсэх үндэслэл болдог.
Энэхүү үндэсний хэмжээний баримт бичгээр докторын сургалт эрхэлдэг сургууль,
хөтөлбөрийн асуудал эрхэлсэн мэргэжлийн комисс байгуулах, докторын хөтөлбөрийн
9

https://www.educacion.gob.es/ruct/home
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зохицуулагч томилохтой холбоотой асуудлуудыг ч мөн зохицуулдаг. Энэхүү баримт
бичигт докторын сургалтанд хамрагдаж буй суралцагчийн докторын диссертацийг
удирдан чиглүүлэх тогтолцоог тодорхойлж, оюутан бүтэн цагийн эсвэл цагийн оюутан
гэдгээс хамааран сургалтын үргэлжлэх хугацааг анх удаа тогтоож өгчээ. Өөрөөр хэлбэл,
дээрх тушаалыг дагаж хоѐр дахь түвшингийн (магистрын зэргийн) болон гурав дахь
түвшингийн (докторын зэргийн) сургалтын ялгааг тодорхой болгож, докторын
хөтөлбөрийг баталгаажуулах, үнэлэх тусгай шалгуур бүхий докторын сургалтын баримт
бичиг бий болсон байна.
Докторын диссертацийн ажлыг үнэлэх үүрэг бүхий зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд тухайн их
сургууль, түүнтэй хамтран ажиллагч байгууллагын төлөөллөөс бусад төлөөллийг голлон
багтаана хэмээн заасан нь уг баримт бичгийн гол шинэлэг тал юм. Түүнчлэн судалгаа
шинжилгээний ажилд зарим нууц тоо баримт, зохиогчийн эрхийг хамгаалах, докторын
хэргэм зэрэгт “Олон улсын доктор” хэмээх нэр томъѐог хэрэглэх боломжийг ч тусгаж
өгчээ.
Докторын зэрэг олгох сургалтын зохион байгуулалт, докторантын эзэмших ур чадвар,
докторын сургалтанд элсэхэд тавигдах шаардлагыг Royal Decree-д тусгажээ. ECTS
кредитээр зохицуулах шаардлагагүй зарим судалгааны хичээлүүдийг докторын хөтөлбөрт
оруулж болох ба хэдийгээр ямар ч тохиолдолд судалгаа шинжилгээний ажил нь
докторантын хувьд хамгийн гол ажил боловч хөтөлбөрийн агуулгатай шууд болон шууд
бус хамаатай хичээлүүдийг ч багтааж болно.
Докторын сургалтын зохион байгуулалт, хяналтын үйл явцыг тогтмол мэдээлж байх нь
тус сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг баталгаажуулахад тусалдагаас гадна уг
хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн хугацааг сунгах суурь нөхцөл болж өгдөг.
Мөн докторын зэрэг авснаар олон салбарт, ялангуяа бүтээлч байдал, инноваци шаарддаг
салбарт ажиллах мэргэжлийн өндөр ур чадварыг давхар эзэмшдэг.
Докторын сургалтын хөтөлбөрийг баталгаажуулах, хянах, хугацааг сунгах
Докторын зэрэг олгох хөтөлбөрийг BCU хянан баталгаажуулж, бүсийн засаг захиргааны
байгууллагаас баталдаг ба магадлан итгэмжлэлийн хугацаагаа сунгуулах зорилгоор
зургаан сар тутамд үнэлгээ хийлгэж байх ѐстой. Их сургууль нь докторын сургалтын
чанарыг батлан харуулах зорилгоор сургалт явуулж буй чиглэлээр тодорхой туршлага
бүхий эрдэмтдийн маш сайн багийг ажиллуулна.
Докторын хөтөлбөрийг баталгаажуулах, магадлан итгэмжлэхдээ хүлээн зөвшөөрөгдсөн
туршлага бүхий судлаачид, тэдний оролцож буй төсөл, хөтөлбөр, сүүлийн үед хэвлүүлсэн
бүтээл, докторантуудад зориулсан санхүүжилтийн эзлэх хувийн жинг харгалзан үздэг.
Түүнчлэн, гадаадын хамтын ажиллагааны сүлжээнд нэгдсэн байдал, түүнд багш нар, олон
улсын оюутнуудыг холбож оролцуулж буй байдал, тэднийг оюутан, багш солилцооны
хөтөлбөрт хамруулсан эсэх, докторын судалгааны ажлыг гадны орны эрдэмтэдтэй
хамтран удирдсан эсэх, тэдэнтэй хамтран нийтлүүлсэн бүтээл, зохион байгуулсан хурал,
семинар гэх мэт бусад хүчин зүйлсийг харгалзан тухайн докторын сургалт олон улсын
хэмжээнд хэрхэн хэрэгжиж байгааг үнэлдэг.
Докторын сургалтыг дэмжих нь
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Үр дүнтэй, олон улсын хэмжээнд амжилттай хэрэгжиж байгаа докторын хөтөлбөрийг
дэмжих, урамшуулах зорилгоор Боловсролын яамнаас жил бүр “Шилдэг сайн хөтөлбөр”ийг шалгаруулдаг ба докторын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр нэр хүнд бүхий, уг
хөтөлбөрийг олон улсын хэмжээнд амжилттай хэрэгжүүлж буй сургуулийг мөн зарлаж
алдаршуулдаг байна.
4.2. Хөндлөнгийн чанарын баталгаажилтын талаар баримтлах бодлого
Дээд боловсролын чанарын хөндлөнгийн баталгаажуулалтыг үндэсний хэмжээний
байгууллага (ANECA) болон өөртөө засах зарим бүс нутгийн хувьд хэд хэдэн байгууллага
удирдан явуулдаг. Эдгээр байгууллагуудын чадвар нь явуулж буй ажил хэрэг, эдгээр нь
Дээд Боловсролын Чанарын Баталгаажуулалтын Европын Холбоо (ENQA 10 ) болон
Европын Чанарын Баталгаажуулалтын Бүртгэл (EQAR 11 )-ийн гишүүн эсэхээс хамааран
харилцан адилгүй байна.
ANECA докторын сургалт эрхлэх тухай өргөдлийг баталгаажуулах, түүнд хяналт тавих,
магадлан итгэмжлэх зэргээр хөндлөнгийн болон бие даасан үнэлгээ өгөх хэд хэдэн аргыг
боловсруулжээ. Эдгээр аргууд нь доорх нийтлэг зорилготой. Үүнд:










Докторын сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах үйл явцыг сайжруулах
Албан ѐсны сургалтын үйл ажиллагааг баталгаажуулах, хянах, сайжруулах,
магадлан итгэмжлэх тогтолцооны хүрээнд баталгаажуулах үйл явцыг хянах,
сайжруулах, магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагаатай холбож авч үзэх. Энэ нөхцөлд
бакалаврын болон магистрын зэргийн сургалтын процессыг хянаж байдгийн нэгэн
адил докторын хөтөлбөрийг жил бүр шалгаж хянаж байх юм. Үүний зэрэгцээ
докторын хөтөлбөрийг сайжруулах хүчин зүйлсийг дэмжихэд чиглэгдсэн үйл
ажиллагааг түлхүү явуулах болно.
Агуулга, хэлбэрийн хувьд шаардлага хангасан шинэ хөтөлбөр хэрэгжүүлэхийг
хүссэн өргөдлийн тоог нэмэгдүүлэх, тэдгээрт үнэлгээ хийх, нийтэд мэдээлэх
Урьдчилсан төлөв байдалд тулгуурлан боловсруулсан хөтөлбөрийн төслийг олж
тогтоох, тэднийг урт хугацаанд, тогтвортой хэрэгжүүлэхэд нөлөөлөгч сургалт,
судалгааны хүчин зүйлсэд үнэлэлт дүгнэлт өгөх
Докторын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тухай өргөдөл боловсруулсан хүмүүс болон
түүнд үнэлгээ өгч буй хүмүүсийн аль аль нь яг адил шалгуур үзүүлэлтийг хэрэглэж
байх
Бакалавр, магистр, докторын сургалтанд эн тэнцүү, харилцан уялдаатай үнэлгээг
бий болгох

4.3. Докторын хөтөлбөрийг баталгаажуулах
4.3.1. Чанарын агентлагуудын үнэлгээний комисс
Чанарын агентлагуудын үнэлгээний комиссын бүрэлдэхүүнд багтаж шинжлэх ухаан,
10

ENQA: http://www.enqa.eu

11

EQAR: https://www.eqar.eu/
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техникийн болон аль нэг салбарын хэмжээнд мэргэжлийн болон хэрэглэгчийн үнэлгээг
өгдөг хөндлөнгийн шинжээч нар нь хөндлөнгийн үнэлгээний үр ашиг, баталгаатай
байдлыг хангахад ихээхэн үүрэг гүйцэтгэдэг ба үнэлгээний чанар, бие даасан байдал
тэднээс шалтгаалдаг.
4.3.2. Үнэлгээний тусгай комисс (SEC)
Чанарын байгууллага нь (үндэсний хэмжээний эсвэл бүсийн) шинжлэх ухааны өөр өөр
салбартай холбоотой хөтөлбөр, байгууллагад үнэлгээ хийхдээ Үнэлгээний тусгай комисс
(SEC)-ыг байгуулдаг ба тэдгээр нь ихэнхдээ нэг л онцлог чанарыг агуулдаг. SEC бүр
байгууллагын болон хөтөлбөрийн баталгаажилт, хяналт, сайжруулалт ба магадлан
итгэмжлэлийг хариуцан гүйцэтгэдэг. SEC-ийн гол үүрэг нь шинээр сургалт эрхлэхээр
гаргасан өргөдлийн тогтвортой, найдвартай байдлыг үнэлэхэд оршино.
Үнэлгээ хийх хөтөлбөр, их сургуулийн тооноос хамааран SEC-ийн гишүүдийн тоо
өөрчлөгдөж байдаг. Түүнчлэн SEC нь дэд комиссыг байгуулж болно. Ерөнхийдөө,
докторын зэргийн SEC нь доорх бүрэлдэхүүнтэй байна. Үүнд:
Дарга (гол төлөв сургалтын талаар нэр хүнд бүхий эрдэмтэн байна)
Сургалтын байгуулагад ажилладаг, шинжлэх ухааны салбар тус бүрээс хамгийн
багадаа хоѐр хүн
- Нэг докторант
- Нарийн бичгийн дарга (гол төлөв чанарын байгууллагын ажилтан)
SEC-ийг хүлээн зөвшөөрөгдсөн бусад шинжээчид мөн үнэлж үнэлгээний аль нэг хэсгийн
талаар зөвлөмж өгч болно. Эдгээр шинжээчид нь бие даасан техникийн тайлан бичиж
харгалзах SEC-д илгээдэг.
-

4.3.3. Үнэлгээний явц
Магадлан итгэмжлэх үйл явц нь дараах шатнаас бүрддэг.
1) Докторын хөтөлбөрийг их сургууль дээр стратеги бодлогынхоо хүрээнд
төлөвлөх. Үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг хангасан тохиолдолд дараагийн
хичээлийн жилд аль докторын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх гэх мэт.
2) Судалгаа шинжилгээний болон докторын сургалтын стратеги. Сургалтын аль
ч хөтөлбөрөө баталгаажуулахаар хандахаасаа өмнө их сургууль нь судалгаа
шинжилгээний болон докторын сургалтын стратеги төлөвлөгөөгөө чанарын
үнэлгээний байгууллагад танилцуулах ѐстой. Энэхүү баримт бичигт SEC үнэлгээ
өгч эдгээр хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг нотлох үндэслэл болгон ашиглах ба улмаар
баталгаажуулалтын тайлан бичихдээ баримтлах гол мэдээлэл болж өгдөг. Судалгаа
шинжилгээний болон докторын сургалтын тайланд дараах мэдээллийг багтаана:
-

Судалгааны чиглэл, зорилготой нь нийцсэн Их сургуулийн алсын хараа
Судалгааны нийтлэг болон тэргүүлэх чиглэлүүд
R&D орчинтой хамаатай байдал (R&D-г нэвтрүүлсэн байгууллагууд
тэдгээрийн санхүүжилтийн хөтөлбөр)
Докторын хөтөлбөрт багтаж буй судалгааны багийн үйл ажиллагааг их
сургуулийн зүгээс хянах хэрэгсэл
Докторын хөтөлбөрийн үндэс болсон салбар, чиглэлүүд, тэдгээр салбар
39

-

чиглэл бүрийн аль нэг хэсгийг бүрдүүлэгч сургалтын хөтөлбөрүүд. Мөн
тухайн докторын хөтөлбөртэй шууд харгалзах магистрын хөтөлбөрийн
талаар дурдвал зохино.
Докторын сургалтын менежментийн арга зүй ба тогтолцоо (докторын
сургалт эрхэлдэг бүрэлдэхүүн сургуулиуд, алба нэгж)
Одоо байгаа болон ирээдүйд хүлээгдэж буй хүний нөөц болон бусад
материаллаг нөөц
Оюуны өмчийн тухай хууль, докторын сургалтыг эрхлэхдээ хүний мэдлэг
чадварыг хэрхэн үнэлж ашиглах, хамтран ажиллах тухай дүрэм журам

Судалгаа шинжилгээний болон докторын сургалтын стратегиийг зургаан жилээр
боловсруулж энэ хугацаанд докторын хөтөлбөрийг дахин магадлан итгэмжлүүлж байх нь
зүйтэй юм. Ингэснээр гарсан үр дүн ба R&D-д үндэслэн судалгаа шинжилгээний
стратегээ эргэн харж засварлах боломжтой болно. Стратеги төлөвлөлтийн хугацаа
дуусахад их сургууль докторын өөр шинэ хөтөлбөрөө баталгаажуулах өргөдөл гаргах
боломжтой. Эдгээр өргөдлийг стратеги төлөвлөлтөнд тусгагдсан төрөл бүрийн бүлэгт
ангилж болно. Өөрөөр хэлбэл, тухайн нэг шинжлэх ухааны чиглэлийн хөтөлбөрүүдийг
нэг дор баталгаажуулахаар хүргүүлнэ гэсэн үг юм. Жишээ нь: тухайн их сургуулийн био
анагаах ухаан, хүмүүнлэг, антропологи, эдийн засаг, инженерчлэл, хими гэх мэт салбарын
хөтөлбөрүүд. Ингэснээр CEA нь хөтөлбөр, түүний агуулга, үндэслэл, эцсийн үр дүн,
хүний нөөц, тэдгээр нь судалгаа шинжилгээний стратегитэнй хэрхэн нийцэж байгааг илүү
үнэн зөв үнэлэх боломжтой болно.
3) Баталгаажилт хийлгэх хүсэлт гаргах. Их сургуулиуд баталгаажилт хийлгэх
хүсэлтээ Боловсрол, Соѐл, Спортын яамнаас бэлтгэсэн программаар дамжуулан
цахим хэлбэрээр гаргана.
4) Өргөдлийн шалгаж зөвшөөрөл олгох. BCU өргөдлийн шалшаад хэрэв шаардлага
хангасан байвал хүсэлтийг хүлээн авна. Хэрэв өргөдөл шаардлага хангаагүй
тохиолдолд их сургууль материалаа 10 өдрийн дотор засаж дахин хандах
боломжтой. Шаардлага хангасан өргөдлийг харъяа ЧББ-д шилжүүлэх ба ЧББ 9
сарын хугацаанд хүсэлтийг шийдвэрлэнэ.
5) Хүсэлт гаргасан материалыг үнэлэх. Докторын хөтөлбөрийн SEC хүсэлт
гаргасан материалтай танилцаж тогтсон стандарт, шалгуурын дагуу үнэлгээ өгдөг.
6) Баталгаажилтын урьдчилсан тайлан: SEC урьдчилсан тайлан бэлтгэн яамны
программаар дамжуулан их сургуулиуд руу илгээдэг.
7) SEC ба хүсэлт гаргагчийн харилцаа: Хөтөлбөр/их сургуулийн төлөөлөл SECтэй нарийн бичгээр нь дамжуулан харилцах ба нарийн бичиг журмын дагуу
асуулыг шийдэж, бусад гишүүдээс шаардлагатай зүйлсийг асууж тодруулна.
Шаардлагатай тохиолдолд хөтөлбөр хариуцагчид болон SEC-ийн гишүүдийн
хамтарсан хурлыг зохион байгуулж болно.
8) Нотолгоо: Урьдчилсан тайланд дурдагдсан асуудлаар байгууллага нотлох
баримтыг бүрдүүлэн 20 хоногийн дотор SEC-д хүргүүлнэ. Энэхүү нотолгоог
урьдчилсан тайланд тусгагдсан асуудлыг бүрэн шийдвэрлэх хэмжээнд бэлтгэсэн
байвал зохино.
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9) Нотолгоог шалгах: SEC байгууллагаас ирүүлсэн шинэ өргөдлийн материалд
үнэлгээ өгч урьдчилсан тайланд тусгагдсан асуудлыг зассан байдалд дүн
шинжилгээ өгдөг.
10) Эцсийн тайлан: Ирүүлсэн нотолгоотой танилцсаныхаа дараа SEC баталгаажилтын
эцсийн тайланг бэлтгэн БССЯ-ны программаар дамжуулан BCU-д илгээнэ.
Тайлангийн үр дүн эерэг, сөрөг аль нь ч байж болно.
11) Баталгаажилтыг шийдвэрлэх: ЧББ тайланг хүлээн аваад BCU баталгаажилт
хийх эсэх тухай шийдвэр гаргана.
12) Гомдол гаргах: Их сургууль нь мэдэгдэл авснаас хойш нэг сарын дотор энэхүү
шийдвэрийг эсэргүүцэн гомдол гаргах эрхтэй. Хэрэв материалыг дахин шалгах
шаардлагатай гэж үзвэл BCU материалыг ЧББ-д гурван сарын дотор хүргүүлнэ.
13) Маргааныг шийдвэрлэх: Гомдол барагдуулах комисс их сургуулиас гаргасан
гомдолтой танилцаад докторын сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэгчдээс хамгийн
багадаа хоѐр хүнийг байлцуулан тухайн сургуулиас ирүүлсэн өргөдлийн
материалууд болон тухайн сургуулийн хувийн хэрэгтэй танилцдаг. Шаардлагагүй
тохиолдолд үнэлгээ хийх явцад нэмэлтээр өгсөн материалтай танилцахгүй.
14) Гомдол барагдуулсан тухай тайлан: Гомдол хүлээн авснаас хойш нэг сарын
дотор Гомдол барагдуулах комисс холбогдох тайланг бичиж бэлтгэн BCU-д
хүргүүлнэ.
15) Гомдол барагдуулсан тухай шийдвэр: BCU гомдол барагдуулсан тухай тайланг
хүлээн авснаас хойш хоѐр сарын дотор эрх бүхий албан тушаалтнаар шийдвэр
гаргуулах ба энэхүү шийдвэрийг их сургууль, бүсийн засаг захиргааны газар болон
Боловсрол, Соѐл, Спортын яаманд хүргүүлнэ. Дээрх хугацаанд багтаж шийдвэр
гараагүй бол гомдлыг хүчингүйд тооцно.
4. 3. 4. Үнэлгээний стандарт, шалгуур үзүлэлтүүд
Докторын хөтөлбөрийг шинээр баталгаажуулахаар ирүүлсэн өргөдлийг үнэлэхдээ дараах
зүйлсийг үнэлж дүгнэнэ. Үүнд:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Докторын хөтөлбөрийн танилцуулга
Цогц чадамжууд
Элсэлт, элсэлтийн шалгуур
Сургалтын үйл ажиллагаа
Хөтөлбөрийн зохион байгуулалт
Хүний нөөц
Материаллаг нөөц, бусад дэмжих үйлчилгээ
Хөтөлбөрийн үр дүн, сайжруулалт, тойм үнэлгээ

Баталгаажуулалт хийлгэх өргөдлийн материалд үнэлгээ өгөх баримт бичиг нь доорх
бүтэцтэй байна.
Хөтөлбөрийн зорилго юу болох, өргөдөл гаргаж буй шалтгаан юу вэ?
Юуны өмнө уг хөтөлбөрийн тодорхойлолтыг удирдлагын зүгээс энэхүү хөтөлбөртэй
холбон үзэж буй хүчин зүйлс, тэдний сонирхол, хэрэгцээ шаардлагыг тайлбарлана.
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Зорилгоо хэрхэн биелүүлэх вэ?
Дараах үйл ажиллагаанд чанарын баталгаажилт хийлгэх замаар хөтөлбөрийн зорилтуудаа
биелүүлнэ.
• Элсэлт, элсэлтийн шалгуур, докторантын ажлыг удирдан чиглүүлэх үйл ажиллагаа
гэх мэт оюутныг сургах, төлөвшүүлэхэд чиглэсэн өргөдөлд тусгагдсан үйл
ажиллагаанууд
• Сургалтын үйл ажиллагааны төлөвлөлт: сургалтын үйл ажиллагааг төлөвлөх,
зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх; хянах, үнэлэх үйл ажиллагаа
• Сургалтын агуулгын эзэмшүүлэхэд шаардлагатай хүний болон материаллаг нөөц,
дэмжлэг
Ямар үр дүнд хүрнэ гэж хүлээж байна? Үүнд хэрхэн хүрэх вэ?
Шалгуур үзүүлэлтийн тоон үнэлгээ ба чанарын үнэлгээний механизмаар илэрхийлсэн
хүлээгдэж буй үр дүнг баримжаа болгон докторын хөтөлбөр, түүний явцыг хянаж,
шинжилж,засаж залруулах боломжтой.
4.4. Докторын хөтөлбөрийг хяналт-шинжилгээ, магадлан итгэмжлэлийн үйл явц
Хоѐр үндсэн зорилгын хүрээнд докторын хөтөлбөрт хяналт-шинжилгээ хийдэг.
Нэгдүгээрт, бодит байдалд дүн шинжилгээ хийж хөтөлбөрийг засаж сайжруулахын тулд
тодорхой шалгуур үзүүлэлтүүдийг баримтлан өөрийн үнэлгээ хийхэд их сургуулийн
менежментэд үүнийг хэрэглэдэг (докторын диссертаци, докторын элсэлт, докторантууд,
багш нарын сэтгэл ханамж). Хоѐрдугаарт, яг сургалт явагдаж буй их сургууль дээр биеэр
очих гэх мэтээр хяналт-шинжилгээ хийх нь докторын хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлэх
гол нотолгоо болж өгдөг.
Хяналт-шинжилгээ нь докторын хөтөлбөрийн ахиц дэвшлийг бататгах замаар магадлан
итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлтийг хангахад чиглэгдэнэ. Өөрөөр хэлбэл, магадлан
итгэмжлэл нь хяналт-шинжилгээний эцсийн үр дүн юм. Хяналт-шинжилгээ ба магадлан
итгэмжлэл нь хүрсэн үр дүнд суурилан хөтөлбөрийг тогтмол сайжруулж байдаг нэгэн
цогц үйл явц юм.
Энэхүү зорилтдоо хүрэхийн тулд хяналт-шинжилгээний явцад гаргасан дүгнэлтүүд нь
магадлан итгэмжлэх шалгуур шаардлагатай, ялангуа өөрийн үнэлгээний тайлангийн
агуулгатай нийцэж байх ѐстойг анхаарах хэрэгтэй.
Магадлан итгэмжлэх явцад харгалзан үздэг зургаан чиглэлийг докторын хөтөлбөрийн
хяналт-шинжилгээний тайлан (ISPD)-д тусгасан байх хэрэгтэй: сургалтын хөтөлбөр, олон
нийтийн мэдээлэл, хөтөлбөрт хичээл заагч багш нарын ур чадвар, суралцахуйг дэмжих
тогтолцооны үр дүн, чанарын дотоод баталгаажуулалтын систем, хөтөлбөрийн үр
дүнгийн чанар, түүнийг хянасан, шалгасан, засаж сайжруулсан байдал. Хяналт
шинжилгээний дүнг тайлан хэлбэрээр дор хаяж гурван жил тутамд хэвлэн гаргаж байх
хэрэгтэй. Гэвч хөтөлбөр хариуцагчид болон байгууллагууд нь хичээл бүрийн үр дүнгийн
талаар мэдээлэл өгч чадахуйц механизмыг нэвтрүүлэх оролдлогыг тогтмол хийж байх нь
зүйтэй.
Хяналт-шинжилгээ ба магадлан итгэмжлэлийн өөрийн үнэлгээ хийх үйл явцын уялдаа
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холбоог илүү үр дүнтэй болгох зорилгоор энэхүү хоѐр тайланг яг адил бүтэцтэй байхаар
бэлтгэнэ. Ингэснээр хамгийн сүүлд хийсэн хяналт-шинжилгээний тайланг өөрийн
үнэлгээний тайлан болгон ашигласнаар сүүлд хийгдсэн баталгаажуулалт, магадлан
итгэмжлэлээс хойш хөтөлбөрт гарсан ахиц дэвшлийг харуулах баримт болно.
Их сургуулиуд хөтөлбөрийн анхны магадлан итгэмжлэлийг хүртэлх хугацаанд бэлтгэсэн
хяналт-шинжилгээний тайлангаа чанарын баталгаажуулалтын байгууллагад хүргүүлэх ба
уг байгууллага хүлээн авсан өөрийн үнэлгээний тайлангуудаас тухайн их сургуулийн
хувьд онцгой анхаарал хандуулах шаардлагатай, хамгийн их өөрчлөлт шинэчлэл хийсэн
эсвэл ахиц дэвшлийн шалгуурын дагуу боломжийн үнэлэгдсэн тайлангуудад үнэлгээ
хийхээр сонгон авдаг.
Их сургууль бүр байгууллагын доторх хяналт-шинжилгээний явц, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
явцад тулгарсан асуудал, үр дүн, засаж залруулахаар дэвшүүлсэн болон хэрэгжүүлсэн
арга хэмжээ, байгууллагад нэвтрүүлж болохуйц дэвшилтэт санаа, туршлага зэргийг
үнэлэх их сургуулийн хяналт-шинжилгээний тайлан (ISU)-г жил бүр гаргаж байх нь
зүйтэй. Энэ тайланд ямар нэг хэлбэр, хэмжээ гэх зэрэг шаардлага тавигдахгүй ба тухайн
хичээлийн жилд хяналт-шинжилгээ хийгдсэн хичээлийн хөтөлбөрийн үр дүнг багтаана.
Тухайн сургуулийн докторын бүх хөтөлбөр анх удаа магадлан итгэмжлэгдэж дуусах
хүртэл үүнийг чанарын байгууллагад заавал хүргүүлнэ. Докторын хөтөлбөрийг аль нэг
бүрэлдэхүүн сургууль нь дагнан эрхэлдэг их сургуулиудын хувьд ISU нь тухайн
бүрэлдэхүүн сургуулийн тайлан болно.
VSMA хүрээтэй уялдуулан хяналт-шинжилгээний явцад хийсэн дүн шинжилгээтэй
холбоотойгоор ISPD бэлтгэж байх үеэр докторын хөтөлбөрийг өөрчилдөг (ийм
үнэлгээний хорооны талаар 4.3.1-д дурдсан болно)
4.4.1. Хяналт-шинжилгээний үйл явцыг үнэлэх нь
Хяналт шинжилгээ нь дараах шаттай:
 ISPD-г боловсруулах. Хөтөлбөр нь суралцахуй, багшлахуйн ахиц дэвшилд голлон
тулгуурлах ба SGIQ-г юу үүсгэж байгаа болон тогтсон стандарт, шалгуурт
үндэслэн тайлан бичигддэг. Энэхүү тайланг бичихдээ чанарын байгууллагуудаас
гаргасан тогтсон бүтэц, загварын дагуу бичнэ.
 ISPD-г сонгох. Жил бүр ISC-г сонгон шалгаруулж үнэлэх тухай мэдээллийг
чанарын байгууллага их сургуулиудад хүргүүлдэг байна. Хүлээн авсан өөрийн
үнэлгээний тайлангуудаас тухайн их сургуулийн хувьд онцгой анхаарал хандуулах
шаардлагатай гэж үзэж байгаа, хамгийн их өөрчлөлт шинэчлэл хийсэн эсвэл ахиц
дэвшлийн шалгуурын дагуу боломжийн үнэлэгдсэн тайлангуудад үнэлгээ хийхээр
сонгон авдаг.
 ISPD-г үнэлэх. Энэхүү үнэлгээний үндсэн зорилго нь нэг талаас докторын
хөтөлбөрийн ахиц дэвшлийг үнэлэх, нөгөө талаас хяналт-шинжилгээ ба түүний
тайлан хоорондоо хэрхэн таарч нийцэж байгааг үнэлэхэд оршино.
 Үнэлгээний тайлан. Чанарын байгууллага ISPD-ийн үнэлгээний тайланг CEA-аар
батлуулан их сургуулиудад илгээнэ.
 Тайлбар хийх. Ойролцоогоор нэг сарын дотор тухайн байгууллага тайлангийн
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талаар гомдол, тайлбараа Гомдол барагдуулах хороонд гаргана.
4.4.2. Хяналт-шинжилгээний тайлан (ISPD) боловсруулах
Докторын хөтөлбөрийг тасралтгүй сайжруулах, магадлан итгэмжлэлийн цар хүрээг
нэмэгдүүлэх үндсэн зорилгоор багшлахуйн чанарын баталгаажуулалттай холбоотой
асуудлыг байгууллагын Чанарын Дотоод Баталгаажилтын Систем (SGIC)-д тусгана. Иймд
SGIC нь докторын хөтөлбөрт хяналт-шинжилгээ хийх, түүнийг магадлан итгэмжлэхэд
мэдээллийн гол эх үүсвэр болдог.
Хяналт-шинжилгээний үйл явцыг үр дүнтэй болгохын тулд ISPD дараах шинжтэй байвал
зохино:
 Иж бүрэн, нягт нямбай, тодорхой байх. Хяналт-шинжилгээ нь нөхцөл байдалд дүн
шинжилгээ хийж засаж залруулахад чухал үүрэг гүйцэтгэгч хүчин зүйлсүүдэд
түлхүү анхаарч үнэлэлт дүгнэлт өгдөг байх ѐстой.
 Хөтөлбөр хэрэгжих явцад үүсэж бий болсон нотолгоонд суурилах ѐстой.
 Учир шалтгааныг шинжилж, сайжруулах арга замыг хайхдаа системтэй,
нарийвчилсан байдлаар хандах.
 Тэнцвэртэй байх. Сайн талууд болон сайжруулах шаардлагатай талуудын талаар
тэнцвэртэй байр суурийг хадгалах
 Хяналт-шинжилгээний дүнг их сургуулийн хамт олон нийтээр мэдсэн, түүнийг
баталдаг байх. SGIC-д тогтоосон журмын дагуу хамт олны төлөөлөл дүгнэлт
хийхэд оролцсон байх.
ISPD-г боловсруулах шатууд
ISPD-г боловсруулах үүрэг хариуцлага: SGIC нь хяналт-шинжилгээний тайлан
боловсруулах, батлахтай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэнэ. Энэхүү ажилд томилогдсон
этгээд нь удирдах албан тушаалтнууд, багш нар, докторантууд гэх мэт докторын
хөтөлбөрийн ашиг сонирхлын өөр өөр бүлгийн төлөөлөлтэй шаардлагатай гэж үзвэл
уулзаж ярилцдаж санал сэтгэгдлийг нь сонсдог.
Магадлан итгэмжлэлийн өмнөх хамгийн сүүлчийн ISPD нь магадлан итгэмжлэлийн
өөрийн үнэлгээний тайлан байдаг тул үүнийг мөн л уг хөтөлбөртэй хамаатай
боловсролын бүхий л төлөөллийг оролцуулан танилцуулга хэлбэрээр олон нийтэд
нээлттэй хийдэг.
Мэдээлэл цуглуулах тогтолцоо.
ISPD-г боловсруулахдаа SGIC-д тусгагдсан бүхий л нотолгоо, шалгуур үзүүлэлтүүдийг
харгалзан үзэх хэрэгтэй. Докторын хөтөлбөр болон байгууллагадай холбоотой аливаа
тоон мэдээлэл, дүгнэлтийг мөн бодолцох ѐстой. Цуглуулсан мэдээлэл нь тоон эсвэл
чанарын шинжтэй, оролтын менежменттэй холбоотой тоон үзүүлэлт, шалгууруудаас
эхлээд докторын сургалт эрхлэгч сургуулийн үйл ажиллагаа, түүний үр дүнтэй холбоотой
ч байх боломжтой.
Шаардлагатай бүх мэдээллийг цуглуулсны дараа тогтсон стандартад нийцсэн мэдээлэл
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цуглуулсан эсэхээ шинжлэн дүгнэнэ.
Магадлан итгэмжлэлийн сүүлчийн ISPD-д баталгаажилт
итгэмжлэлийн хөндлөнгийн багийн ажиллах хугацааг тусгана.

хийх

болон

магадлан

ISPD-ийн агуулга
Магадлан итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлтийг байгууллага хангаж чадаж байгаа эсвэл
сайжруулах зүйлс байсаар байгаа талаар байгууллага үнэн зөв тусгах үүрэгтэй. Үүнийг
магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагаанд хэрэглэгддэгтэй нэгэн адил зургаан бүлэгт хувааж
бичнэ.
1. Хөтөлбөрийн танилцуулга. Тайланг уншигчид хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
үндэслэлийн талаар мэдээлэл өгөх үүднээс энэ хэсэгт хөтөлбөрийн товч
танилцуулгыг бичнэ. Иймд хөтөлбөрөөр хүрсэн томоохон үр дүн, амжилтуудын
талаар тоон мэдээлэл оруулж болно. (хамгаалсан докторууд, докторант оюутны
тоо, багшлах боловсон хүчин, тэдний ур чадвар г.м)
2. ISPD-г боловсруулах явц: ISPD-г боловсруулах явцыг тайланд дурдаж энэ явц
(мэдээлэл цуглуулах г.м)-д ямар нэг асуудал үүссэн эсэх, SGIC-аас хүлээж байсан
үр дүнгээс зөрүү гарсан эсэхийг онцлон дурдана. Мөн тайланг хариуцсан албан
тушаалтан, боловсруулсан хугацаа, баталсан албан тушаалтан, батлагдсан огноо
зэргийг тодорхой дурдана.
ISPD нь тайлан бичих болон докторын хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлэх гол
хэрэгсэл болдог тул түүний бичигдсэн хугацаа нь чухал үүрэг гүйцэтгэхээс гадна
эдгээр үйл явцын хэрэгжилттэй тогтмол холбоотой байдаг. Төлөвлөж байсан
хугацаанаас зөрсөн тохиолдол бүрийг тодорхой тайлбарлана.
3. Стандартын дагуу үнэлгээ хийх. Энэ хэсэгт байгууллага стандартад тулгуурлан
нотолгоонд суурилсан тайлбар бичнэ. Асуудал болгон дэвшүүлж байгаа
стандартаас хамаарч докторын хөтөлбөр эсвэл байгууллага уг стандартыг
баримтлан гаргасан хамгийн ач холбогдол бүхий тоон үзүүлэлтэд үнэлгээ өгнө.
Дараах стандартуудыг харгалзан үзнэ:
1. Хөтөлбөрийн чанар.
2. Олон нийтэд хүрсэн мэдээллийн нийцэл
3. Шаардлага хангасан багшлах боловсон хүчин
4. Суралцахуйг дэмжих тогтолцооны үр өгөөж
5. Чанарын дотоод баталгаажуулалтын тогтолцооны үр нөлөө.
6. Үр дүнгийн чанар
ISPD-д стандарт тус бүрийн үнэлгээг тусгах нь зүйтэй. Энэ тохиолдолд
байгууллага доорх хэмжээсүүдийг ашиглах нь зүйтэй:
Шилдэг сайнд ойрхон байгаа: Стандарт бүрэн биелж хамгийн доод стандартаас
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давсан сайн туршлагууд байна.
Хангалттай: Докторын хөтөлбөрийн стандарт бүрэн биелсэн.
Зарим нэг дутагдал байгаа ч хангалттай: Хамгийн доод стандарт биелсэн
боловч сайжруулах зүйлс байна. Эдгээрийг тодорхой хугацаанд засаж залруулах
боломжтой.
Хангалтгүй: Харгалзах стандартыг биелүүлэх хамгийн доод түвшний шаардлагыг
ч докторын хөтөлбөр хангахгүй байна. Сайжруулах шаардлагатай зүйлсийг
тодорхой хугацаа өгөөд ч биелүүлэх боломжгүй томоохон асуудалд тооцогдоно.
4. Сайжруулах төлөвлөгөөг үнэлэх, өргөдөл гаргах: Докторын хөтөлбөрийн
гүйцэтгэх үүрэг, ахиц дэвшлийг задлан шинжилнэ. Үүнд олон нийтэд хүрсэн
мэдээлэл, тоон үзүүлэлт болон SGIC-ээс авсан шалгуур үзүүлэлтүүд, тоон
мэдээллийг харгалзан үзнэ. Хэрэв байгууллага хүсвэл хөтөлбөрийн ахиц дэвшилд
олон улсын үнэлгээ, дүгнэлт хийлгэж болно.
Үнэлгээний дүнгээс хамаарч сайжруулах ажлуудыг төлөвлөх ѐстой (хариуцах эзэн,
цаг хугацааг нарийвчлан тусгана). Хөтөлбөрийн зорилтууд, үр дүнтэй үүнийг
холбож үзсэнээр гарах үр өгөөжийг ихэсгэх боломжтой.
Өмнөх хугацааны ISPD-д төлөвлөсөн байсан ажлуудаас амжилттай хэрэгжсэн
ажлуудаа батлан, хараахан хэрэгжээгүй эсвэл амжилтгүй болсон үйл
ажиллагаануудад тайлбар өгнө.
5. Нотолгоо: ISPD боловсруулахдаа баталгаа нотолгоонд тулгуурлан бичих ба
магадлан итгэмжлэлийн өөрийн үнэлгээний тайлан бичихдээ зөвхөн бичиж буй
зүйлийн агуулгатай хамаатай баримт нотолгоог оруулна.
Их сургуулийн хяналт шинжилгээний тайлан (ISU)
ISPD -д тулгуурлан их сургууль нь докторын бүх хөтөлбөртөө үнэлэлт дүгнэлт өгдөг.
Тайлан боловсруулах үед болон ISPC-г батлуулах үед гарсан аливаа асуудлыг онцлон
дурдана. ISU эдгээр амжилттай хэрэгжсэн, онцгой сайн ахиц дэвшил гаргасан болон
анхаарал хандуулах шаардлагатай хөтөлбөрүүдэд түлхүү анхаарна. Докторын бүх
хөтөлбөрийг сайжруулах, тогтмол хяналт шинжилгээ хийхийн тулд их сургуулийн зүгээс
докторын хөтөлбөрийн аль хэсэгт нь тохиромжтой, шинжлэх ухаан хоорондын зааг дээр
үйлчлэхүйц арга хэмжээ авч болох тухай мэдээллийн тайланд тусгана. Их сургууль уг
тайланд тохирсон загвар, бүтцийг сонгоно. Хэрэв тухайн их сургууль докторын хөтөлбөр
хэрэгжүүлдэг бүрэлдэхүүн сургуультай бол ISU-г тухайн сургууль хариуцан бэлтгэнэ.
4.4.3. Үнэлгээний стандарт, шалгуур үзүүлэлт
Сургалтын хөтөлбөрийн чанар
ДБСБ-ын чанарын дотоод баталгаажуулалтын Европын стандарт, зөвлөмжид, ялангуяа
ESG 1.2 (хөтөлбөрийг батлах, хөтөлбөр сургалтыг хянах, үечилсэн үгэлгээ хийх)-т
“сургалтын байгууллагууд нь хөтөлбөр болон өөрийн чадавхийг баталгаажуулах, үнэлэх,
тогтмол хяналт-шинжилнээ хийж байх албан ѐсны механизмтай байвал зохино” гэж
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заасны дагуу докторын хөтөлбөрийг боловсруулж, батлах механизм байгууллагын SGICийн дотор байх шаардлагатай. (ENQA, 2005).
Докторын хөтөлбөр хэрэгжүүлэгчид хөтөлбөр нь (судалгаа шинжилгээний чиглэлүүд,
өрсөлдөх чадвар, сургалтын үйл ажиллагаанууд) тухайн салбар шинжлэх ухааны нөхцөл
шаардлагыг дагаж шинэчлэгдэж байгаа эсэх, MECES-ээс тавьж буй шаардлагыг хангаж
байгаа эсэхийг нягталж байх ѐстой.
Мөн докторантын элсэлтийн материалууд хүчин төгөлдөр ба элсэгчдийн тоо нь тухайн
хөтөлбөрөөр судалгаа шинжилгээ хийх газрын хүртээмж, хяналтын тоотой дүйцэж
байгааг хянах механизмтай байна.
Хөтөлбөрт докторантыг хэрхэн удирдан чиглүүлэх механизм, шаардлагатай үед
сургалтын үйл ажиллагааг хэрхэн явуулахыг тусгана.
Энэ стандартыг дараах шалгуур үзүүлэлтээр үнэлнэ:










Санал болгож буй хөтөлбөр, түүний эрэлт
Элссэн оюутан (шинээр орсон орлого бүрийг тооцно)
Нийт элсэгчдийн тоо
Нийт гадаад элсэгчийн эзлэх хувийн жин
Бусад их сургуулиудаас шилжин ирсэн элсэгчдийн эзлэх хувийн жин
Хагас цагийн оюутнаар элсэгчийн эзлэх хувийн жин
Тэтгэлэгтэй оюутны эзлэх хувийн жин
Элсэлтийн шаардлага хангасан оюутны эзлэх хувийн жин
Судалгаа шинжилгээний чиглэл бүрээр эзлэх оюутны хувийн жин

4.4.4. Олон нийтийн мэдээллийн нийцэл
ESG 1.7 (олон нийтийн мэдээлэл)-д зааснаас үзвэл “Байгууллагууд нь өөрийн
хэрэгжүүлдэг хөтөлбөрийн талаар тоон болон чанарын талаасаа сүүлийн үеийн, үнэн зөв
мэдээллийг тогтмол хэвлэн нийтэлж байвал зохино” гэжээ.
Энэхүү мэдээлэл нь нийтэд нээлттэй, хүртээмжтэй байх ба докторын хөтөлбөрийн явцын
ахиц дэввшил, түүний үр дүнг багтаасан байна.
Нөгөөтэйгүүр, ESG 1.1 (чанарын баталгаажуулалтын бодлого, дүрэм журам) -д “Стратеги,
бодлого, дүрэм журам нь албан ѐсны байх ба олон нийтэд хүртээмжтэй байна” гэж заажээ.
Иймд байгууллага нь SGIC, ялангуяа докторын хөтөлбөрийн хяналт-шинжилгээ, магадлан
итгэмжлэлийн талаар олон нийтэд мэдээлэл өгдөг байх хэрэгтэй.
Мэдээллийг ийнхүү хэвлэн нийтлэх нь ил тод байдлын баталгаа болж өгдөг ба чанартай
дээд боловсролын талаар Европын жишигт нийцсэн тооцоо судалгаатай, хариуцлагатай
байдлыг төлөвшүүлдэг. “Байгууллага нь сургалтын төлөвлөгөө, бусад үйл ажиллагаагаа
үр дүнтэй хөтлөн явуулахад шаардлагатай мэдээллийг цуглулах, задлан шинжилж
ашигладаг бах нь зүйтэй” гэж ESG 1.6-д тусгажээ.
Олон нийтэд хүрч буй мэдээллийн чанарт хяналт тавьж байхын тулд байгууллага нь
мэдээллийг шинэчлэн түүний үнэн зөв, хүчин төгөлдөр байдлыг судалж чанарын
баталгаажуулалтын үйл явцыг тогтмол сайжруулж байх нь зүйтэй.
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Докторын хөтөлбөрийн бодит байдал, түүний чанарыг батлах менежментийн үйл явцын
талаарх мэдээлэл оролцогч, сонирхогч талуудад үнэн зөв хүрч байгаа эсэхэд байгууллага
үнэлэлт дүгнэлт хийдэг байх ѐстой.
Мөн докторын хөтөлбөрийн мөн чанар, түүний явцын ахиц дэвшил, хүрсэн үр дүнгийн
талаар үнэн зөв, бүрэн гүйцэд мэдээллийг тогтмол шинэчлэн гаргаж хэвлэн нийлэлж байх
нь зүйтэй.
Цаашилбал тухайн байгууллага нь докторын хөтөлбөрийн хяналт-шинжилгээ, магадлан
итгэмжлэлийн үр дүнгийн талаар хувьцаа эзэмшигчдэд тогтмол мэдээлж байх ѐстой.
Докторын хөтөлбөрийн SGIC-г хэвлэн гаргана.
Энэхүү стандартыг баримтлан үнэлгээ хийхдээ доорх нотолгоог харгалзан үзнэ. Үүнд:


Их сургуулийн эсвэл сургалтын хөтөлбөрийн цахим хуудас



Мэдээлэл цуглуулах, үүрэг хариуцлага, олон нийтийн мэдээллийн талаар SGIC
боловсруулах үйл явцыг баримт

4.4.5. Чанарын дотоод баталгаажуулалтын тогтолцооны үр нөлөө
Энэ хэсэг нь ESG ийн 1.1-д байгуулагууд нь өөрийн хөтөлбөр, мэргэшлийн чанар,
шалгуур үзүүлэлтийг батлан харуулж чадах бодлого, журамтай байна гэж заасанд хариулт
болох юм.
Байгууллагын үйл ажиллагаанд чанарын гүйцэтгэх үүргийг дэмжсэн, чанарын
баталгаажуулалттай холбоотой бодлого боловсруулах ажлыг байгууллага идэвхтэй
дэмждэг байх хэрэгтэй. Ингэхийн тулд чанарыг тасралтгүй сайжруулах стратегийг
боловсруулан мөрдөх нь зүйтэй. Энэхүү стратеги, бодлого, журам нь албан ѐсны
шинжтэй, нийтэд хүртээмжтэй байх ѐстой. Мөн энэ хэсэг нь ESG 1.2-т “сургалтын
байгууллага нь өөрийн хөтөлбөр, сургалтын үйл ажиллагааг батлан харуулах, үнэлэх,
үечилсэн хяналт-шинжилгээ хийх албан ѐсны механизмтай байна” хэмээн заасанд хариулт
болох юм.
Докторын хөтөлбөр чанартай, тогтмол ахицтай хэрэгжиж байгаа эсэхийг хянах албан
ѐсны ЧДБТ байгууллага дээр хэрэгжиж байгаа эсэхэд уг хөтөлбөр хариуцагчид үнэлэлт
дүгнэлт өгч байх хэрэгтэй.
SGIC хэрэгжсэнээр докторын хөтөлбөрийн төлөвлөлт, баталгаажуулах үе шат, түүний
хяналт-шинжилгээ, магадлан итгэмжлэлд дэмжлэг үзүүлдэг. Мөн энэ нь докторын
хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдээлэл олж цуглуулах, хүссэн үр
дүнд хүрэх баталгаа болж өгдөг.
Хөтөлбөрийн онцлогт тохирч байгаа эсэхийг хянах, түүнийг оновчтой болгох,
сайжруулах төлөвлөгөө боловсруулах зорилгоор SGIC-г үе үе хянана.
Энэхүү стандартыг баримтлан үнэлгээ хийхдээ доорх нотолгоог харгалзан үзнэ. Үүнд:
 SGIC-ийн баримтжуулалт
o Докторын хөтөлбөрийг боловсруулах, баталгаажуулах үйл явц
o Докторын хөтөлбөрт хяналт-шинжилгээ хийх үйл явц
o Докторын хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлэх үйл явц
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o SGIC-г нягтлах үйл явц
 Докторын хөтөлбөрийг сайжруулах зорилгоор хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг
төлөвлөх, хянаж шинжлэх
 Сонирхлын бүлгийн сэтгэл ханамжийн хэмжээг тандах арга хэрэгсэл
4.4.6. Багшлах боловсон хүчний чанар, нийцэл
Багшлах боловсон хүчин нь докторын хөтөлбөрийн зорилго, зорилттой нийцсэн ур
чадвар, ажлын туршлагатай байх ба тооны хувьд хүрэлцэхүйц, хичээл заах, судалгааны
ажил удирдах, чиглүүлэх, үнэлгээ өгөх гэх мэт багшийн үүрэгт ажлыг гүйцэтгэх дур
сонирхолтой байна.
Багшлах боловсон хүчний чанар, ур чадварыг тооцож үзэх нь ДБСБ-ын чанарын дотоод
баталгаажуулалтын Европын стандартыг биелүүлж байгаа хэрэг юм. Тодруулбал, ESG 1.4
(багшлах боловсон хүчний чанарын баталгаажуулалт)-т “Байгууллага нь багш нараа
сургах, дадлагажуулах системтэй байвал зохино” гэж тусгажээ. Хөндлөнгийн шинжээч
нар энэхүү системд хандаж болохуйц байдлаар хийгдэх ба тайланд нарийвчлан дурдана
(ENQA, 2005).
Багш нарын тоо, ур чадвар нь докторын хөтөлбөрийн онцлог, судалгаа шинжилгээний
чилэл, оюутны тоонд нийцэж байгаа эсэхийг докторын хөтөлбөр хариуцсан салбар нэгж,
ажилтан дүгнэлт хийнэ.
Багшлах боловсон хүчин нь магадлан итгэмжлэгдсэн эрдэм шинжилгээ, судалгааны
ажлыг эрхэлнэ.
Докторын хөтөлбөрийн агуулгад докторантын судалгааны ажлын менежментийг дэмжих
ажлыг багтаана.
Хөтөлбөрийн эрдэм шинжилгээний талыг сайжруулах зорилгоор гадаадын профессорууд,
олон улсын докторуудыг хяналт-шинжилгээний комисс болон докторын ажил
хамгаалуулах хороонд (thesis committee) багтааж болно.
Багшлах боловсон хүчний дараах чанар, ур чадварыг хөтөлбөр хариуцагчид түлхүү
анхаарч дүн шинжилгээ хийх нь зүйтэй юм.
 Багшлах, судалгаа шинжилгээ хийх боловсон хүчний магадлан итгэмжлэлд
оролцож байсан туршлага
 Шинжлэх ухааны хөгжилд оруулсан хувь нэмэр
 Одоо хэрэгжүүлж байгаа өрсөлдөх чадвар бүхий төслийн тоо
 Профессор, багш нарын олон улсад явуулж буй үйл хэрэг
Энэхүү стандартыг баримтлан үнэлгээ хийхдээ доорх нотолгоог харгалзан үзнэ. Үүнд:
 Өрсөлдөх чадвар бүхий эрдэм шинжилгээний төсөл хэрэгжиж байгаа ба энэ
төслийн IP нь докторын хөтөлбөрт хичээл заагч профессор байна.
 Хэрэгжиж буй өрсөлдөх чадвар бүхий эрдэм шинжилгээний төсөлд оролцогч
профессорууд
 Хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч профессоруудын тухайн шинжлэх ухаанд оруулсан хувь
нэмэр
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 Докторын судалгааны ажил удирддаг, сургалтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг гадаад
профессорууд
 Докторын судалгааны ажилд зөвлөгөө өгч удирдан чиглүүлэх ажлын үр дүн
 Багшлах боловсон хүчний чанарын баталгаажуулалт, хүний нөөцийн бодлогын
талаар сургалтын төлөвлөгөө, SGIC баримт бичгүүдийг харгалзан үзнэ.
Энэхүү стандартыг баримтлан үнэлгээ хийхдээ доорх шалгуур үзүүлэлтийг харгалзан
үзнэ. Үүнд:
 Хамгаалсан докторын ажлын эрдэм шинжилгээний удирдагчийн тоо
 Докторын судалгааны ажил удирдах тогтсон хугацаа (6 жил)
4.4.7. Суралцахуйг дэмжих системийн үр нөлөө
Докторантыг сэдэлжүүлэх, чадавхижуулах, сурах үйл ажиллагааг өргөжүүлэхийн тулд их
сургууль нь багшлах боловсон хүчин болон эрдэм шинжилгээний багаас гадна тэдэнд
зориулсан төрөл бүрийн үйлчилгээ, эх үүсвэр, нөөцийг санал болгоно. Энэ ч учраас ESG
1.5 (сргалтын нөөц, оюутны дэмжлэг)-д “Оюутны суралцахуйг дэмжих зорилготой эх
үүсвэр, нөөцүүд нь хөтөлбөр бүрийн шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг байгууллага
нягталж байх нь зүйтэй юм” гэж заажээ. (ENQA, 2005).
Иймээс байгууллага нь докторын хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, докторантыг
төлөвшүүлэх зорилгоор санал болгож байгаа материаллаг нөөц, үйлчилгээнүүд нь
докторантын тоо, хөтөлбөрийн онцлогтой нийцэж байгаа эсэхийг задлан шинжилж байх
хэрэгтэй.
Энэ хэсэг нь суралцахуйг бэхжүүлэхэд чиглэсэн бүхий л үйлчилгээ, эх үүсвэр, нөөцийг
хамрах юм. Байгаа материаллаг нөөц нь докторын оюутны тоо, хөтөлбөрийн онцлогтой
нийцэж байх учиртай.
Докторын оюутанд санал болгож буй үйлчилгээ нь суралцахуйг дэмжиж тэднийг
хөдөлмөрийн зах зээлд бэлтгэж өгдөг. Үйлчилгээ гэдэгт дараах зүйлс багтана. Үүнд:


Материаллаг нөөц (докторантад зориулсан ажлын орон зай, лаборатори,
компьютерийн өрөө, номын сан), технологийн дэд бүтэц, багаж хэрэгсэл, шинжлэх
ухаан-техникийн материалууд г.м



Ложистикийн хувьд үр өгөөжтэй үйлчилгээнүүд (байраар хангах, оршин суухтай
холбоотой асуудлаар хуулийн зөвлөгөө өгөх г.м), хичээл сургалтын талаар
баримжаа олгох (тэтгэлэгт хөтөлбөр, шилжилт хөдөлгөөн, төсөл хөтөлбөрүүд),
мэргэжлийн баримжаа өгөх, ажилд зуучлах

Энэхүү стандартыг баримтлан үнэлгээ хийхдээ доорх нотолгоог харгалзан үзнэ. Үүнд:


Материаллаг нөөцийн чанарын баталгаажуулалтын үйл явцын талаарх SGIC-ийн
баримтжуулалт



Хөдөлмөрийн зах зээлд бэлтгэх тухай байгууллагын төлөвлөгөө



Докторын оюутныг дэмжих, тэдэнд баримжаа олгох үйл явцын талаарх SGICийн
баримтжуулалт
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Энэхүү стандартыг баримтлан үнэлгээ хийхдээ доорх шалгуур үзүүлэлтийг харгалзан
үзнэ. Үүнд:


Хичээл, сургалтын талаар докторын оюутны сэтгэл ханамж



Хичээл, сургалтын талаар судалгааны ажил удирдаж байгаа профессоруудын
сэтгэл ханамж

4.4.8. Үр дүнгийн чанар
ESG 1.3-д “Оюутныг тогтсон шалгуур, стандарт, журмын дагуу тодорхой дараалалтайгаар
үнэлдэг байна” гэж заасан байдаг (ENQA, 2005). Энэ дагуу докторын диссертаци бичиж
боловсруулах явцад суралцахуйг үнэлэх нь хүрсэн үр дүнгийн хэмжээг тодорхойлох
хэлбэр юм. Докторын диссертаци, сургалтыг бэхжүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлж буй үйл
ажиллагаанууд болон үнэлгээний систем нь хоорондоо уялдаа холбоотой, ил тод,
зохимжтой байна. Эдгээрийн уялдаа хамаарал (нийцэл), дээрх үйл ажиллагаанууд ямар
хэмжээнд ялгавартайгаар хэрэгжих нөхцөл, түүний чанар (найдвартай байдал)-ыг
шаардлага хангасан үнэлгээний системээр үнэлэх боломж нээгдэнэ.
Докторыг хөдөлмөрийн зах зээлд бэлтгэх ажил нь их сургуулийн төлөвшилтөнд чухал
үүрэг гүйцэтгэдэг тул үр дүнг нь мөн үнэлэх шаардлагатай. Их сургуулиудын мэдээллийн
систем дэх энэ талын мэдээллийг энэ хэсэгт ашигласнаар доктор оюутныг хөдөлмөрийн
зах зээлд бэлтгэхэд нөлөөлөгч гол хүчин зүйлсэд иж бүрэн үнэлэлт дүгнэлт өгөх боломж
бий болдог.
Докторын хөтөлбөр хариуцагчид нь докторын диссертаци, сургалтыг бэхжүүлэх
чиглэлээр хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаанууд болон үнэлгээний систем нь сургалтын
профайльтай нийцэж байгаа эсэх, сургалтын болон хөдөлмөрийн зах зээлд бэлтгэх
шалгуур үзүүлэлтүүд шаардлагад нийцэж байгаа эсэхэд үнэлэлт дүгнэлт өгөх
шаардлагатай.


Докторын диссертаци, сургалтын үйл ажиллагаа, тэдгээрийн үнэлгээ нь сургалтын
профайльтай нийцэж байх



Сургалтын шалгуур үзүүлэлтүүд нь докторын хөтөлбөрийн онцлогт нийцэх



Хөдөлмөрийн зах зээлд бэлтгэх шалгуур үзүүлэлтүүд нь докторын хөтөлбөрийн
онцлогт нийцэх

Энэхүү стандартыг баримтлан үнэлгээ хийхдээ доорх нотолгоог харгалзан үзнэ. Үүнд:


Докторын хөтөлбөрийн нөхцөл байдалтай холбоотой үйл явц, ахиц дэвшлийн үр
дүнгийн дүн шинжилгээний SGIC-ийн баримтжуулалт



Докторын хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдсэн докторын диссертаци



Сургалтын үйл ажиллагаа, үнэлгээний системийн талаар мэдээлэл

Энэхүү стандартыг баримтлан үнэлгээ хийхдээ доорх шалгуур үзүүлэлтийг харгалзан
үзнэ. Үүнд:
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Бүтэн цагийн докторантын хамгаалсан диссертаци
Хагас цагийн докторантын хамгаалсан диссертаци
Бүтэн цагийн докторын хөтөлбөрийн үргэлжлэх хугацаа
Хагас цагийн докторын хөтөлбөрийн үргэлжлэх хугацаа
Хөтөлбөрөө дүүргээгүй оюутны эзлэх хувь
Laude зэрэглэлийн шаардлага хангасан докторын диссертацийн эзлэх хувийн жин
Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн докторын эзлэх хувийн жин
Шинжлэх ухааны хөгжилд хувь нэмэр оруулсан докторын хөтөлбөрийн тоо
Судалгаа шинжилгээний ажил хийх зорилгоор гадны оронд суралцаж судалгааны
ажлаа дуусгасан оюутны эзлэх хувийн жин
Ажил эрхлэлтийн түвшин
Докторын сургалтанд хамрагдсанаар ажилд орох боломжийн түвшин
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ХЭСЭГ II – ФРАНЦ УЛСЫН ЖИШЭЭ
БҮЛЭГ 1. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ - ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД БОЛОВСРОЛ, СУДАЛГАА
БОЛОН ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ (ДОКТОРЫН СУРГАЛТ)
1.1 Дээд боловсрол болон судалгааны системийн талаар товч мэдээлэл
1.1.1 Францын дээд боловсролын сургалт болон судалгааны системтэй холбоотой
ерөнхий мэдээлэл
Франц нь Европын зүрхэнд орших бөгөөд Испани, Итали, Швейцарь, Герман,
Люксембург, Бельги болон Андорра, Монакогийн вант улстай хил залгана. Нийт 551695
км2 газар нутагтай. 2018 оны байдлаар 67.186.638 хүн амтай. Нэг хүнд ногдох дотоодын
нийт бүтээгдэхүүний (ДНБ) өсөлт 2016 оны байдлаар 38 000 ам.доллар.
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Франц нь судалгаа хөгжүүлэлтэд 48 тэрбум евро хөрөнгө оруулалт хийдэг, судалгаа
хамгийн эрчимтэй хийдэг орон бөгөөд судалгаа хөгжүүлэлтийн зарцуулалтаар Европын
холбоонд 5 дахь том орон юм. Дотоод нийт бүтээгдэхүүний 2.23%-ийг судалгаанд
зарцуулж байна.
Ерөнхий болон дээд боловсролын системийг үндэсний том хөрөнгө оруулалтаар дэмждэг.
Францын хувьд нэг оюутанд ногдох зарцуулалт бусад Европын орныхтой ойролцоо
байна.

Францад хувийн болон улсын нийлээд ойролцоогоор 3500 дээд боловсролын байгууллага
ажиллаж байна. Үүний дунд:
-

74 их сургууль байгаагийн ихэнх нь улсынх (2017 оны байдлаар)
230 инженерийн сургууль (30% нь их сургуульд харъяаллагддаг)
220 бизнесийн сургууль
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-

120 соѐлын сургууль
20 архитектурын сургууль

Дээд боловсролын системд бүртгэгдсэн оюутны тоо. Эх сурвалж Францын дээд
боловсролын яам (2017 оны 4-р сар, №10)


Францын дээд боловсролын системд бүртгэгдсэн оюутны тоо

2015 оны байдлаар дээд боловсролын системд 2.551.000 оюутан бүртгэгдсэн байна.
Тэдгээрийн 60% нь их сургуульд суралцдаг. Энэ тоо сүүлийн арван жилд өсөх
хандлагатай байгаа бөгөөд 2025 он гэхэд 2.900.000 хүрнэ гэсэн тооцоо байна.



Францын их сургуулиудад бүртгэгдсэн оюутны тоо

2016 оны байдлаар Францын их сургуулиудад 1.626.828 оюутан бүртгэгдсэн байгаа
бөгөөд үүний 60% нь эмэгтэй.
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Үндэсний мэргэшлийн хүрээний талаар

Ерөнхий боловсролын сургууль төгссөний дараа “Бакалаврын” гэж нэрлэгдэх үндэсний
диплом олгодог, Францын мэргэшлийн үндэсний хүрээн дэх дээд боловсролын сургалт
Болонийн процессод суурилна. Энд лиценз, магистр, докторын гэсэн 3 шаттай.
1.1.2 Их дээд сургууль болон компаниудын хамтын ажиллагаа: дадлага, ажлын
байранд ажиллах, лабораторийн ажил
Францад, хувийн сектор болон бизнесийн байгууллагууд докторын сургалтад харьцангуй
бага үүрэгтэй оролцдог. Үүнийг Францад судлаач мэргэжилтнийг өндөр үнэлдэггүйтэй
холбон тайлбарлаж болно. Өндөр зэрэглэлтэй их сургуулийг бакалаврын түвшинд
дүүргэсэн төгсөгч болон адил сургуульд докторын зэрэг хамгаалсан төгсөгчийн авах
цалингийн зөрөө бага байдаг.
Долоон инженерээс нэг хүрэхгүй нь докторын зэрэг авахаар цааш суралцаж байна. Гэхдээ
энэ тоо мэргэжлээс илүү хамаардаг: физик, материал судлал, эрчим хүчний чиглэлээр
мэргэшсэн инженерийн 25%, химичдийн 22%, сансар судлалын мэргэжилтний 13%,
иргэний инженер, барилга, уул уурхай, геологийн төгсөгчдийн 2% нь докторант болж
байна. Ихэнх инженерүүд академик судалгаа ба илүү хэрэглээний чиглэлийн хооронд
судалгааны чиглэлээ өөрсдөө сонголгүйгээр судалгаа хийхийн тулд докторын зэрэг авдаг.
Судалгаа хийх нь тэдэнд бас мэргэжлээрээ Францад ажиллах боломж олгодог боловч
компаниуд ихэвчлэн судалгааны төвөө өөрсдийн үйлдвэр дотор байршуулахаас илүүтэй
гадны оронд суурьшуулах хандлагатай байдаг. Зарим эрдмийн зэрэг горилогчид нийтэд
чиглэсэн судалгаа явуулахын тулд докторын хөтөлбөрийг дүүргэдэг бол зарим нь хувийн
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секторт ялангуяа аж үйлдвэр, судалгаа, сургалтын гэрээгээр (АҮССГ-inventions
industrielles de formation par la recherche CIFRE12) өөрийн карьерийг өсгөхөөр суралцдаг.
Францын АҮССГ санаачлага нь бизнесийн байгууллагууд нийтийн судалгааны нэгжийн
удирдлагаар PhD зэрэг авах залуу докторантыг ажиллуулсныхаа төлөө өгдөг санхүүгийн
дэмжлэг ба бусад санхүүгийн боломжийг олгоно. АҮССГ-ний оюутны тоо нь нийт
оюутны 10 хүрэхгүй хувь байдаг. АҮССГ гурван оролцогч талтай. Үүнд:
-

Докторантыг диссертациа бичихэд нь зориулсан судалгааны төсөл өгдөг бизнесийн
байгууллага (эсвэл төрийн бус байгууллага, олон нийтийн эсвэл нийгмийн төсөлд
ажиллаж буй орон нутгийн захиргаа),

-

Докторантыг шинжлэх ухааны удирдлагаар хангадаг гадны судалгааны байгууллага,

-

Магистрийн зэрэгтэй докторант.

Компани нь магистрын сургалт дүүргэсэн төгсөгчийг хамгийн багадаа жилийн €23,484
(сард €1,957)-ийн цалинтай гэрээг 3 жилийн хугацаатай байгуулж диссертацийнх нь сэдэв
дагуу судалгааны төсөл өгнө. Компани Судалгаа ба Технологийн Үндэсний төв (National
Research and Technology Association ANRT)-өөс эргүүлээд жилд €14,0002-ийн тэтгэлэг
авна. Хамтын ажиллагааны гэрээ нь компани, судалгааны нэгжийн хооронд байгуулагдах
бөгөөд гэрээнд судалгаа явуулах нөхцөл, докторантын гарган авсан үр дүн бүхий оюуны
өмчийн талаарх заалтын талаар тодорхой заасан байна. Докторантын судалгааг компанид
ажиллаж байгаа бүх ажиллагчдад тавигддагтай адил шалгуураар татварын хөнгөлөлт
авахын тулд үнэлнэ. Докторантад үндэстэн эсвэл насны хязгаар байхгүй.
1981 оноос хойш 26450 докторант АҮССГ санаачлагын хүрээнд ажилласан бөгөөд энд
олон салбарын бизнесийн сектор ба шинжлэх ухааны салбарын 9000 компани болон 4000
судалгааны баг ажилласан. АҮССГ-ний дагуу ажиллах хүсэлт тогтвортой өсөж байгаа
бөгөөд 10 жилийн дотор нэг дахинаар нэмэгдэж 2011 онд 1750 болсон. Гаргасан
хүсэлтийн тоо 3 жилийн турш ерөнхийдөө буурсны дараа 2016 онд 8% өссөн байна. 2016
онд шинээр 1,377 АҮССГ-ний оюутан хүлээн авчээ. Амжилттай хүсэлтийн хувь (АҮССГд тэнцсэн болон хүсэлт гаргасан өргөдлийн харьцаа) 83%. АҮССГ-ний докторантын тоо
тэтгэлэг авдаг нийт докторантын 10% байдаг.


Судалгааны үр дүнг түгээн дэлгэрүүлэх болон судалгааг амжилттай хөгжүүлэх
бодлогыг дэмжихэд чиглэсэн урамшууллын зарим жишээ:

Сүүлийн 10 жилд Францын их сургуулиуд болон эрдэм шинжилгээний байгууллагын
бүлгүүд старт-ап эхлэлийг дэмжихийн тулд ихэвчлэн сургуулиудтай хамтран технологи
дамжуулах нэгж (TДН) болон инкубаторыг бий болгосон. Ойролцоогоор 30 ийм
инкубатор 2014 оны 3 дугаар сард Францын Дээд боловсрол, Судалгаа, Инноваци,
Энтрепренерийн Яамаар “PIPETE 13 ”(Pôle Etudiant pour l'Innovation, le Transfert et
l'Entrepreneuriat) магадлан итгэмжлүүлсэн. Энэ санаачлагын зорилго нь ирээдүйн
энтрепренерүүдийг эрчимжүүлэх, хувь хүнд тэтгэлэг олгох юм. Ихэвчлэн залуу докторант
12

1 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid22130/les-cifre.html##dispositif

13

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid30796/pepite.html
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руу чиглэсэн байдаг ч хэрэгжүүлэх төслөөс нь хамааран аль ч түвшний оюутан байж
болно. Энэ санаачлагын гол зорилго нь оюутны сурах явцад ялангуяа докторын судалгаа
хийхэд “оюутны сонирхлыг татах”, энтрепренерүүдийг дэмжих, энтрепренерийн
холбоонд аль болох олон оюутан “сургах” болон оюутан бүрд тулж ажиллах замаар
“дэмжлэг үзүүлэх” юм.
1.2. Докторын түвшний сургалтын талаарх товч танилцуулга
1.2.1 Франц дахь докторын судалгааны байгууллага
Докторын сургалт нь Болоний LMD схемийн дагуу их сургуулиас олгодог хамгийн өндөр
зэрэг юм. Докторын сургалт нь магистрын сургалтын дараа шууд залгана. (Докторын
зэрэг: ахлах сургуулийн диплом авснаас 8 жилийн дараа олгогдоно (3 + 2 + 3)).
Энэ нь үндэсний хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн зэрэг бөгөөд Дээд боловсрол,
Судалгааны Яамнаас зөвшөөрөгдсөн ДБСБ (их сургууль, докторын зэрэг олгох хувийн
сургууль) олгоно. Докторын судалгаа үргэлжлэх дундаж хугацаа академик болон
хэрэглээний судалгааны ажлын хувьд 3 жил, түүнээс илүү байна.
Докторын сургалтад хэд хэдэн хувь хүн ба бодьгал оролцоно: Докторант, Докторантын
удирдагч, Судалгааны баг, Компани (боломжтой бол), Диссертацид зөвлөх баг (Thesis
supervisory committee), Докторын сургууль, Хамгаалуулах зөвлөл гэх мэт. Докторын
сургалтын зорилго нь төгсөхөд шаардлагатай хичээлүүдээс гадна, удирдагч болон
судалгааны багийн дэмжлэгтэйгээр хийж буй судалгаагаар судлаачийн чадвар
эзэмшүүлэх хичээл, дадлагыг санал болгох юм.
Хэрэгтэй холбоосууд:
Докторын зэрэг олгох талаарх 2006 оны 08-р сарын тушаал:
Зэрэг: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000267752
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20185/la-formation-doctorale.html
Докторын зэрэг олгох талаарх 2016 оны 05-р сарын тушаал:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032587086
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Италикаар бичсэн бүх хэсгүүдийг Peter Lang Editions, 2017-д хэвлэгдэх Pierrick Gandolfo-гийн
бичсэн “La réussite doctorale en France: constats et bonnes pratiques” нэртэй өгүүллээс авав.
Пиэррик Гандолфо нь Рүэн Нормандийн Их Сургуулийн (University of Rouen Normandy)
профессор юм. Мөн тэрээр Hcéres-ийн шинжлэх ухааны зөвлөх бөгөөд Тэнхимийн хөтөлбөрийн
үнэлгээний хүрээнд докторын сургуулиудын үнэлгээ хийх ажлын явцын зохицуулагч юм
“2016 оны 05-р сарын 25-ны өдрийн шинэ тушаалын дагуу үндэсний хэмжээнд докторын зэрэг
олгох сургалт, үйл ажиллагааны талаар үндэсний мэргэшлийн хүрээг бий болгосон (мөн 2006
оны 08-р сарын тушаалтай төстэй заалтад)”, докторын сургалт бол судалгааны хөтөлбөр
болон мэргэжлийн салбар дахь судалгааны туршлага юм. [...] Энэ нь докторантын гүйцэтгэсэн
өөрийн судалгаа болон үүн дээр нэмээд докторын сургуулиас хүлээн зөвшөөрөгдсөн нэмэлт
хичээлүүдийг багтаана. Докторын сургалт нь шинжлэх ухааны, эдийн засгийн, нийгмийн,
технологийн болон соѐлын судалгаанд төвлөрнө. Сургалт дүүргэснийг үндэсний докторын зэрэг
олгосноор баталгаажуулна. Энэ тушаалд зааснаар “докторын сургууль […] докторантуудад
хичээл заах ажлыг зохион байгуулахаас гадна докторын зэргээ авсных нь дараа ажилд ороход
бэлтгэнэ.
“Цөөхөн тохиолдлоос бусдад докторын сургууль нь судалгааны чиглэлд үндэслэн зохион
байгуулагдах бөгөөд холбогдох судалгааны нэгжийн сэдвийг багтаасан олон төрлийн
салбартай байна. Ойролцоогоор 270 Францын докторын сургууль Шинжлэх Ухаан, Технологи,
Эрүүлийг хамгаалах (ойролцоогоор 90 нь Шинжлэх ухаан, технологийн, 50 нь Амьдралын тухай
ухаан ба Орчин судлал), Хүмүүнлэг ба Нийгмийн ухаан (40 гаруй нь Хууль, Эдийн засаг,
Менежментийн, 80 нь Уран зохиол, Хэл, Хүмүүнлэгийн) байна. 2014 оны хичээлийн жилийн
эхэнд 75000 гаруй докторант элсэж (үүний хагас орчим нь Шинжлэх ухаан, технологи,
Эрүүлийг хамгаалах) 14400 докторант докторын зэргээ гардан авсан байна (үүнийг гуравны
хоѐр нь Шинжлэх ухаан, технологи, Эрүүлийг хамгаалах).

1.2.2 Докторын сургалт явуулдаг их дээд сургуулийн тоо
Францын 74 их сургуулийн14 67 нь их сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын
20 нийгэмлэг, докторын зэрэг олгодог эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын 5 холбоонд
хуваагдана. Зөвхөн их сургуулиуд докторын зэрэг олгох боломжтой. Сургуулиудад ийм
эрх байхгүй.
1.2.3 Докторын сургалтын үндэсний статистик (Эх үүсвэр Дээд боловсролын яам)


14

60 000 суралцагч докторын түвшинд бүртгэлтэй байдаг. 50% нь эмэгтэй, 37% нь
гадаад.

67 их сургуулийн 3 технологийн их сургууль (Compiègne, Belfort-Montbéliard and Troyes) and

Jean-Francois Champollion-ы их сургуулийн Сургалт ба Судлагааны төв нь Францын олон нийтийн
судалгаа, соёл, мэргэжлийн байгууллага учраас их сургуульд тооцогддоггүй. Paris-Dauphine их
сургууль болон de Lorraine их сургууль нь “том хэмжээний эрдэм шинжилгээний байгууллага”, the
Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte нь нийтийн удирдлагын дээд сургууль
болно.
https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/10/EESR10_R_38le_doctorat_et_les_docteurs.php
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Докторантын тооны бууралт:

Хүснэгт 1.2.3a: 2009-2015 оны хооронд докторын түвшинд бүртгэлтэй суралцагчийн тоо,
салбараар

60

Хүснэгт 1.2.3b: 2009-2015 оны хооронд докторын түвшинд олгогдсон зэргийн тоо15

.
Сонирхолтой нь бүртгэгдсэн суралцагчдын тоо буурч байхад энэ хугацаанд докторын
зэрэг олгосон тоо өсч байна.

15

https://publication.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/eesr/10/EESR10_R_38le_doctorat_et_les_docteurs.php
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2-Р БҮЛЭГ. ДОКТОРЫН СУРГАЛТЫН ШИНЖ ЧАНАР, ОНЦЛОГ
2.1 Докторын сургалтын хөтөлбөрийн талаарх мэдээлэл (арга зүй, багц цаг, ECTS…)
Бүх докторын сургууль, “их сургууль дахь өмнөх түвшний сургалтын хөтөлбөрийн
үргэлжлэл учраас хувийн эсвэл ямар сургалтын байгууллага гэдгээс үл хамааран
докторантуудыг нийгэмшихэд бэлтгэж тэдний мэргэших түвшинд тохирсон онолын
болон практикийн эх үүсвэрээр хангах ѐстой.Энэ эх үүсвэрүүдийн ихэнх нь төрөл
бүрийн шинжлэх ухааны болон мэргэжлийн хөтөлбөрөөс олох боломжтой байна.
Хөтөлбөрүүд нь “ойлгомжтой зохион байгуулагдсан, агуулга болон багц цагийн
хэмжээ нь уялдаа холбоотой (мэдлэгийн салбар, арга зүйн, дүн шинжилгээ болон шүүн
тунгаах хандлага гэх мэт) байна. Докторын сургуультай тэргүүлэх эрдэм
шинжилгээний байгууллага доторх докторын коллеж (эсвэл үүнтэй жишихүйц нэгж)
нь мэргэжлийн/салбар дамнасан хичээлийг хариуцдаг. Харин докторын сургууль нь
тодорхой сэдвийн/шинжлэх ухааны хичээлүүдийг хариуцна. Хичээлүүдийг судалгааны
нэгж/холбоо/байгууллагын захирал, технологийн платформ эсвэл Магистрийн
хөтөлбөртэй уялдуулан боловсруулна.
Хэдийгээр одоо хэрэгжиж буй дүрмийн хүрээнд тодорхой багц цагийн хэмжээг
тогтоогоогүй ч докторын ихэнх сургууль докторантыг цөөхөн хэдэн цагаас 500 цаг
хүртэл, ихэвчлэн 80-аас 120 цаг хүртэл хэмжээнд хичээлүүд судалж тэнцэхийг
шаарддаг. Докторант нь тодорхой сэдвийн болон мэргэжлийн хичээлүүдийг тодорхой
харьцаагаар судлахыг санал болгодог.
Докторын сургууль эсвэл докторын коллежаас санал болгосноос үл хамааран эдгээр
хичээл нь суралцагчийн харьяалагдаж байгаа судалгааны нэгжид олж авсан мэдлэг, ур
чадварт нэмэр болно. Хамгийн төгс төгөлдөр болгоно гэвэл 2016 оны 05-р сарын 25ны тушаалд тодорхойлсноор докторант нь “суралцаж байх үеийн зэрэг авах хүртэл
бий болсон, сайжирсан ур чадварыг үзүүлэхүйц хичээл заах, шинжлэх ухааны соѐлыг
эсвэл технологи дамжуулах талаар нийтэд түгээн дэлгэрүүлсэн гэх мэт
докторантын бүх үйл явцыг тэмдэглэсэн [...] хувийн жагсаалт”-ыг байнга шинэчилж,
бүрэн байлгах хэрэгтэй.

16

2.2 Докторын сургалтын онцлог шинж чанар
2.2.1 Докторын сургалтын зохион байгуулалт (сонгол шалгаруулалт, элсэлт ба ахиц
дэвшил)


Элсэлтийн шалгуур

Докторын хөтөлбөрт элсэх урьдчилсан шалгуур нь үндэсний магистрын зэрэг эсвэл
түүнтэй дүйцэхүйц магистрын зэрэг тэр дундаа Европын дээд боловсролын системээр
16

Pierrick Gandolfo, op.cit.
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эзэмшсэн магистрын зэрэгтэй байх юм.
Франц улсын гаднах магистртай дүйх хэдий ч Европын дээд боловсролын системийн
магистр зэрэгтэй автоматаар адилсгагдахгүй зэрэг эзэмшсэн эсвэл Францын боловсролын
хуулийн L. 613-5 дугаарт заасан өмнө эзэмшсэн мэдлэгийн кредит нь хүрэлцэж буй хувь
хүнийг докторын сургуулийн удирдах зөвлөлийн саналыг харгалзан байгууллагын
захирал элсүүлэх асуудлыг шийднэ.
Үндэсний магистер зэрэг эсвэл гадаадын дүйцэхүйц зэрэг эзэмшээгүй эсвэл Францын
боловсролын хуулийн L. 613-5-рт заасан өмнө эзэмшсэн мэдлэгийн кредит нь хүрэхгүй
хувь хүн докторын сургалтанд элсэхийн тулд тухайн сургуульд удирдагч багшийн
зөвшөөрлөөр горилогч болж болно.
Энэ тохиолдолд оюутан нь жил бүр өөрийн элсэлтийн статусыг шинэчилэх шаардлагатай.
Докторын оюутан элсэлтээ нэг жилийн хугацаагаар хойшлуулах хүсэлт гаргах
боломжтой. Энэ хүсэлт нь онцгой тохиолдолд тооцогддог бөгөөд тухайн сургууль дотоод
журмынхаа дагуу шийднэ.


Сонголтын шалгуур

Докторын зарим сургууль элсэхийг хүсэгчдээс ярилцлага авах зэргээр системтэй
өрсөлдөөнт сонгон шалгаруулалтаар докторын оюутнаа элсүүлдэг бол зарим сургууль
элсэлтийн үйл ажиллагааг удирдагч болон түүнийг хариуцсан судалгааны нэгжийн бүрэн
мэдэлд шилжүүлсэн байдаг.
PhD хөтөлбөрт элсэн ороход судалгааны чиглэл, PhD хөтөлбөрийн агуулга, хариуцах
нэгж тодорхой байх шаардлагатай.
Диссертацийн сэдэв нь оригиналь бөгөөд төлөвлөсөн хугацаанд амжихуйц байх ѐстой.
Судалгаа буюу диссертацийн сэдвийг оюутан багш хоѐр хамтран сонгож элсэн орох үед
албан ѐсны болгон баталгаажуулдаг. Удирдагч нь тухайн сэдвээрээ хүлээн зөвшөөрөгдсөн
эрдэмтэн байх бөгөөд докторын оюутанд тодорхой сэдвийн хүрээнд шинэлэг, ач
холбогдолтой сэдвийг сонгон судлахад нь туслах ѐстой. Мөн доктор оюутан
судалгааныхаа явцад шинэлэг, эрэл хийсэн үйл ажиллагаа явуулах боломжийг бий болгох
ѐстой. Докторын оюутанд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхийг заавал шаарддаггүй ч зарим
докторын сургууль ялангуяа БУ, технологийн чиглэлийн сургуулиуд 3 жилийн
санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд оюутныг элсүүлдэг.


Ахиц дэвшил

Докторын зэргийн сургалтын эхэнд удирдагч болон докторын сургуулийн захирал
хамтран тухайн оюутны судалгаа хийхэд шаардлагатай орчин, нөөцийг тодорхойлж
түүгээр хангагдах боломжийг бүрдүүлдэг. Ингэснээр докторын оюутан нь судалгааны
нэгжид бүрэн эрхт судлаачаар нэгдэн ордог. Удирдагч багш судалгааг байнга даган
ажиглаж судалгааны хүрсэн үр дүнгээс улбаалан хийх шинэ чиглэлийн судалгааны талаар
ярилцдаг. Тэрээр докторын оюутанд судалгааны ажлын талаар эерэг бөгөөд ач
холбогдолтой фийдбак дүгнэлт, мэдээлэл өгч, ажлыг сайжруулахын тулд шүүмж, санал
өгөх үүрэгтэй.
Докторын сургалтыг шинэчлэх зорилготой 2016 оны 5-р сарын журмаар элсэн орны
дараах 2 дахь жилээс эхлэн докторын оюутан өөрийн судалгааны ажлын талаар
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Диссертацид дэмжин туслах хороо (CST)-ны дор хаяж хоѐр гишүүн (профессор)-ий өмнө
тайлагнах ѐстой болсон. Хорооны гишүүдийг тэдний судалгааны ажил болон диссертац
удирдаж байсан туршлага зэрэгт үндэслэн докторын сургуулийн захирал томилно.
Удирдагч багш энэ хорооны гишүүн байх албагүй. Хорооны гишүүдийн нэр болон холбоо
барих хаяг зэргийг докторын оюутанд нэн даруй хүргүүлнэ. Докторын оюутан нь
комиссын гишүүдтэй хүссэн үедээ уулзах хүсэлт гаргах боломжтой. Хороо нь хамгийн
оройдоо гэхэд 2 дахь жилийн төгсгөл гэхэд тухайн оюутны сурч буй нөхцөл байдал болон
ахиц дэвшлийн талаар ярилцлагын үндсэн дээр үнэлгээ гаргах бөгөөд дараагийн жил мөн
үүнийг хийнэ. Ингэснээр ямар нэгэн зөрчил, маргаан, ялгаварлал, дарангуйлал зэргээс
хамгаалах эсвэл асуудлыг шийдвэрлэх боломж олгоно. Ийм учраас хороо нь диссертац
бичих нөхцөл боломж бүрдсэн эсэх (ажиллах нөхцөл, удирдагч багштай харьцах харьцаа,
ажиллах урам зориг г.м.) болон ахиц дэвшлийг тодорхойлох зорилгоор докторын
оюутантай ярилцлага хийдэг. Энэ нь ШУ-ны түвшинд мониторинг хийх эсвэл боловсрол
болон хүний хүчин зүйлийн туслалцаа үзүүлнэ гэсэн үг хараахан биш юм. Үүний зорилго
нь дисстертацийн судалгаа хангалттай сайн хийгдэх боломжийг бүрдүүлэх, хэрэв оюутан
болон удирдагчийн хооронд асуудал үүссэн эсвэл судалгааны явц зогсонги байдалд орсон
бол тэр талаар сургуульд мэдэгдэх үүрэгтэй.
Мөн удирдагч багш хороонд хандан докторын оютантай үүссэн асуудлын талаар мэдээлж
болно. Засгийн газрын тушаалын дагуу ярилцлагыг алсын зайнаас зохион байгуулж
болно. Энд байгаа цорын ганц тогтсон дүрэм бол удирдагч багш хорооны гишүүн биш
байж болно гэсэн заалт юм. 2016 оны 5-р сарын журмын 13-р заалтаар хороо ярилцлагын
талаар тайлан болон санал дүгнэлтээ докторын сургууль, докторын оюутан болон
удирдагч багшид хүргүүлнэ.
Үүнээс гадна докторын сургууль нь оюутанд арга зүй, хөрвөх ур чадвар болон ШУ-ны
чиглэлийн сургалт явуулах үүрэгтэй. Оюутан нь ихэнхдээ өөрийн хүссэн хичээлийг
сонгодог. Гэхдээ докторын сургуулиуд зарим хичээлийг заавал сонгох (хэл, чиглүүлэх
сургалтанд хамрагдах, доктор оюутны өдөрлөг гэх мэт)-оор оруулдаг.
Хичээл болгоныг докторын сургуулийн дотоод журмын дагуу батладаг бөгөөд Европын
кредит шилжүүлэх системийн кредит олгодог. Сургуулиуд диссертац хамгаалахад
шаардлагатай минимум кредитийн хэмжээг тогтоодог.
Диссертац нь мэргэжлийн судалгааны проектийн судалгаа болон менежментийн нэг шат
юм. Энэ нь докторын хөтөлбөрийн мөн чанарт нийцэн докторын оюутны хүсэл
сонирхлын дагуу төлөвлөсөн хугацаандаа багтах ѐстой.
2.2.2 Удирдагчийн статус, компетенц ба үүрэг
Удирдагч нь өөрийн оюутны өмнө чухал хариуцлага хүлээнэ.
- Диссератцийн удирдагч хэн байх ѐстой? (2015 оны 5-р сарын 25-ны өдрийн тушаал, 2016
оны 7-р сарын 1-ний өдрийн нэмэлт өөрчлөлт)
• Профессор эсвэл “Судалгаа хийх зөвшөөрөл (HDR)” бүхий ахлах багш/туслах
профессор
• Эрдмийн зөвлөлийн ЭШ-ны дэд хороотой зөвлөлдсөний үндсэн дээр судалгааны ажлын
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чадамжтай гэж үзсэн хувь хүнийг байгууллагын захирлын санал болгоно.
2015 оны 5-р сарын 25-ны журмын дагуу диссертацийг 2 хүн удирдах боломжтой. Хоѐр
удирдагчийн оролцооны хувийг анх элсэн орох үед тодорхой болгох ба тэдний ажиллаж
буй байгууллагын хэмжээнд гэрээ хийдэг.
Давхар удирдагчид нь салбартаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн судлаачид байх ѐстой.
Докторын оюутны судалгааны ажлыг эрчимтэй, үр дүнтэй удирдахын тулд удирдагчийн
оюутны тоог хязгаарлаж өгдөг. Удирдагчийн удирдаж болох оюутны дээд тоог
байгууллагын дотоод журмаар шийддэг (докторын сургууль болон салбар ШУ-с хамааран
ихэнхдээ 3-с 20-ийн хооронд байдаг). Ингэснээр сургалтаас хасагдах оюутны тоог
бууруулахад нөлөө болдог.
Удирдагчийн үүргийн өөрчлөлт:
“Удирдагчийн үүрэг нилээд өөрчлөгдөж ирсэн. Тэд доктор оюутнуудын хичээл
(сэдвийн болон салбар хоорондын хичээл, зэрэг хамгаалсны дараах ирээдүйд бэлтгэх
хичээлүүд) сонголтонд туслах, чиглүүлэхэд илүү их оролцдог болсон. Тэд оюутнууддаа
Францад болон гадаад улсад акедемик болон академик биш салбарт төрөл бүрийн
чиглэлээр ажиллахад шаардлагатай мэдээлэл болон зааварчилгааг өгдөг болсон”
“Удирдагчийн чанарыг сайжруулахын ач холбогдол өсөн нэмэгдэх хэрээр олон сургууль
диссертацийн удирдагч багш нарт зориулсан сургалтууд зохион байгуулах болсон. Энэ
нь 2016 оны 5-р сарын 25-ны журамд заасан сургуулиуд оюутанд “тусгайлан
бэлтгэгдсэн удирдагч багшаар хангана” гэсэн заалттай нийцэж байгаа юм. Хэдийгээр
ийм төрлийн сургалтанд үл итгэгчид олон байгаа ч сургалтанд хамрагдсан удирдагч
багш нараас эерэг үнэлгээ-фийдбак авч байгаа. Чанарыг сайжруулах үүднээс зарим
сургууль судалгаа удирдах сертификат авахад ийм төрлийн сургалтанд заавал
хамрагдсан байхыг шаардахаар зэхэж буй. Бусад сургуулиудын хувьд тодрохой
хэмжээнд уян хатан байхыг зүйтэй гэж үзэн ийм төрлийн сургалтанд хамрагдах
эсэхийг удирдагч багш өөрөө шийдэх боломж олгож байгаа. Үүний үр дүнд бүх
докторын оюутнууд судалгаандаа өөрсдийгөө бүрэн зориулж өөрийн судалгаа болон
судалгааны нэгжийн нэгдсэн үүрэг даалгаварт илүү бие даасан байдалтай оролцоно
гэж үзэж байгаа”.
17

2.2.3 Диссертац хамгаалах механизм ба зохицуулалтууд
Диссертац хамгаалалт нь 2016 оны 5-р сарын 25-ны журмын дагуу (17 -19-р заалт) явагдах
ѐстой.
2016 оны 5-р сарын 25-ны журмын 17-д зааснаар “удирдагч багш болон хөндлөнгийн 2
шүүмжлэгчийн саналын дагуу докторын сургуулийн захирлын саналд үндэслэн их
сургуулийн захирал хамгаалах зөвшөөрлийг олгоно”.
17

Pierrick Gandolfo, op.cit.
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Хамгаалалтанд орохын өмнө цуглуулах шаардлагатай кредит цагийг бүрэн цуглуулсан
байна. Мөн хөндлөнгийн хоѐр экспертээс урьдчилсан хамгаалалтыг дэмжсэн тайланг
тусад нь авсан байна (шүүмжлэгчид хамгаалалтанд мөн ороцоно). Бас докторын
сургуулийн захирал болон их сургуулийн ректор (ихэвчлэн төлөөлөл болж ЭШ хариуцсан
дэд захирал олгодог)-оос зөвшөөрөл авна.
Хамгаалах зөвшөөрөл олгохоос өмнө оюуны хулгайгаас
компьютерийн тусгайлсан програмуудыг өргөн ашиглах болсон.

сэргийлэх

зорилгоор

2016 оны 5-р сарын 25-ны журмын 18-ийн дагуу хамгаалуулах зөвлөлийг томилдог.
Зөвлөлд тухайн байгууллагын төлөөлөл болсон судалгаа(докторын) удирдах эрх бүхий
дор хаяж нэг профессорыг оруулах ѐстой.
Удирдагч нь хэлэлцүүлэгт оролцож болох ч эцсийн шийдвэр гаргахад оролцохгүй. Иймд
удирдагч нь тухайн сургууль болон гадны байгууллагын төлөөллийн хувийг тогтооход
тоологдоно.
Удирдагч хамгаалалтын тайланд гарын үсэг зурдаг хэдийч хэлэлцүүлгийн тайланд гарын
үсэг зурдаггүй. Хамгаалалтын тайланд хэлэлцүүлгийн талаар дурьдсан тохиолдолд
шийдвэрийг удирдагч багшаас бусад гишүүд гаргасан гэдгийг дурьдах ѐстой.
Зөвлөлийн гишүүд онцгой тохиолдолд видео хурлын хэлбэрээр оролцохыг 2016 оны 5-р
сарын 25-ны журмын 19-д зааснаар зохицуулна. Гэхдээ зөвлөлийн дарга хамгаалалтын
үед өөрийн биеэр оролцох ѐстой.
Диссертац хамгаалалт болох хэл нь тухайн диссертацийг бичсэн хэл байна. Хэрэв хэл нь
Франц хэл биш үед зөвлөлийн гишүүд Франц хэлээр өөрсдийгөө илэрхийлж болно.
Өндөр түвшний үнэлгээ (Латин хэлний honours)-г 2009 оны журмын хүрээнд өгч болох
боловч 2016 оны 5-р сарын 25-ны журамд заагаагүй. Зөвлөлийн гишүүдийн саналыг
хамгаалалтын тайланд тусгах бөгөөд хэлэлцүүлгийн тайланд тусгаж болно.
2.2.4 Докторын сургалтын олон янз байдал
“Уламжлалт” PhD сургалт болон хуучны “ажил дээрх (ажиллангаа хамгаалах) докторант”ын сургалтын хажуугаар “практикт суурилсан PhD” гэж нэрлэгдэх шинэ төрлийн
докторын сургалт түлхүү хөгжиж байна.
Сүүлийн үед PhD зэрэгтэй байх нь олон улсын хөдөлмөрийн зах зээл, музей гэх мэт олон
нийтийн байгууллага, архитектур гэх мэт хувийн компаниудад ахлах түвшний албан
тушаал эрхлэх нөхцөл болох нь элбэг болж байна. Францад олон их сургууль
архитектторч, газрын архитекторч, жүжигчин, зохиолч зэрэг олон улсын зах зээл ажил
эрхлэх сонирхолтой хүмүүсийн хэрэгцээнд зориулсан практикт чиглэсэн PhD
хөтөлбөрийн ач холбогдлыг хүлээн зөвшөөрч байна.
Францад одоогийн байдлаар ПСЛ Парисын их сургуулиас санхүүжүүлж буй ШуУБСу18
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(ШУ, Урлаг, Бүтээх урлаг, Судалгаа) 19 -ийн PhD-ийн хөтөлбөр, Айкс Марселийн их
сургуулийн “Урлаг болон бүтээх чиглэлийн урлаг дахь Практик болон онол” нэртэй PhD
хөтөлбөр, Парис Сенийн их сургуулийн бүтээх чиглэлийн уран бүтээлчид болон
эрдэмтдийг нэгтгэсэн Практикт суурилсан PhD хөтөлбөр гэж нэрлэгдэх гэх мэт
хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байна.
Олон улсын түвшинд нөгөө талаас ийм шинэ төрлийн PhD хөтөлбөрүүд нилээн түгээмэл
болж байна. Эдгээрээс заримыг дурьдвал Европ дахь RMIT, SEAHA 20 (Брайтоны их
сургууль, КИС, Их Британы Кингстоны их сургууль), Маастрихт дахь NACCA21 зэрэг юм.
Практик үйл ажиллагаа нь мэдлэг бүтээх нэг хэрэгсэл гэсэн итгэл үнэмшилд суурилан
практикт суурилсан судалгаа нь практикийг судалгааны процесстой хамсруулдаг.
Хамгийн сүүлийн үеийн онолын болон бүтээх урлагийн салбар дахь мэдлэгийн хөгжилтэй
хөл нийлүүлснээр энэхүү үзэл санаа нь одоо давамгалж байгаа практикт суурилсан
судалгаанаас илүү ирээдүйтэй юм. Энэ нь практик үйл ажиллагааг судалгаагаар
дамжуулан тасралтгүй сайжруулах стратегид шингээх асуудал бөгөөд үүндээ өөрийн
гэсэн арга барил, хэрэгсэл зэргийг ашиглана.
Практик давамгайлсан судалгаа нь практикт зориулсан судалгаанаас зарим зүйлсийг
зээлдэн авдаг учир нь энэ нь мэргэжлийн практик үйл ажиллагаанд туслах зорилготой
байдаг.
2.2.5 Докторын сургалтыг интернационалчлах
Докторын сургалт нь дараах хэд
интернационалчлагдаж байна. Үүнд:


хэдэн

шалтгааны

улмаас

маш

ихээр

Францад олон тооны гадаад оюутнууд докторын зэрэг горилон суралцаж байна,
Олон улсын докторын зэрэгтэй байх нь карьерийг өсгөх өргөн боломж бүрдүүлж
байна,
Олон улсын докторын сургалтаас гадна шилжин суралцах(mobility) явдлыг дэмжих
маш олон хөшүүргүүд бий болсон.
Хамтран удирдах:

Докторын сургалтыг интернационалчлах энгийн арга бол докторын удирдагчийн хувьд
олон улсын, хамтарсан удирдагчтай болгох юм (Цаашид Cotutelle гэнэ). Энэ нь
профессоруудын уламжлалт хамтын ажиллагаанд суурилсан бөгөөд докторын
сургуулиудын үйл ажиллагааны цар хүрээг олон улсын сургуулиудад өргөжүүлж,
Францын болон гадаадын судлаачдын ШУ-ны хамтын ажиллагааг хөгжүүлж байна.
Үүнийг хэрэгжүүлэх зарим зүйлсийг бүрдүүлэх шаардлагатай. Үүнд:
-

Нөхцөл: Гадаадын нэг болон түүнээс олон дээд боловсролын байгууллагадай
зөвшилцсөн гэрээ

19
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-

Агуулга: Тезисийн удирдагч нь хамтарсан удирдагчийн хамтаар судалгааны явцыг
удирдах ба өөрийн улс,сургуульдаа тезисийн чанарыг хариуцана.

2016 оны 5-р сарын 25-нд баталсан тушаалаар докторын хамтарсан сургалт нь докторын
сургалт эрхэлсэн сургуулийн гадаад харилцааг нэмэгдүүлэх, доктор оюутнуудын
шилжилт, хөдөлгөөнийг дэмжих, Францын болон гадаадын судлаачдын багийн хамтын
судалгааны хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх боломжийг нэмэгдүүлэх боломжтой болсон.
Докторын хамтарсан сургалт нь хоѐр өөр орны хоѐр сургуулийн дунд байгуулагдана.
Хамтарсан судалгааны тезистэй холбоотой үйл ажиллагааг зохицуулах гэрээ хийгдэнэ.
Докторын оюутан нь хоѐр сургуульд аль алинд элсэн орно. Оюутан нь улс бүрт
удирдагчийн удирдлага дор судалгааг гүйцэтгэх ба удирдагч нөгөө удирдагчтай хамтран
судалгаанд бүрэн анхаарал хандуулна. Тезисийн хамгаалалтыг зөвхөн нэг сургууль дээр
хийнэ. Зэрэгээ хамгаалсны дараа суралцагч нь хоѐр сургуулиас докторын зэрэг авна.
Хамтарсан сургалт нь суралцагчид докторын хоѐр зэрэгтэй болох боломж олгоно. Хоѐр
сургууль хамтарсан сургалтын хүрээнд хамгаалсан докторын зэргийг хүлээн зөвшөөрнө
гэсэн үг (Франц улсын их сургуульд хамгаалсан докторын зэрэг нь нөгөө улсын докторын
зэрэгтэй ижил эрхтэй).
Докторын зэргийг хүлээн зөвшөөрөх хоѐр боломж байдаг. Үүнд:
-

-

Оюутан хоѐр сургуулиас хамтран олгосон зэрэг авах. Энэ тохиолдолд оюутанд хоѐр
сургуулиас олгосон цолыг бичсэн диплом гардан авна (жишээ нь, Doctorat en littérature
française гэж Франц хэлээр, Франц уран зохиолын PhD гэж өөрийн эх хэлээр бичнэ)
Эсвэл оюутан сургууль тус бүрийн диплом, нийт хоѐр диплом гардан авна. Хоѐр
диплом дээр сургууль тус бүрээс олгох цол, сэдвийг бичихийн хамт уг зэргийг
хамтарсан сургалтын хүрээнд хамгаалсныг дурьдан, хамтрагч их сургуулийн нэрийг
бичнэ.

Аль ч тохиолдолд хамгаалах процесс нь хамтарсан сургалтанд оролцсон сургуулийн аль
нэг дээр болох ба хоѐр удирдагч зөвшөөрөл өгсөн байх шаардлагатай.
Тезис бичих (суралцах) хугацаа нь хоѐр сургууль дээр суралцах хугацаанд хуваагдах ба
Францын их сургууль дээр дор хаяж 1 жил суралцах ѐстой. Франц улсын хувьд суралцах
дундаж хугацаа 3-5 жил байдаг.
Судалгааны явцад гарсан үр дүн болон тезисийн сэдвийг хэвлэх, үнэлгээ ба урамшуулах,
хамгаалах зэргийг өөрсдийн улсын хууль, эрхийн хүрээнд хоѐр сургуулийн лабораториуд
хариуцна.
Хамгаалалт
Хамгаалах комиссыг оролцогч хоѐр сургуулийн хамтын зөвшөөрлөөр томилно.
Бүрэлдэхүүнд хоѐр сургуулийн төлөөлөл, хоѐр удирдагч болон хөндлөнгийн төлөөллийг
тэнцвэртэй оруулна. Хамтарсан сургалтын докторантын хамгаалах үйл ажиллагааны
санхүүжилт нь байнга тусгай санхүүжилт шаарддаг. Хамгаалах үед сургууль болон
тухайн улсад байх зардлыг хүлээн авч байгаа сургууль хариуцдаг. Комиссын гишүүдийн
тээврийн зардлыг нөгөө сургууль хариуцдаг.
Ямар хэлээр хамгаалалт хийх вэ?
Хоѐр улсын үндэсний хэл өөр байх тохиолдолд тезисийг хоѐр сургуулийн аль нэгний эх
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дээр бичдэг. Хамгаалалтын хувьд бас үүнтэй ижил зарчим үйлчилнэ. Зэрэг горилогч
тезисийн абстрактийг нөгөө улсын хэл дээр бэлтгэдэг.


Европын докторын цол олгох.

Сургуулиуд докторын оюутнууддаа Европын докторын зэрэг олгож болох юм. Европын
доктор эрхэлдэг сургуулиудын Ректор, ерөнхийлөгчдийн конференцээр шийдвэрлэсэн
зарчмуудын үндсэн дээр энэ зэргийг олгодог. Европын докторын зэрэг нь тухайн их
сургуулийн захирлын тушаалаар олгогддог Европын гэсэн тодотгол бүхий уламжлалт
докторын зэрэг юм. Европын гэсэн тодотгол зүүхийн тулд докторын зэрэг хамгаалж байх
үед дараах дөрвөн нөхцлийг биелүүлсэн байх ѐстой. Үүнд:
1. Хамгаалж буй оюутан нь зэрэг хамгаалж буй өөрийн сургуулиас гадна европын аль
нэг их сургууль дээр дор хаяж нэг улирал сурсан байх ѐстой,
2. Зэрэг хамгаалж буй улсыг тооцохгүйгээр европын орны судалгааны ажил удирдах
эрх бүхий (HDR accredited professor) дор хаяж хоѐр профессороос зэрэг
хамгаалахыг зөвшөөрсөн тайланд үндэслэж зэрэг хамгаалах зөвшөөрөл олгосон,
3. Дор хаяж нэг шүүмжлэгч нь зэрэг хамгаалж буй улсаас тусдаа европын их
сургуулийн профессор байх,
4. Зэрэг хамгаалах явцын зарим хэсэгт хамгаалж буй улсын хэлээс гадна Европын
өөр аль нэг улсын хэл ашиглах.
Эдгээр үйл явцууд нь Cotutelle-тэй адил биш ч зарим зүйл нь давхцаж байгааг анхаарна
уу. Энэ тодотголыг докторын диплом дээр бичдэггүй ч докторын сургалтыг
интернационалчлах давуу талтай.
Европын тодотголтой зэрэг авахыг хүссэн оюутан зэрэг хамгаалахаас өмнө сургууьдаа
хүсэлт гаргах шаардлагатай.
2.3 Докторын сургалтын байр суурь: докторын сургууль ба судалгаа, шинжилгээтэй
холбогдох нь


Франц улс дахь докторын сургуулиуд ба тэдгээрийн үүрэг:

“Франц улсад доктор оюутан нь тус улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа 261 докторын
сургуулийн аль нэгэнд элсдэг ба эдгээр сургууль нь институт-хүрээлэн, их сургууль ба
хүрээлэнгүүдийн консорциумуудын аль нэгэнд харьяалагддаг.”
“Докторын сургуулиуд нь өөрийн байгууллагаас хангаж өгсөн боловсон хүчин, санхүү,
материаллаг нөөцийг ашигладаг. Хэдийгээр албан бус ч гэсэн докторын сургуулиуд жилд
нэг оюутанд дунджаар 100 еврогийн зардал гаргадаг. Сургуулиуд энэхүү мөнгийг зааж
буй хичээл, зохион байгуулж буй олон нийтийн ажил (чиглүүлэх сургалт, нээлттэй
хаалганы өдөр г.м.), докторын оюутны шилжилт хөдөлгөөн (Үндэсний болон ОУ
хэмжээний ЭШ хуралд оролцох, судалгаатай холбоотой бусад үйл ажиллагаанд оролцох),
хамгаалах комиссын гишүүний аяллын зардал гэх мэтэд чөлөөтэй зарцуулах эрхтэй.”
”Докторын сургуулиудын доктор оюутны тоо дунджаар 200-400 ба цөөн оюутантай
сургууль 60-80, олон оюутантай сургууль 1200 оюутантай байдаг. Докторын сургуулийг
ихэвчлэн захирал удирдах ба нэгээс хоѐр дэд захиралтай байдаг. Мөн докторын
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сургуулиас томилсон консул, хороо, ажлын хэсэг удирдлагуудын ажилд дэмжлэг
үзүүлдэг. Консул нь ихэвчлэн жилд дунджаар 3-4 удаа хуралдаж сургуулийн стратегитэй
холбоотой асуудал шийдвэрлэдэг бол хороо нь доктор оюутантай холбоотой асуудлуудыг
шийдвэрлэн, тасралтгүй байдлаар ажилладаг. Сургуулийн үйл ажиллагаанд оюутны
оролцоог нэмэгдүүлэх, удирдлага болон оюутны хоорондын холбоог сайжруулах
зорилгоор хороонд 1-2 оюутныг ажиллуулдаг сургуулиуд сүүлийн үед олширч байгаа.”
"Сургуулиуд өөрийн докторын хөтөлбөрийг стандартчилан, интернационалчлах
чиглэлээр их зүйл хийх шаардлагатай байгаа. Тэд докторын оюутандаа шинжлэх ухааны
нэгдмэл хөтөлбөр санал болгох замаар олон салбар-ухааны соѐлыг хүргэх шаардлагатай.
Мөн оюутан элсүүлэх тодорхой бөгөөд нээлттэй бодлого хэрэгжүүлэх шаардлагатай.
Өөрөөр хэлбэл оюутнуудад элсүүлэх нөхцөл, шаардлагатай ур чадвар, боломжит
санхүүжилт, зэрэг хамгаалсны дараа орох боломжтой ажлын төрөл, чанар, ажилд орох
хувь-магадлал зэргийг багтаасан мэдээллийг хүргэдэг байх шаардлагатай. ” (2016 оны 5-р
сарын 25-ны өдрийн тушаалын 3-р зүйл). Судалгааны нэгж, судлаачдын багууд доктор
оюутнуудыг маш чанартай удирдах нөхцлийг ханган доктор оюутан тезистээ хамгийн
сайн нөхцлөөр бэлтгэн, хамгийн өндөр чанартай хамгаалах боломжийг бүрдүүлэхэд
сургууль анхаарах ѐстой.
Докторын оюутнуудын дунд(докторын сургуулийн салбар сургуулиуд дотор) шинжлэх
ухааны болон оюун ухааны харилцан яриаг өрнүүлдэг байх шаардлагатай. Оюутнуудын
судалгаа, цаашдын эрхлэх ажил, шинжлэх ухааны өргөн мэдлэг олж авахад зориулсан
хичээл санал болгож орох шаардлагатай. Доктор цолтой төгсөгчиддөө улсын болон
хувийн секторт ажил олоход нь тусладаг механизм, хэрэгсэлтэй байх шаардлагатай.
Төгсөгчдийг төгссөн хойно ч холбоотой ажилладаг байх шаардлагатай. Төгсгөлд нь
докторын хамтарсан сургалт зэргээр дамжуулан нийт европ болон олон улсын хэмжээнд
боломжуудыг нээх шаардлагатай.”


Судалгааны ажилтай нийцүүлэх

Докторын сургалт гэдэг нь тухайн оюутны элсэн орсон сургууль дахь судалгааны нэгж
бүлгийн дор хийсэн судалгааны үр дүн юм.
Докторын судалгааны сэдвийг судалгааны нэгж, бүлгээс дэвшүүлж болох ба докторын
оюутныг ур чадвар, судалгаа хийх дадлага туршлага дээр нь үндэслэн сонгоно. Гэхдээ
тухайн орчны нөхцөл байдал, судалгааны салбараас хамааран харилцан адилгүй байж
болно. Байгалийн ухааны салбарынхны хувьд судалгааны нэгжээс судалгааны чиглэлийг
санал болгодог бол нийгэм, хүмүүнлэгийн салбарт удирдагч болон оюутан тогтоодог.
Судалгааны ажлын явцад докторын оюутан түүнийг сургалтын туршид удирдан
чиглүүлэх судалгааны нэгж эсвэл багт нэгдэн ордог. Оюутны судалгааг семинар, ЭШ
хурал, Study day зэрэг үйл ажиллагаануудаар дамжуулан дэмждэг.
Судалгааны нэгжийн ахлагч нь оюутныг судалгааны болон материаллаг талаараа багийн
бүрэлдэхүүн хэсэг болох тал дээр анхаарал тавьж ажиллах ѐстой байдаг. Судалгааны нэгж
нь оюутны судалгааны ахиц дэвшлийг нягтлан хянаж байдаг. Үүнийг тезистэй холбоотой
ярилцлага, судалгааны явцын талаар нэгж дээр эсвэл доктор оюутны нээлттэй өдрийн
үеэр салбартаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн, мэргэжлийн судлаачдын өмнө хийсэн илтгэл,
танилцуулга зэргээр дамжуулан гүйцэтгэнэ.
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2.4 Доктор оюутан болон төгсөгчдийг хянах, мониторинг
2.4.1 Доктор оюутнуудад зориулсан заавар, чиглүүлэг
“Докторын судалгааны явцад докторын оюутныг удирдан чиглүүлэх ажлын урт
хугацааны зорилт нь оюутныг хөтөлбөрөөс хасагдах нөхцөл байдлыг бага байлгах явдал
юм. Үүнийг удирдагч багш, харьяа судалгааны нэгж, докторын сургуулиар дамжуулан
бие биенийгээ нөхсөн олон аргаар хэрэгжүүлж болно.
Докторын удирдагч нь оюутны судалгааг удирдан чиглүүлэх гол хүн билээ. Олон
тохиолдолд удирдагч нь доктор оюутантай байнга уулзан зөвлөх замаар түүнийг
чиглүүлдэг. Гэхдээ уулзалт, зөвлөгөөний давтамж нь салбарын онцлогоос хамааран
харилцан адилгүй байдаг. Байгалийн ухаан, технологи, анагаах ухааны чиглэлийн
докторын оюутнууд ихэвчлэн судалгааны нэгжийн дор эсвэл нэгжийн харьяа лабораторид
судалгааны туршилтууд хийх шаардлагатай болдог ба ингэснээрээ удирдагчтай бараг
өдөр болгон харьцаатай байдаг. Энэ дүр зураг нь нийгэм, хүмүүнлэгийн чиглэлийн
оюутнуудын хувьд ховор бөгөөд судалгааны нэгж дээр заавал байхыг шаардах албагүй
байдаг. Гэхдээ нийгэм, хүмүүнлэгийн салбарын хувьд байгаль, технологи, анагаах ухааны
салбартай харьцуулахад давтамж нь бага ч гэсэн тогтмол уулзалт товлосноор удирдагч
багш оюутны судалгааг байнга удирдаж, чиглүүлэн зөвлөгөө өгөх боломж бүрдэнэ.
Судалгааны хувьд удирдан чиглүүлэх үйл ажиллагааг доктор оюутнуудад зориулсан
дотоод лекц, семинар, нэгж болон бусад нэгжийн судлаач, профессоруудаас бүрдсэн
хяналтын комиссыг зохимжтой байдлаар ажиллуулах зэрэг ажлуудаар нөхөж
эрчимжүүлэх боломжтой. Энэ ажил нь судалгааны салбарын онцлогоос хамааран
харилцан адилгүй байдаг гэдгийг дахин тэмдэглэх нь зүйтэй.
“Үр дүн гаргаж, бүтээгдхүүн, бүтээл хэвлүүлэх, өргөн утгаар шаардлагатай ур чадварыг
эзэмшүүлэх, зэрэг хамгаалсны дараа оюутныг ирээдүйд нь бэлтгэх зэргээр докторын
судалгааны ажлын ахиц дэвшлийг хангах, удирдан чиглүүлэх, хянах зохимжтой нөхцөл,
хэрэгслийг бүрдүүлэх нь судалгааны чиглэлээс хамаарахгүйгээр докторын сургуулийн
үндсэн үүрэг юм. Үр дүнтэй, ажилладаг байхын тулд эдгээр нөхцөл, хэрэгсэл нь докторын
оюутны хувийн онцлогт зохицон нийцэж, удирдагч болон судалгааны нэгжтэй хамтран
хэрэгжих ѐстой.”
2.4.2 Докторантын хичээл
Франц улсын докторын хөтөлбөр нь судалгаа, шинжилгээний ажлаас гадна сургалтаас
бүрдэнэ. Оюутан нь оюутны гарын авлага дахь хичээлүүдээс удирдагч багштай зөвлөлдөн
хичээлээ сонгодог. Зарим докторын сургууль тодорхой хичээлүүдийг заавал судлах
шаардлага тавьдаг бол зарим сургууль тэгдэггүй.
Зарим хичээлийн жишээг энд үзүүлэв:
1) Парис Саклейгийн их сургууль
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2) Гренобл Альпийн их сургууль
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2.4.3 Доктор оюутны эрх ба үүрэг
2016 оны 5-р сарын тушаалаар доктор оюутан ба түүний удирдагчийн хооронд суралцах
гэрээ хийдэг болсон. Энэ гэрээнд суралцах төлөвлөгөө, доктор оюутны мэргэжлийн болон
хувийн төлөвлөгөө, төсөлтэй холбоотой хувийн төлөвлөгөө зэргийг багтаана. Элсэгчээс
хамааран гэрээнд “зарим нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно (12-р зүйл)”.
Оюуны бүтээл болон ѐс зүйн дүрэм нь докторын судалгааны чухал хэсэг юм. Сүүлийн
жилүүдэд хамгаалахаас өмнө тезисийг электрон байдлаар өгч түүнийг оюуны хулгай
илрүүлдэг програм ашиглан шалгадаг болсон.
Докторын сургалтыг хэрхэн дүгнэх вэ?
“Доктор оюутнуудад (зарим тохиолдолд удирдагч нарт) докторын хөтөлбөрийн төгсгөл
хэсэгт зарим хүндрэл учирдаг. Хэдийгээр энэ нь төгсөгчийн ирээдүйн замналыг
тодорхойлдог ч иймэрхүү хүндрэл нь тезисээ гүйцээж амжихгүй байх, тезисийг
санхүүжүүлэх боломж хомсдох зэрэг шалтгаанаар сургуулиас хасагдах үр дүнгээр ч
төгсөж болно. Сүүлийн тохиолдолд судалгааны ажлаа үргэлжлүүлэх шаардлага,
санхүүжилтийн өөр эх үүсвэр олох зэрэг ачаалал нь тезисээ бичиж гүйцээх,
хамгаалалтанд бэлтгэх зэрэг ажилтай давхцан их хэмжээний ажлын ачаалал үүсгэнэ.
Доктор оюутанд удирдагч болон судалгааны нэгжийн зүгээс үзүүлэх жам ѐсны
дэмжлэгээс гадна үйл ажиллагааны дэмжлэг бас чухал байдаг нь салбараас
хамаарахгүйгээр үнэн юм.”
“Франц улсын Үндэсний боловсрол, Дээд боловсрол, Судалгаа, Инновацийн яамнаас
гаргасан 2014 оны тайлангаас харвал, 2012 онд хамгаалсан нийт тезисийн 40%-г нь бүрэн
бичиж дуусгахад 40 сар зарцуулсан байжээ. Нийт доктор хамгаалсан оюутны гуравны
нэгд нэмэлт нэг жил шаардлагатай байсан бол 11% нь зургаан жил шаардсан байв. Богино
хугацаанд зэрэгээ хамгаалсан оюутны тал хувь нь БУ-ны тодорхой салбарын төлөөлөл
байсан бол нийгэм, хүмүүнлэгийн салбарын докторантуудын ойролцоогоор 30% нь
хамгаалахад зургаагаас дээш жил зарцуулсан бол дөнгөж 14% нь 40 сар хүрэхгүй
хугацаанд хамгаалжээ. Нийгэм, хүмүүнлэгийн салбарын докторантуудын олонх нь
судалгааны хажуугаар ажил эрхэлдгээс хамааран салбар хоорондын ийм ялгаа гарч
байгаа. Гэхдээ БУ-ны хувьд гарсан дүр зураг суралцахын зэрэгцээ эмчийн ажил хийж буй
докторантуудын хувьд арай өөр байдаг. Тэд эмнэлгээс тавих ажил мэргэжлийн
шаардлагуудыг биелүүлэх шаардлагатай тулгарна. Ийм төрлийн ажил мэргэжлийн
шаардлагуудаас хамааран докторантууд судалгаагаа түр зуур хойшлуулах шаардлагатай
болдог.
2016 оны 9-р сараас хойш докторын оюутнууд өөрсдийн судалгааг 1 хүртэл жилээр
хойшлуулах боломжтой болсон. Журмын энэ шинэ заалтыг онцгой тохиолдолд хэрэглэх
(Журмын дагуу) боломжтой бөгөөд ажил эрхэлж буй докторантын хувьд л ашиглагддаг
заалт юм.”
2.4.5 Нийгэм-эдийн засгийн асуудлууд


Тэтгэлэг ба нөхөн олговорууд

“Нийт доктор оюутны 65% нь тусгай санхүүжилт авдаг бол 19% нь цалинтай ажиллагчид,
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12% нь санхүүжилт авдаггүй. Эдгээр үзүүлэлтүүд нь ШУ-ны салбаруудын ялгаатай
байдлыг харагдуулахгүй нуугдмал болгож байгаа. Учир нь БУ, технологи, анагаах ухааны
чиглэлийн бүх оюутнууд үндсэндээ докторын гэрээ (санхүүжилт)-ний үндсэн дээр
санхүүжилт авдаг бол нийгэм, хүмүүнлэгийн зарим салбарын оюутнуудын ихэнх нь
цалинтай ажиллагч байдаг. Жишээлбэл дунд сургуулийн багш нар ажиллангаа суралцдаг.
Үлдсэн хэсэг нь хагас цагийн ажил хийж өөрсдийгөө санхүүжүүлэх шаардлагатай болдог
ба энэ нь тэдний зэргээ амжилттай хамгаалах ажлыг улам хүндрүүлдэг.”


Хөдөлмөрийн зах зээлтэй уялдан интеграцчилах нь

“2006 оны журмаар “докторын сургуулиуд PhD төгсөгчид төдийгүй доктор оюутнуудыг
хөдөлмөрийн зах зээлд хэрхэн интеграцчилагдаж буй талаар анхааран ажиллах ѐстой” гэж
заасан байдаг.
2016 оны журамд интеграцчилах гэдэг үгийг карьер гэдэг үгээр сольсон ба “холбогдох
байгууллага, институцийн тэнхим салбарын удирдлага дор анхааран ажиллах” гэж нэмэн
сайжруулсан. Иймд холбогдох судалгааг ажиглагч буюу докторын коллеж эсвэл түүнтэй
адилтгах этгээдээс хийнэ. Доктор оюутнуудтай харилцаа, холбоотой байх, тэдэнд зэрэг
хамгаалснаар эрхэлж болох ажлын талаар мэдээлэх замаар зэрэг хамгаалах явдлыг
дэмжих мөн докторын сургуулиуд үйл ажиллагаагаа сайжруулах зэрэгт энэхүү
судалгааны үр дүнг хэрхэн ашиглаж байгаагаар судалгааны чанар тодорхойлогдоно.
Докторын оюутнуудаас судалгааны асуулганд хамрагдан хариултаа сургуульдаа
илгээхийг хүсдэг ба эдгээр хариултыг сургуулиуд цаашдын үйл ажиллагаандаа тусган
хэрэгжүүлэх мэдээллийг олж авдаг.
Францын Боловсрол, Сургалт, Ажил эрхлэлтийн талаарх судалгааны төвөөс 2010 онд
докторын зэрэг хамгаалсан оюутнуудын 3 жилийн дараах ажил эрхлэлтийн талаар хийсэн
судалгааны талаарх 2015 оны 12-р сард хэвлэгдсэн тайланд дурьдсанаар “2011-2013 оны
эдийн засгийн хямралаас хамааран бизнесс болон улсын салбарт судалгаачийн орон тоо
нэмэгдсэн нь докторын зэрэг хамгаалсан оюутнуудад ашигтай болсон. Эдгээр орон тооны
82% нь байнгын гэрээний орон тоо байгаа нь 2010 онд 67% байсантай харьцуулбал илүү
тогтвортой үзүүлэлт юм. Мөн ажилгүйдлийн хувь 2001-с 2013 оны хооронд 11%-с 9%
болж 2 нэгжээр буурсан ба энэ нь магистрын зэрэг хамгаалсан оюутнуудынхтай
харьцуулахад бага байгаа юм. Гэхдээ эдгээр тоон үзүүлэлтүүд нь судалгааны салбар дахь
ялгаатай байдлыг харуулахгүй байгаа юм. Инженерчлэл, Компьютерийн ухаан,
электроникийн салбарт ажил эрхлэлт өндөр байгаа бол Хими, биологи, газарзүй,
хүнүүнлэгийн салбарт энэ үзүүлэлт бага байгаа.”
Судалгаанд дурьдсанаар “тухайн оюутан ямар нөхцөлд судлгааны ажлаа хийсэн, зэрэгээ
хамгаалсан нь хамгаалснаас хойш гурван жилийн дараа ажилгүй байх нөхцөл болох
нотолгоо илрээгүй байна.” Гэхдээ докторын төгсөгчдийнхээ ирээдүйн ажил эрхлэлтийг
нэмэгдүүлэх чиглээр докторын сургуулиудын гаргаж буй хүчин зүтгэл нь эерэг хүчин
зүйл болж байгааг судалгаанд тэмдэглэжээ.
Маш олон докторын оюутан докторын сургалтаа тодорхой судалгааны төсөлт ажилаар
хязгаарлаж байгаа билээ. Эдгээрийн цөөхөн нь докторын сургалтын явцад олж авсан
мэдлэгээ бүгдийг ашиглах боломж, чадвартай болдог. Мэдлэг чадваруудын хувьд тусгай
салбар гэлгүй өргөн хүрээнд ярьвал багаар ажиллах ур чадвар нь маш олон төрлийн ажил
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мэргэжил (судлаач, профессор, инжинер, техникийн ажилтан, удирдах ажилтан, оюутан
г.м.)-ийн хувьд дасан зохицох өргөн боломж олгож байна. Тэд судлагаа хийж байхдаа бүх
төрлийн асуудлуудын шийдлийг олох олон төрлийн стратеги боловсруулж, хэрэгжүүлэх
дадалтай болдгоос гадна их сургуулийн боловсролоор олгодог ачаалал даах чадвар,
тэвчээр хамгийн чухалд тооцогдож байна. Докторын оюутнууд олон төрлийн хүндрэл
(техникийн, үйл ажиллагааны, харилцааны г.м.)-тэй нүүр тулах ба эдгээрийг даван туулж
байж судалгаандаа амжилт гаргадаг. Докторын сургуулиуд, доктор оюутнууд, хамгаалсан
оюутнууд эдгээр төрлийн ур чадвар олж авахаар маш их хүчин зүтгэл гаргаж байгаа нь
дамжиггүй бөгөөд энэ Францын хувьд онцлог чанар юм.”
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БҮЛЭГ 3: ЧАНАРЫН ДОТООД БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН МЕХАНИЗМ

Лион 3 их сургуулийн дотоод чанарын баталгаажилтын механизм
Докторын сургалтын чанарын дотоод баталгаажуулалтын асуудал нь сургалтын бүх чухал
үе шатуудад гарч ирдэг. Эдгээр нь: PhD сургалтын бүртгэл, суралцаж байх үеийн, зэрэг
хамгаалах үе, зэрэг хамгаалсны дараах үе зэрэг юм.
Арга зүйн хувьд санамж: Франц улсын бүх их сургуульд тавьж буй үндэсний хэмжээний
шаардлага болон тухайн их сургууль өөрийн онцлогт тохируулан хэрэгжүүлж буй арга
хэмжээг хооронд нь ялгахад түвэгтэй. Ийм онцлогийг бид Жан Мулины нэрэмжит Лионы
III их сургуулийн хамгийн том докторын сургуулийн нэг болох Хуулийн докторын
сургууль болон Франц улсын ерөнхий журамтай харьцуулан үзүүлэв.
3.1 PhD хөтөлбөрийн элсэлтийн бүртгэлийн үе дэх чанарын дотоод баталгаажуулалт
Оюутанд хамааралтай нөхцөл:
•

Франц улсын ерөнхий журам: Мастер болон түүнтэй дүйх (эквивалент) зэрэгтэй

•

Хууль зүйн докторын сургуулийн тусгай шаардлага: дундаж оноо нь мастерын
түвшинд 12/20 ба магистрын зэрэг хамгаалсан дүн нь 14/20 байх

Удирдагч багшид тавих шаардлага:
•

Франц улсын ерөнхий журам: удирдах доктор оюутны тооны дээд хязгаарыг тэр
дундаа оюутан цөөн элсдэг салбар шинжлэх ухааны хувьд докторын сургуулийн УЗ-с
зааж өгдөг

•

Хууль зүйн докторын сургуулийн тусгай шаардлага: хамгийн ихдээ 10 оюутан
удирдана. Бодит байдал дээр нэг удирдагч багшид дунджаар 3 докторын оюутан
ноогддог (104 удирдагч багш, 320 PhD оюутан)

3.2 Сурч байх үеийн чанарын дотоод баталгаажуулалт
Мониторингийн хороо:
• Франц улсын ерөнхий журам: докторантын 2 дахь жилээс эхлэн жил бүр мониторинг
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хийх хороо байгуулдаг
• Хууль зүйн докторын сургуулийн тусгай шаардлага: улсаас тавьдаг ерөнхий
шаардлагатай бараг ижил (тус их сургуулийн зарим докторын сургууль өөр шаардлага
тавьдаг): 2016-2017 оны хичээлийн жилд судалгаа хийж үзэхэд нийт 196 PhD оюутны 185д нь 2015-2017 онд мониторингийн хорооноос хяналт тавьсан ба 3 оюутан чөлөө авсан
байв.
Хөтөлбөр болон сургалтыг үнэлэх:
• Франц улсын ерөнхий журам: докторын оюутнаас авах судалгаагаар дамжуулан байнга
үнэлгээ хийж байх ѐстой. Хөтөлбөрийг тасралтгүй сайжруулах ажлын нэг хэсэг болохын
хүрээнд энэхүү үнэлгээний ажлын үр дүнг докторын сургуулийн УЗ-д танилцуулан
хэлэлцүүлэг өрнүүлнэ.
• Хууль зүйн докторын сургуулийн тусгай шаардлага: үр дүнг танилцуулж нийтэд ил
болгоно.
3.3 Зэрэг хамгалах үеийн чанарын дотоод баталгаажуулалт
• Франц улсын ерөнхий журам:
Хамгаалах комисс: гадаад байгууллага болон сургуулийн төлөөллийг тэнцвэртэй
оруулсан 4-8 гишүүнтэй ба хүйсийн тэгш байдлыг мөн харгалзана. Удирдагч багш
комисст орох боловч шийдвэр гаргахад оролцдоггүй.
• Хууль зүйн докторын сургуулийн тусгай шаардлага: Франц улсын ерөнхий журамд
дурьдсан эхний хоѐр шалгуурыг бүрэн хэрэглэдэг боловч 3 дугаархийг зарим тохиолдолд
зөрчдөг. Удирдагч багш зарим тохиолдолд шийдвэр гаргахад оролцдог.
3.4. Зэрэг хамгаалсны дараах үеийн дотоод чанарын баталгаажилт
Албан ѐсны бичиг баримтуудын хүрээнд хэд хэдэн шалгуурыг мөрддөг:
• Суралцах дундаж хугацаа
• Элссэн оюутан болон зэргээ хамгаалсан оюутны тооны харьцаа, сурсан хугацаа
• Албан ѐсоор хасагдсан оюутны тоо, бүртгэгдээгүй оюутны тоо(non-registrations)
• Санхүүжиж буй арга хэлбэрүүд, докторын оюутны суралцах ажил болон судалгаандаа
зарцуулж буй цагийн индикатор
Хууль зүйн докторын сургуулийн хувьд:
• Тезис бичих дундаж хугацаа: 2014 онд 5.3, 2015 онд 5.6, 2016 онд 5.25
• Хамгаалсан хүний тоо: 2014 онд 52, 2015 онд 41, 2016 онд 37, 2017 онд 40
• Бүртгүүлтэй хүний тоо: 2014-15 хичээлийн жилд 297, 2015-16 хичээлийн жилд 322,
2016-17 хичээлийн жилд 320
• Албан ѐсоор хасагдсан хүний тоо: 2014-15 хичээлийн жилд 12, 2014-2015 хичээлийн
жилд 12, 2016-17 хичээлийн жилд 5
• Бүртгэлгүй хүний тоо: 2014-15 хичээлийн жилд 35, 2014-15 хичээлийн жилд 26, 2016-17
хичээлийн жилд 28
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БҮЛЭГ IV: ЧАНАРЫН ХӨНДЛӨНГИЙН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН МЕХАНИЗМ
БА ҮНДЭСНИЙ БОДЛОГО
4.1 Докторын түвшний чанарын баталгаажилтийн талаарх үндэсний бодлого
Одоогийн төлөв байдал
Өмнө нь байсан AERES байгууллагын оронд Судалгаа болон дээд боловсролын
үнэлгээний дээд зөвлөл (СДБҮДК -HCÉRES) нь бие даасан байгууллага бөгөөд 2013 оны
7-р сарын 22-ны өдрийн Law 23 n° 2013-660 хуулиар байгуулагдсан.
HCÉRES нь үндэсний магадлан итгэмжлэлийн байгууллага бөгөөд хөтөлбөр, байгууллага,
судалгааны нэгжийн үнэлгээ хийх үүрэгтэй, ENQA-ийн гишүүн, EQAR-ийн
гишүүнчлэлээр хүсэлтээ гаргасан байгууллага юм.
HCÉRES нь өөрийн эрхэм зорилгод тусгасан үйл ажиллагааны чиглэлээр олон улсын
шилдэг туршлагыг нэвтрүүлэхийг зорьдог. Үнэлгээний шалгуурын хувьд хэрэглэж буй
арга зүй нь үнэлгээ хийлгэж буй бүх байгууллагын хувьд хөндлөнгийн, ил тод, тэгш
хандах зарчимд суурилсан байдаг. Мөн үнэлгээ хийх хувь шинжээчдийг сонгохдоо
шинжлэх ухааны чиглэлээр дэлхийн түвшинд мэргэшсэн, нейтрал байр суурьтай, салбар
чиглэл болон байр суурийн хувьд тэнцвэртэй байхаар сонгодог. Үнэлгээ хийж буй
шинжээчдийг ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байлгах арга замуудыг хайдаг. Үнэлгээг
шууд хийдэг ба зарим тохиолдолд үнэлгээнд хэрэглэсэн арга зам, алхмуудыг шалгах
замаар үнэлгээ хийсэн гуравдагч этгээдийн үнэлгээний чанарыг шалгадаг. HCÉRES
байгууллага нь байгууллагуудын одоогийн байгаа байдалд тэдний хүсэлтээр, ажигллт
хийх, түүнээсээ үүдэн дүгнэлт гаргах замаар үнэлгээ хийдэг.
Франц улс дахь докторын сургуулиудыг HCÉRES-ийн Хөтөлбөрийн үнэлгээний хэлтсээс
5 жил тутамд үнэлгээ хийдэг.
Үнэлгээг ирэх таван жилийн үйл ажиллагааны гэрээний төлөвлөгөөний төсөлд үндэслэн
хийгддэг. Төсөл нь өмнөх төлөвлөгөөг засвар, сайжруулалттай (нэр өөрчлөх, менежмент
өөрчлөгдөх г.м.) эсвэл засваргүйгээр үргэлжилж болно. Мөн зарим докторын сургуулийг
нэгтгэх, бүтцийг өөрлөхөөр тусгасан байж болно.
Үнэлгээний ажил нь мөн өмнөх гэрээний хүрээнд тухайн сургуулийн ерөнхий үйл
ажиллагаанд өгөх үнэлгээ болон өөрийн үнэлгээнд суурилдаг. Төсөл бүрийн хувьд
HCÉRES-с томилогдсон салбар комисс ажиллана. Энэ салбар комисс нь дарга, саяхан
төгссөн докторыг оролцуулан 4-6 хүний бүрэлдэхүүнтэй байх ба сургуулийн өөрийн
үнэлгээний тайлан болон шинээр ажиллах төлөвлөгөөний төсөлд анализ хийдэг.
Докторын сургууль бүр дээр салбар комисс хагас өдрийн хугацаанд ажиллан оролцогч
талууд, докторын оюутнууд, удирдлагуудтай уулзалт, ярилцлага хийдэг.
Тухайн их сургуулийн докторын сургуулиуд дээр ажиллах өдрийг 2-3 өдөрт багцлан
зохион байгуулдаг. Их сургуулийн хэмжээнд дүр зургийг гаргахын тулд эхний хагас
өдөрт нийт салбар комиссуудын дунд их сургуулийн зүгээс i) их сургуулийн үйл
ажиллагааны ерөнхий танилцуулга, ii) их сургуулийн докторын хөтөлбөрийн бодлогын
талаарх танилцуулга зэргийг хийдэг.
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Энэхүү үнэлгээ нь бодлогыг үнэлэх бөгөөд докторын сургуульд ямар нэгэн няналт тавих
биш юм. Мөн энэ үнэлгээний зорилго нь байгууллага хөтөлбөрийг тасралтгүй
сайжруулахад оршино. Мөн тухайн байгууллагад өөрийн дүр зургийг хөндлөнгөөс харж,
эрхэм зорилго, стратегиа хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа талаарх мэдээллийг өөрсдөд нь өгөх
зорилготой.
Үндэсний чанарын баталгаажуулалтын систем
“Франц улсын боловсролын байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн тулгуур нь Судалгаа
болон дээд боловсролын үнэлгээний дээд зөвлөл(СДБҮДК) буюу HCÉRES-ийн хийдэг үе
шаттай үнэлгээ юм. Эдгээр үнэлгээгээр адил төстэй ажил эрхэлдэг (ө.х. одоо ажиллаж
байгаа болон өмнө ажиллаж байсан захирлууд, дөнгөж PhD хамгаалсан хүмүүс г.м)
шинжээчдийн ажлын хэсэг байгууллага дээр ирж ажилтай танилцдаг. Ажлын хэсгийн
ахлагч докторын сургууль бүрт зориулан судалгаа шинжилгээтэй холбоотой докторын
сургуулийн үйл ажиллагаа, докторын оюутнуудын удирдан зааварчилж буй байдал,
төгсөглтийн дараах ажил эрхлэлт болон төгссөний дараа холбоотой ажиллаж буй байдал
гэсэн гурван шалгуурын үүднээс тайлан бичдэг. Тайланг тухайн докторын сургууль
харьяалагдах их сургууль руу илгээн саналыг авдаг. Тайлан болон их сургуулийн саналыг
Үндэсний боловсрол, дээд боловсрол, судалгаа, инновацийн яам руу илгээн HCÉRES-ийн
веб хуудсанд нийтэлдэг.”
HCÉRES-ийн үнэлгээний стандарт
“HCÉRES-ийн хөндлөнгийн үнэлгээгээр шинжээчдийн багийн гишүүд докторын
сургуулийн докторын оюутнуудын төлөөлөлтэй
системчилсэн ярилцлага хийдэг.
Ярилцлагаар олон асуудлыг хөнддөг хэдий ч гол анхаарал докторын хөтөлбөр дээр
төвлөрдөг. Хэдийгээр байнга биш ч гэсэн ярилцлагаар i) хөтөлбөр боловсруулах,
сайжруулахад докторын оюутнуудтай зөвлөлддөггүй, ii) хөтөлбөрөөр суралцахад
суралцагчийн бүх суралцах хэрэгцээг хангаж чаддаггүй, iii) хөтөлбөрийг түүний
хэрэглэгчдээр байнга үнэлүүлдэггүй ба үнэлүүлсэн ч хөтөлбөрийн формат/агуулгын
хэмжээ/зэргийг өөрчилөхөд сургуулиуд саналыг тусгадаггүй зэрэг асуудлыг илрүүлж
чаддаг. Энэ нь зарим тохиолдолд докторын сургууль ба докторын оюутны хооронд
харилцан зөвлөлдөх явдал дутагдалтай байдгийг харуулж байна. ”
Докторын сургуулиудыг үнэлэх HCÉRES-ийн үнэлгээний стандарт:
1. Судалгааны ажилтай холбоотой сургуулийн үйл ажиллагаа.
Энэ хэсэгт дараах хүчин зүйлүүдийн талаар танилцуулж, анализ хийнэ:
● Докторын сургуулийн дээд сургууль, судалгааны хүрээлэн дэхь байр суурь
● Докторын сургуулийн зохион байгуулалт, засаглал.
● Докторын оюутныг элсүүлэх болон чиглүүлэх(ориентац) бодлого.
● Докторын шинжлэх ухааны бодлого.
2. Докторын оюутныг удирдах болон сургах
Энэ хэсэгт дараах хүчин зүйлүүдийн талаар танилцуулж, анализ хийнэ:
● Докторын оюутныг удирдах (supervision) бодлого.
● Докторын оюутны мониторинг хийх хэмжээсүүд.

79

● Докторын оюутанд санал болгож буй хөтөлбөр болон бусад ивентүүд.
● Шалгалт болон тезис бичих хугацааны талаарх бодлого
3. Докторын сургалт дүүргэсэн оюутнуудын ажил эрхлэлтийн мониторинг
Энэ хэсэгт дараах хүчин зүйлүүдийн талаар танилцуулж, анализ хийнэ:
● Докторын сургалтын төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор хийсэн үйл
ажиллагаа.
● Докторын сургалтын төгсөгчдийн ажил эрхлэлтэнд хийх мониротингийн хэмжих
хэмжүүр.
● Өгөгдлийн анализ ба түүнийг хэрэглэх, бусдад хүргэх”
4.2 Докторын түвшний сургалт эрхлэх мотивац, үндэсний хэмжээнд
• Үндэсний хэмжээний мотивац: докторын сургалтын шинэчлэл
Франц улсын докторын сургалтын бодлогод 2016 оны 5-р сард засвар, өөрчлөлт орсон.
Энэ өөрчлөлтөөр гарсан зарим өөрчлөлтөөс дуррьдвал докторын оюутанд зөвлөх
комиссыг байгуулах ѐстой ба энэ комисс оюутан болгонтой элссэний дараагийн жилээс
эхлэн жилд дор хаяж нэг удаа уулзан доктор оюутны хийж буй ажил, оюутан болон
удирдагчийн хооронд ямар нэгэн асуудал гарч буй эсэх талаар судлан зөвлөх үүрэгтэй.
Өөр бас нэг гол өөрчлөлт нь суралцах хугацааг хатуу тогтоож өгсөн (3 эсвэл 6 жил,
онцгой тохиолдолд 1 жил сунгана) ба удирдагч хамгаалах зөвлөлийн шийдвэр гаргалтанд
оролцохгүй зэрэг юм.
• Их сургууль/ профессор / доктор оюутны мотивац
Доктор оюутныг удирдан тэднийг тезисээ бичих ажлыг удирдан чиглүүлэх нь профессор
багшийн мэргэжлийн карьерийн өсөлтийг дэмжинэ. Докторын удирдагчийн хувьд
санхүүгийн урамшуулал байдаггүй ч гэсэн зарим ДББ-д удирдаж буй оюутны тооноос
хамааран бусад ажлаас хѳнгѳлѳх тохиолдол байдаг.
Гэхдээ докторын ажил удирдсан, хамгаалуулсан, удирдсан тезисийн чанараас олж авах
нэр хүнд зэрэг нь удирдагч багшийн хувьд гол мотивац болно.
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ХЭСЭГ IV – ПОЛЬШ УЛСЫН ЖИШЭЭ
БҮЛЭГ 1. ЕРӨНХИЙ АГУУЛГА–ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД БОЛОВСРОЛ, СУДАЛГАА
БОЛОН ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ТУХАЙ (ДОКТОРЫН ТҮВШНИЙ
СУРГАЛТЫН ХҮРЭЭНД)
1.1 Дээд боловсрол, эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллагуудын тогтолцооны
товч танилцуулга
Польш улс нь Европын холбооны 28 орны нэг бөгөөд нийт хүн амын тоо 38,422,346 ба
газар нутгийн хэмжээ 312,679 km2. Польш улсын нийслэл Варшава хот нь улсынхаа төв
хэсэгт байрладаг. 2018 оны байдлаар нэг хүнд ногдох ДНБ нь 30,827 доллар байна.
Доорх зурагт өнөөгийн Польш улсын хүн амын зураглалыг пирамид хэлбэрээр харуулав.

Польш улсын Их, Дээд Сургуулиудын тоон мэдээлэл (2015/2016 оны хичээлийн жилд)
Төрөл
o – нийт
p – улсын
n – хувийн

Нийт

Эмэгтэй
оюутны
тоо
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Нийт – Сургалтын хэлбэрүүд
Бүтэн цагийн
хөтөлбөрүүд

Хагас цагийн
хөтөлбөрүүд

Нийт

Эмэгтэй
оюутны
тоо

нийт

Эмэгтэй
оюутны
тоо

O

1348 822

776 464

895 725

520 672

453 097

255 792

P

1034 161

587 284

813 596

473 258

220 565

114 026

N

314 661

189 180

82 129

47 414

232 532

141 766

O

403 690

271 251

324 677

217 852

79 013

53 399

P

393 252

264 334

314 891

211 424

78 361

52 910

N

10 438

6 917

9 786

6 428

652

489

O

285 165

104 222

220 433

87 670

64 732

16 552

272 767

99 750

216 277

86 021

56 490

13 729

N

12 398

4 472

4 156

1 649

8 242

2 823

O

68 031

40 078

50 041

31 804

17 990

8 274

Хөдөө Аж Ахуйн P
Дээд Сургуулиуд

67 179

39 803

49 845

31 725

17 334

8 078

n

852

275

196

79

656

196

o

174 603

104 370

69 867

40 612

104 736

63 758

66 563

40 473

46 861

28 457

19 702

12 016

n

108 040

63 897

23 006

12 155

85 034

51 742

o

43 751

33 500

25 705

19 631

18 046

13 869

34 540

26 390

23 635

18 034

10 905

8 356

9 211

7 110

2 070

1 597

7 141

5 513

Анагаах Ухааны o=p
Их Сургуулиуд

62 270

44 991

52 755

38 817

9 515

6 174

Далай
тэнгис o=p
судлалын
Их
Сургуулиуд

8 911

2 762

6 397

1 972

2 514

790

Биеийн тамирын o=p
Дээд
Сургуулиуд

24 754

13 070

20 960

11 169

3 794

1 901

НИЙТ

Их сургуулиуд

Мэргэжлийн
Сургуулиуд

Их P

Эдийн
Засгийн p
Дээд Сургуулиуд

Багшийн
сургуулиуд

p

n
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o

17 082

11 436

14 683

9 892

2 399

1 544

Дүрслэх урлагийн p
Дээд Сургуулиуд

16 055

10 882

14 131

9 589

1 924

1 293

n

1 027

554

552

303

475

251

o

5 656

2 536

3 394

1 333

2 262

1 203

389

233

389

233

–

–

n

5 267

2 303

3 005

1 100

2 262

1 203

o

227 176

138 958

86 916

52 851

140 260

86 107

59 748

35 306

47 558

28 748

12 190

6 558

n

167 428

103 652

39 358

24 103

128 070

79 549

o=p

22 759

8 147

17 461

6 300

5 298

1 847

4 974

1 143

2 436

769

2 538

374

Шашин судлалын p
Дээд Сургуулиуд

Бусад
Дээд p
Боловсролын
байгууллагууд

Үндэсний батлан
хамгаалах яамны
академи
Дотоод хэргийн o=p
яам, захиргааны
албаны академи

2015/2016 оны хичээлийн жилийн их, дээд сургууль төгсөгчдийн тоон мэдээлэл (гадаад
оюутныг оролцуулсан):
Төрөл

Нийт

o – нийт
p – улсын
n – хувийн

Эмэгтэй
оюутны
тоо

нийт – сургалтын хэлбэрүүд

Бүтэн цагийн
хөтөлбөрүүд
Нийт

НИЙТ

Эмэгтэй
оюутны
тоо

Хагас цагийн
хөтөлбөрүүд
нийт

Эмэгтэй
оюутны
тоо

o

364 619

233 202

231 734

147 605

132 885

85 597

p

274 763

173 223

214 129

136 137

60 634

37 086

n

89 856

59 979

17 605

11 468

72 251

48 511

83

o

104 290

76 992

80 850

59 373

23 440

17 619

p

100 954

74 637

77 860

57 264

23 094

17 373

n

3 336

2 355

2 990

2 109

346

246

o

77 195

33 441

61 755

28 200

15 440

5 241

74 815

32 269

61 134

27 878

13 681

4 391

n

2 380

1 172

621

322

1 759

850

o

18 209

11 820

13 994

9 599

4 215

2 221

Хөдөө Аж Ахуйн p
Дээд Сургуулиуд

17 987

11 708

13 955

9 582

4 032

2 126

n

222

112

39

17

183

95

o

50 314

33 276

18 613

12 059

31 701

21 217

Эдийн
Засгийн p
Дээд Сургуулиуд

20 051

13 645

13 937

9 285

6 114

4 360

n

30 263

19 631

4 676

2 774

25 587

16 857

o

14 473

11 523

7 479

6 063

6 994

5 460

11 080

8 942

7 017

5 685

4 063

3 257

3 393

2 581

462

378

2 931

2 203

Анагаах Ухааны o=p
Их Сургуулиуд

13 252

10 431

11 527

9 146

1 725

1 285

Далай
тэнгис o=p
судлалын
Их
Сургуулиуд

1 791

819

1 168

514

623

305

Биеийн тамирын o=p
Дээд
Сургуулиуд

6 622

3 871

5 504

3 225

1 118

646

o

4 588

3 073

3 844

2 572

744

501

Дүрслэх урлагийн p
Дээд Сургуулиуд

4 387

2 945

3 760

2 514

627

431

n

201

128

84

58

117

70

o

1 071

590

625

301

446

289

Их сургуулиуд

Мэргэжлийн
Сургуулиуд

Багшийн
сургуулиуд

Их p

p

n

84

Шашин судлалын p
Дээд Сургуулиуд

64

36

63

36

1

–

n

1 007

554

562

265

445

289

o

65 372

44 270

20 878

14 208

44 494

30 062

Бусад
Дээд p
Боловсролын
байгууллагууд

16 318

10 824

12 707

8 663

3 611

2 161

n

49 054

33 446

8 171

5 545

40 883

27 901

o=p

6 236

2 727

4 821

2102

1 415

625

Үндэсний батлан o=p
хамгаалах яамны
академи

1 206

369

676

243

530

126

Боловсролын түвшин, ажил эрхлэлт (2016 он) хангалттай өндөр түвшинд хүрээгүй байна.
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1.2 Польшийн дээд боловсролын бодлогын талаарх үндэсний зохицуулалт
2005 онд Дээд боловсролын тухай хууль нь Польш улсын дээд боловсролын тогтолцооны
үйл ажиллагаанд нөлөөлж буй олон асуудлыг шийдвэрлэхэд хувь нэмрээ оруулсан юм.
Дээд боловсролын байгууллагууд
Польш улсын дээд боловсролын байгууллагууд (их дээд сургуулиуд) нь төрийн (хувийн)
болон хувийн (нийтийн бус) гэж ангилагддаг. Мөн их, дээд сургуулиудыг их сургууль
болон боловсролын байгууллагууд гэж 2 үндсэн хэсэгт ангилснаар: Их сургуулийн
ангилалд багтдаг их сургуулиудын хувьд дор хаяж нэг нэгж нь докторын (PhD) зэрэг
олгох эрхтэй байж, мөн нэг докторын хөтөлбөрийг санал болгодог.
Польшийн улсын их дээд сургуулиуд
Англи хэл дээрх нэр

Байршил

Байгуулагдсан он

University of Białystok

Białystok

1997

Casimir the Great University

Bydgoszcz

1969

University of Gdańsk

Gdańsk

1970

Jagiellonian University

Krakуw

1364

John Paul II Catholic University

Lublin

1918

Maria Curie-Skłodowska University

Lublin

1944

University of Łódź

Łódź

1945

University of Warmia and Mazury

Olsztyn

1999

Opole University

Opole

1994

Adam Mickiewicz University

Poznań

1919

University of Rzeszуw

Rzeszуw

2001

University of Silesia

Katowice

1968

University of Szczecin

Szczecin

1945

Nicolaus Copernicus University

Toruń

1945

University of Warsaw

Warsaw

1816

Cardinal Stefan Wyszyński University

Warsaw

1954

University of Wrocław

Wrocław

1702

University of Zielona Gуra

Zielona Gуra

2001

Jan Kochanowski University

Kielce

1969
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Польш Улсын сургалтын бүтэц
Дээд боловсролын байгууллагууд бүтэн цагийн, оройн болон эчнээ сургалт, мөн курс
дамжаа хичээллүүлдэг. Бүтэн цагийн хичээлийг үндсэн сургалтын төрөл гэж
тодорхойлдог.
Польш нь Европын дээд боловсролын Bologna процессын удирдамжийг дагаж мөрддөг.
Гурван шатлалын бүтцэд суурилсан боловсролын системийг Европын кредит шилжүүлэх
болон тооцох систем (ECTS)–тэй хамтран амжилттай хэрэгжүүлж байгаа. Европын Дээд
боловсролын стандарт нь суралцагсдад өөрсдийн боловсролын түвшнийг бусад улс оронд
хүлээн зөвшөөрүүлэх боломжийг олгодог.

1st Cycle

Эхний шатны сургалт (3-аас 4 жил) нь тусгай зөвшөөрөл эсвэл
инженерчлэлийн мэргэжилтэй болгох чиглэлтэй (Инженер,
хөдөө аж ахуй, эдийн засгийн). Энэ нь Польшийн бакалаврын
зэрэгтэй тэнцэнэ. Цаашид ажил эрхлэх, эсвэл магистрын зэрэг
олгох хөтөлбөрт үргэлжлүүлэн суралцах оюутнуудыг бэлтгэх
зорилготой. Энэхүү зэргийг авахын тулд оюутнууд 180-240
ECTS кредит цуглуулах ѐстой.

2nd Cycle

Хоѐр дахь шатны сургалт – Магистрын зэргийн хөтөлбөр (1.5аас 2 жил) ба эхний шатны сургалтаа амжилттай дүүргэснээр
магистрын сургалтад элсэх эрхтэй болно. Магистрын сургалт
нь онолын мэдлэг, бүтээлч ур чадварыг хөгжүүлэхэд чиглэнэ.
Мэргэжлийн салбарт бүтээмж ба мэргэшсэн чадварыг
хөгжүүлэхэд гол анхаарлаа хандуулдаг. Магистрын зэргийг
амжилттай дүүргэснээр докторын хөтөлбөрт (гурав дах шатны
сургалт) элсэх боломжтой. Энэхүү зэргийг авахын тулд
оюутнууд 90-120 ECTS кредит цуглуулах ѐстой.
Ерөнхий бүтцээс гадна, жүжигчин, уран зохиол, урлаг
хамгаалал ба нөхөн сэргээлт, сүмийн хууль, шүдний эмч, хууль
зүй, анагаах ухаан, эм, үйлдвэрлэл, гэрэл зураг, эмийн сан,
сэтгэл судлал, мал эмнэлгийн анагаах ухааны чиглэлээр 11
салбарын урт хугацааны хөтөлбөрийг санал болгодог.

Long-cycle studies

Урт хугацааны сургалт – Магистрын зэрэг олгох хөтөлбөр (4.5аас 6 жил) нь магистрын мэргэжлийн (магистр, эсвэл курс
хичээлээс хамааралтай эн тэнцүү сургалт) зэрэг санал болгодог.
Энэ зэргийг авахын тулд оюутнууд 270-360 ECTS кредит
цуглуулах ѐстой. Иймэрхүү урт хугацааны сургалт нь үндсэн
болон мэргэшсэн сургалтын хөтөлбөрийн чанарыг агуулсан
нэгдсэн сургалтын хөтөлбөрт суурилдаг.
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3rd Cycle

Гурав дахь шатны сургалт – Магистрын зэргээ амжилттай
дүүргэсэн оюутнуудад Их сургуулиуд болон судалгааны
сургуулиуд докторын зэрэг олгох хөтөлбөрүүд (ихэвчлэн 3-4
жил) санал болгодог (тухайлбал, Польшийн шинжлэх ухааны
академи)
судалгаа
шинжилгээний
болон
хөгжлийн
байгууллагууд). Докторын зэргийг Докторын хороонд
диссертациа амжилттай хамгаалж, шалгалтдаа тэнцсэн нэр
дэвшигчид олгодог.

go-poland.pl/ru/structure-studies-poland
Шалгалтууд
Их дээд сургууль хичээл бүрийн төгсгөлд шалгалт өгөхийг шаарддаг. Хичээлийн
сэдэвчилсэн хэсэгт хэд хэдэн бие даасан шалгалт буюу туршилт байж болно. Ихэвчлэн
семестрийн төгсгөлд аман болон бичгийн шалгалт явагддаг. Оюутнууд хичээл тус бүрийн
шалгалтыг тус тусдаа сууж гүйцэтгэнэ. Гүйцэтгэлийн үнэлгээний хугацаа нь нэг семестр
буюу нэг хичээлийн жилд хамаарна. Семестрийг (эсвэл хичээлийн жил) амжилттай
дүүргэхийн тулд оюутан тухайн хөтөлбөрийн хичээл тус бүрийн шалгалт болон бие
даалтад хангалттай оноо авч, шаардагдах кредитүүдээ цуглуулах ѐстой.
 5 маш сайн (bardzo dobry)
Дүгнэх: Их дээд сургууль тус бүр
өөр өөрийн дүнгийн зэрэглэлийг
сургалтын
дүрэмдээ
тусгасан
байдаг. Хамгийн түгээмэл дүнгийн
зэрэглэл нь дараах байдлаар
тэмдэглэгдэнэ:

 4 сайн (dobry)
 3 хангалттай (dostateczny)
 2 хангалтгүй / тэнцэхгүй (niedostateczny)
 кредит (zaliczenie)
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Зарим тохиолдолд нэмэх тэмдэг болон аравтын бутархайг тоон дүнгийн оронд
хэрэглэгдэж болно. Тэр тохиолдолд дүнгийн зэрэглэлийн дагуу тэмдэглэх ѐстой бөгөөд
ECTS кредит систем рүү шууд хөрвүүлэх боломжтой байх ѐстой.
ECTS кредит
Дүгнэх зэрэглэлээс гадна ECTS буюу Европын кредит шилжүүлэх систем Их дээд
сургуулиудад байдаг бөгөөд энэ нь оюутан өгөгдсөн хичээлүүдэд тодорхой тооны
кредитүүдийг цуглуулаад дүнгээ авах боломж олгодог. Оюутан нэг хичээлийн жилд
амжилттайгаар 60 кредит (нэг семестр 30) цуглуулах ѐстой.
ECTSнь Европын дээд боловсролын байгууллагуудыг хооронд нь холбох үйл
ажиллагааны явцад Европын дээд боловсролын тогтолцоо дахь бүх их сургуулиудад
хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандарт юм. 2007 оноос хойш Польшийн бүх их дээд
боловсролын байгууллагууд сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд кредит цуглуулах болон
шилжүүлэх үйл явцын аль алинд нь ECTS-ын стандартыг ашиглах шаардлагатай болсон.
ECTS нь гадаад оюутнуудад Польш улсын их дээд сургуулиудад суралцах хугацаандаа
кредитээ тооцуулах боломжийг олгодог.
Диплом
Төгсөхийн тулд оюутнууд дараах шаардлагуудыг хангасан байх шаардлагатай:
• сургалтын хөтөлбөр дэх хичээлүүдийн бүх шалгалтаа өгсөн байх, хичээл бүрийн
гүйцэтгэлээ биелүүлсэн байх, мөн дадлагын ажлаа хамгаалсан байх;
• томилогдсон огнооны дээр дипломын төслөө танилцуулж, хангалттай дүн авах;
• Дипломын шалгалт өгөх.
Төгсөлтийн дараа оюутан тодорхой чиглэлээр суралцаж төгссөнийг батлах төгсөлтийн
диплом болон дүн бүхий хавсралтыг хүлээн авна. (дипломын хуулбар нь гадаад хэлээр
орчуулагдаж, эрдмийн зэрэг, мэргэшлийн түвшнийг тодорхойлсон байна.)
1.3 Олон улсын хамтын ажиллагаа
Олон улсын хэмжээнд заавал дагаж мөрдөх шаардлагуудад: гадаад хэлний B2 түвшинд
(ихэвчлэн Англи хэл) хүрсэн ярианы чадвартай, олон улсын зэрэглэл бүхий хэвлэлд
бүтээлээ нийтлүүлсэн, олон улсын болон гадаадын эрдэм шинжилгээний хуралд
оролцсон, эрдэм шинжилгээний бүтээлээ гадаад хэл дээр нийтлүүлсэн байх, зэрэг ордог.
Мөн түүнчлэн олон улсын докторын сургалтад - олон улсын солилцооны хөтөлбөрт
хамрагдах, Citation Reports болон ERIH жагсаалтад багтсан эсвэл SCOPUS мэдээллийн
санд орсон сэтгүүлд дор хаяж нэг эрдэм шинжилгээний бүтээлээ хэвлүүлэх; эрдэм
шинжилгээ, судалгааны бүтээлдээ олон улсын байгууллагаас санхүүжилт хүссэн
танилцуулга хийх, гадаадын эрдэм шинжилгээний байгууллагад дор хаяж нэг сар дадлага
хийх, англи хэл дээр хичээл судлах, олон улсын буцалтгүй тусламжаар санхүүжигдсэн
төслүүдэд оролцох зэрэг ажлууд төлөвлөгддөг. Иймээс,
 Зэрэг олгох хөтөлбөрүүд болон бие даасан сургалтууд ерөнхийдөө гадаад хэл
дээр хичээлүүдээ ордог
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 Хоѐр ба түүнээс дээш их дээд сургуулиудтай (үүнд гадаадын их дээд
сургуулиуд мөн багтана) хамтарсан зэрэг олгох хөтөлбөрүүд санал болгодог,
 Хамтарсан диплом (Дээд боловсролын сайдын зохицуулах журмын дагуу)
 Польшийн их сургуулиуд өөрсдийн салбар нэгжийг хилийн чанадад байгуулж
харин гадаад их дээд сургуулиуд салбар нэгжээ Польшид байгуулах
боломжтой.
2011 оны 3-р сарын 18-нд Дээд боловсролын тухай хуульд Эрдмийн Зэрэг олгох хууль
тогтоомж, Эрдмийн Зэргийн Нэршил, Хүмүүнлэгийн ухааны салбарын нэр томьѐо болон
бусад нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулсан.
2011 оноос Дээд боловсролын тогтолцооны шинэчлэлтийн ажлууд хийгдэж эхэлсэн
бөгөөд 2014 оны 11-р сарын 7-нд хуулийн нэмэлт өөрчлөлтүүд нэлээдгүй чухал ач
холбогдолтой. Үүний нэг нь судалгааны хөтөлбөрүүдийг шинэчлэхэд материаллаг
сэдлийг нэмэгдүүлэх зорилготой судалгааны үр дүнгийн шууд ба шууд бус арилжааны
асуудал энгийн тодорхой болсон. Мөн Дээд боловсрол эзэмших хугацаандаа олж авах
академик агуулгыг тодорхой болгож, зохион байгуулалт хийсэн.
1.4 Дээд боловсролын байгууллагын удирдлага
Польш улсын их сургуулиуд Дээд боловсролын тухай хуульд заасан зарчмуудын үйл
ажиллагааныхаа бүх салбарт бие даасан байдалтай байна. Шинжлэх Ухаан, Дээд
Боловсролын яам нь Польш улсын дээд боловсролын хяналтыг хариуцдаг зохих яам юм.
Шинжлэх Ухаан, Дээд Боловсролын Яамны сайд нь чиглэл бүрийн сургалтын түвшин,
ерөнхий дүрслэлийг багтаасан боловсролын үр дүнгийн тодорхойлолт бүхий Үндэсний
Мэргэшлийн Хүрээг (Польшийн Мэргэшлийн Хамрах Хүрээ) тодорхойлдог.
Дээд Боловсролын Үндэсний Зөвлөлд боловсролын салбарын эрх мэдэл бүхий гишүүд,
Шинжлэх Ухаан, Дээд Боловсролын сайд болон бусад төрийн захиргаа, удирдлагууд
багтах бөгөөд хамтран боловсролын үндэсний бодлогыг тодорхойлдог.
Боловсролын чанарын үнэлгээг Польшийн магадлан итгэмжлэлийн комисс хийдэг.
Польшийн магадлан итгэмжлэлийн хороо нь Польшийн дээд боловсролын тогтолцоонд
үйл ажиллагаа явуулдаг улсын болон хувийн дээд боловсролын байгууллагуудын
боловсролын чанарыг сайжруулах чиглэлээр ажилладаг бие даасан эксперт байгууллага
юм.
ПМИХ (Польшийн Магадлан Итгэмжлэлийн Хороо) нь сургалтын хөтөлбөр болон
байгууллагын чанарын үнэлгээг хийж, үнэлгээний үр дүн, цаашилбал их сургууль эсвэл
тухайн байгууллагын тодорхой салбар, түвшинд сургалт явуулах байгууллагын үндсэн
нэгжийг шинээр байгуулах, эсвэл их сургууль эсвэл тухайн байгууллагын тодорхой
салбар, түвшинд сургалт явуулах байгууллагын үндсэн нэгжийн түдгэлзүүлсэн
зөвшөөрлийг сэргээх, мөн Польш улсад гадаадын их сургууль болон салбар сургууль
байгуулагдах талаарх санал бодол, байр сууриа салбарын сайдад танилцуулдаг.
1.5 Дээд боловсролын чанарын үнэлгээ
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Их дээд сургуулиудын чанарыг өөр өөр агуулгаар үнэлнэ. Энэ үнэлгээ нь дараах
зорилтуудтай байна: их дээд сургуулиудын төрийн албаны гүйцэтгэлийн хэмжилт, их
дээд сургуулиудын харьцуулалт, ил тод байдал, багшийн чанарын сайжруулалт. Мөн
түүнчлэн, эдгээрийн чанарын үр нөлөө нь төрийн байгууллагуудад шийдвэр гаргахад
чиглэсэн мөн багш сурагчдын шилжилт хөдөлгөөн, давуу талд нөлөө үзүүлэхэд
зориулсан мэдээллийн цэг болж үйлчилнэ.
Өмнөх цогцолборт дурдсан зорилтуудыг дараах байдлаар үнэлж, баталгаажуулж, мөн
магадлан итгэмжилнэ:
 Үндэсний болон олон улсад хүчинтэй гэрчилгээ авахад чиглэсэн судалгаанууд;
 Сургалт, судалгаа, багшийн менежментийн үйл ажиллагаанууд, дээд боловсролын
төвүүд;
 Төрийн албаны сургалт, судалгааны чанарыг сайжруулахад чиглэсэн бусад үйл
ажиллагаа болон хөтөлбөрүүд.
Боловсролын чанар, түүний түвшнийг тодорхойлогч үнэлгээг сайжруулах үүрэг бүхий
гадаад байгууллагууд нь:
-

Польш улсын магадлан итгэмжлэлийн зөвлөл
Анагаахын сургуулийн магадлан итгэмжлэлийн зөвлөл
Эх барих, сувилахуйн сургуулиудын магадлан итгэмжлэлийн үндэсний зөвлөл
Их сургуулийн магадлан итгэмжлэлийн зөвлөл

Киелце хотын Жан Кохановский Их Сургууль (ЖКИС) нь боловсролын чанарыг
сайжруулах стратегийн зорилтыг хүлээн зөвшөөрч, дараах журмуудыг дагаж мөрддөг,
Үүнд:





Bologna тунхаглал,
Дээд боловсролын тухай хууль,
Европын мэргэшлийн хүрээ
Польшийн мэргэшлийн хүрээ гэх мэт.

Жан Кохановский их сургуулийн хувьд “чанар” гэдэг нь:
 "чанарын удирдлага"-ын сайжруулалт
 Дотоод болон гадаад оролцогч талуудын гүйцэтгэлийг хэмжих аргаар
"байгууллагын чанар" –ыг тодорхойлох
 хүлээгдэж буй үр дүн ба бодит үр дүн хоѐрын хоорондох зөрүүг багасгах
механизмыг хэрэгжүүлэх.
Боловсролын чанарыг сайжруулахын тулд Жан Кохановский Их Сургууль (ЖКИС) нь их
сургуулийн нөөцийн менежментийн чанарыг сайжруулах ажил хэрэгжүүлж байгаа,
жишээлбэл:




Санхүү,
Сурган хүмүүжүүлэх шинжлэх ухаан, МХХТ-ийн дэд бүтэц,
Мэдлэг, хүний нөөц.

Польшид докторын сургалтын чанарын баталгаажуулалтын тогтолцоо (мөн түүнчлэн
эхний ба хоѐр дахь шатны сургалт, төгсөлтийн дараах сургалт) хэд хэдэн түвшинд байна:
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 Судалгааны төлөвлөгөөний үр дүнгээс хамаарах ганцаарчилсан хичээлүүд
(хариуцагч нь: багш, удирдагч багш);
 Магистр, Докторын сургалт хариуцсан алба (Боловсролын чанарын комисс);
 Их сургууль (Чанарын баталгаажуулалтын Ректорын бүрэн эрхт төлөөлөгч, Их
сургуулийн Боловсролын чанарын комисс).
1.6 Дээд сургуулиудын багш нарын ангилал
Багш нар
Их дээд сургуульд ажиллаж буй багш нар нь 2005 оны 7-р сарын 27-ны өдрийн Дээд
боловсролын тухай хуулийг үндэслэн:





Судлаач багш,
Багш,
Судлаач,
Номын санчид ба баримт бичиг, шинжлэх ухааны мэдээллийн ажилтнууд.

Судлаач багш
Шинжлэх ухааны ажилтан нь шинжлэх ухаан, судалгааны ажилд өөрийгөө бүрэн
зориулдаг байх бөгөөд эрдэм шинжилгээний ажилтны албан тушаалыг дараах байдлаар
тодорхойлно:






Профессор,
Дэд профессор,
Зочин профессор,
Туслах профессор,
туслах

Судлаач багшийн ажил үүрэг
Дээд боловсролын тухай хуулийн дагуу эрдэм шинжилгээний ажилтан дараах үүрэгтэй:
 Оюутан сурагчдыг сургах,
 Шинжлэх ухааны судалгаа, шинжилгээний ажил явуулах; шинжлэх ухаан,
урлагийн бүтээлийг хөгжүүлэх;
 Их сургуулийн зохион байгуулалтын ажилд оролцох.
Польшийн их дээд сургуулийн судлаачид хуулийн дагуу дараах ажил үүргийг
хүлээнэ:
 Шинжлэх ухааны судалгаа, шинжилгээний ажил явуулах; шинжлэх ухаан,
урлагийн бүтээлийг хөгжүүлэх,
 Их сургуулийн зохион байгуулалтын ажилд оролцох.
Багш
Багш нар эрдэм шинжилгээний ажил хийхээс чөлөөлөгдөж, хичээл заах болон бусад
холбогдох үйл ажиллагаанд бүх цагаа зориулдаг.
Багшийн албан тушаалыг дараах байдлаар тодорхойлно:
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 ахлах багш.
 багш,
 зааварлагч
Мэргэжлийн дээд сургуулиудад багшийн албан тушаалыг дараах байдлаар
тодорхойлно:





профессор,
дэд профессор,
зочин профессор,
туслах

Багшийн ажил үүрэг
Дээд боловсролын тухай хуулийн дагуу багшлах боловсон хүчин дараах үүрэгтэй:
 оюутан сурагчдыг сургах,
 мэргэжлийнурчадварыгдээшлүүлэх,
 их сургуулийн зохион байгуулалтын ажилд оролцох.
Их дээд сургуулийн багшлах боловсон хүчний хүйсийн харьцаа– 2015 (мянгаар) оны ЕХ
болон Польшид хийгдсэн статистик судалгаа:

1.7 Үндэсний мэргэшлийн хамрах хүрээний тодорхойлолт
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Дотоод чанарын баталгаажуулалтын систем:
1. Энэ нь заах аргын үйл явцтай холбоотой бүхий үе шат, асуудлыг хамарна,
2. Докторын болон магистрын сургалтын хөтөлбөрүүд,
сайжруулалттай холбоотой үйл ажиллагаануудыг багтаана,

дээд

боловсролын

3. Боловсролын үр нөлөөг бүх факультет, дээд боловсролын түвшин бүрд, докторын
болон магистрын сургалтуудад баталгаажуулах, суралцах үр дүнгийн ололт
амжилтыг үнэлэх, докторын болон магистрын оюутнуудын сургалт бүрийн
төгсгөлд үнэлгээ хийх; их дээд сургууль төгсөгчдийн ажил мэргэжилд хяналт хийн
хийсэн дүгнэлт болон ажил олгогчдын хүлээлтийг судалж сургалтын үр дүнг
хөдөлмөрийн зах зээлийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэх зэргийг харгалзан үзнэ.
Дотоод чанарын баталгаажуулалтын тогтолцооны зорилго нь:
1. Чанарын баталгаа, сайжруулалттай холбоотой Их сургуулийн эрхэм зорилго,
стратегийг биелүүлэхэд анхаарна,
2. Бусад их сургуультай өрсөлдөх чадвар болон анхаарал татах чадварыг өсгөнө,
3. Их сургуулийн боловсролын чанарыг дээшлүүлж, чанарын соѐлыг бий болгох,
4. Чанартай үйл ажиллагааг бий болгох, дэмжих мөн эдгээр үйл явцад эрдэм
шинжилгээний бүхэл бүлгийг хамруулах,
5. Багш нарын боловсрол, дэд бүтэц, болон заах аргын чанарыг дээшлүүлэх,
6. Багшлах үйл явцын хяналт, үнэлгээний стандартыг тодорхой болгох,
Дээд боловсролын дотоод чанарын баталгаажуулалтын тогтолцооны үүргийг
гүйцэтгэхийн тулд боловсролын чанарын комисс байгуулдаг. Үүнд их сургуулийн
боловсролын чанарын баталгаажуулалтын баг болон их сургуулийн чанарын үнэлгээний
баг багтана. Үүний дотор хоѐр дэд салбар байна:
Багш нарын сургалтын дэд хороо
Докторын болон магистрын сургалтын дэд хороо (PSDiP):
Киелце дэх Жан Кохановскийн 78/2015 тоот тушаалын дагуу докторын болон магистрын
сургалтын дэд хорооны үүрэг бол:
1. Докторын болон магистрын сургалтын боловсролын чанарт хяналт тавих, дүн
шинжилгээ хийх мөн дэмжих,
2. Докторын болон магистрын сургалтын дотоод болон гадаад журмуудын нийцлийн
судалгаа,
3. Докторын болон магистрын сургалтын хөтөлбөрүүдэд санал зөвлөмж өгөх
4. Боловсролын чанарыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн докторын болон магистрын
боловсролын хөтөлбөрүүдэд өөрчлөлт оруулахыг санал болгох,
5. Докторынболонмагистрынболовсролынүрнөлөөнийололтамжилтыгбаталгаажуулах
аргыноновчтойбайдлынсудалгаа.
Их сургуулийн факультет дахь чанарын баталгаажуулалтын сургалтын комисснь:
94

 Чанарын баталгаажуулалтын баг,
 Боловсролын чанарын баталгаажуулалтын факультет,
 Шууд сургалтын хөтөлбөрүүдийн баг.
Докторын боловсролын үр нөлөө (тэдгээрийг хэрхэн баталгаажуулж, баримтжуулсан) нь
докторын сургалт зохион байгуулдаг нэгжийг тодорхойлно. Их сургуулийн хувьд ийм
нэгж нь хэлтэс юм.
Докторын боловсролын чанарыг сайжруулахад оюутнуудын оролцоог хангахын тулд
эдгээр судалгаанд зориулсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг. Үүнд:
 Судалгааны чиглэлтэй нягт холбоотой албан ѐсны сургалт
 Мэргэжлийн ур чадварыг хөгжүүлж, докторант оюутныг судалгаа эсвэл
судалгаа шинжилгээний ажилд бэлтгэх сонголттой сургалт
 Заах аргыг хөгжүүлэх, докторант оюутныг мэргэжлийн багш болоход нь
бэлтгэх сургалт
 Мэргэжлийн дадлага.
Чанарын дотоод баталгаажуулалтын системийн нэг чухал хэсэг нь судалгаа22 их сургууль,
факультет, болон дадлагын хүрээнд авагдана:
1. Бакалавр, магистр, докторын оюутнууд болон тодорхой түвшин, судалгааны
хэлбэрийн төгсөгчид,
2. Академик багш нар
3. Академик биш боловсролын үйл явцад ажиллаж буй ажилчид.
Их сургуулийн хүрээн дэх үйл ажиллагаа болон тэнхимийн түвшний–багш нарын үйл
ажиллагааны чанарын тогтолцооны чухал хэсэг бол дотоод чанарын баталгаажуулалтын
систем юм. Эдгээр нь байнга шалгагдаж, шинэчлэгдэж байдаг. Одоогоор ЖКИС-н
ерөнхий зорилгын журмууд:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дээд боловсролын курс/ доктор, магистрын сургалтыг эрхлэх, өөрчлөх,
хүчингүй болгох журам,
Суралцах үр дүнг тооцох, амжилтын нөлөөллийг үнэлэх журам,
Боловсролын дотоод чанарын баталгаажуулалтын тогтолцоог үнэлэх журам,
Оюутнуудад заах аргын, шинжлэх ухааны болон материаллаг тусламж үзүүлэх
журам,
Сургалт зохицуулах журам,
Нэвтрүүлэх журам,
Их сургуулийн ерөнхий судалгааны журам,

Эдгээр судалгаа нь сайн дурын үндсэн дээр үр дүнгийн хувьд нууцлалтай болон нээлттэй байх
зарчмаар явагдана. Доктор, магистр болон бакалаврын оюутнууд их сургуулийн вэбсайт дах
өөрийн хувийн хуудаснаасаа судалгааг бөглөж болно.
22

Багш нарын заах аргыг үнэлэх судалгаа нь тухайн хичээлийн жилд судалсан хичээл болон дадлага
бүрийн төгсгөлд авагдана; хичээлийг үнэлэх асуумжийг тухайн хичээлийн жилд судлагдаж буй
хичээл бүрийн төгсгөлд авна. Судалгаанаас гарсан үр дүн нь боловсролын чанарыг дээшлүүлэхэд
зориулагдана.
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8.

Багш нарыг үнэлэх журам,

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Мэргэшсэн ажилтнуудын мэргэжлийн ажилд тавих журам,
Диссертацийн журам,
Оюутны дадлагыг баримтжуулах, хадгалах журам,
Хичээлийн ирцийн журам,
Гадаад хэл дээр шалгалтын батламжийг хөтлөх журам,
Сонгон суралцах хичээл дэх оюутны оролцоо,
Виртуал их сургуулийн анги дэвшүүлэх журам,

Польшийн бие даасан их сургуулиудын шийдэл ялгаатай байж болох боловч улсын болон
хувийн аль ч их сургууль системийг адил хэрэгжүүлэх нь чухал:
 Боловсролын чанарыг сайжруулах системчилсэн ажлыг Польшийн магадлан
итгэмжлэлийн хороо (ПМИХ) хийж гүйцэтгэдэг. ПМИХ нь улсын болон хувийн их
дээд сургуулиудын боловсролын чанарыг сайжруулах чиглэлээр шинжээчдийн
бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдан I, II, III зэргийн болон төгсөлтийн дараах
сургалтуудын чанарын үнэлгээ болон багшлах нөхцөлийг хангаж буйд үнэлгээ
хийхийн зэрэгцээ их сургуулиудын үндсэн нэгжүүдийн цөм үйл ажиллагааг үнэлэх
чадвартай байна.
 ПМИХ нь тухайн үеийн Дээд боловсролын 2001 оны 7-р сарын 20-ны хуулийн
нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу 2002 оны 1-р сард байгуулагдсан бөгөөд үүрэг эрх
мэдлийн хүрээг Дээд боловсролын 2005 оны 7-р сарын 27-ны заалтаар өөрчилж
өргөжүүлж, мөн 2016 оны 6-р сарын 23-ны хурлаар дээд боловсролын тухай хууль
болон зарим заалтуудыг шинэчлэн найруулсан.
 Польшийн магадлан итгэмжлэлийн хорооны үнэлгээг заавал дагаж мөрдөх
шаардлагатай бөгөөд хангалтгүй үнэлгээ авсан сургалтад дээд боловсролын
асуудал хариуцсан сайдын шийдвэрийн дагуу тухайн түвшин болон чиглэлийн
сургалтыг (мөн докторын сургалтыг) хүчингүй болгох эсвэл түр түдгэлзүүлэх
хүртэл арга хэмжээ авна.
 Польшийн магадлан итгэмжлэлийн хороо нь дээд боловсролын байгууллагын
болон сургалтын түвшин (бакалавр, магистр, доктор), чиглэл бүр дээр өөрийн
үнэлгээний тайлан дээр нь үндэслэн үнэлгээний хөтөлбөр явуулдаг.
 Дээд боловсролын тухай шинэчилсэн хууль болон түүнтэй холбогдох дүрэм журам
нь ПМИХ-г Польшийн дээд боловсролын байгууллагуудын боловсролын чанарыг
үнэлэхдээ хэт их албан бус харин илүү бодит хандлагатай ажиллах боломжтой
болгосон.
Хөтөлбөрийн үнэлгээ хийх нарийвчилсан шалгуур боловсруулах явцад Хороо одоогийн
хууль тогтоомжид тулгуурлан шийдвэр гаргах төдийгүй мөн “Чанарын
баталгаажуулалтын стандартууд ба Европын дээд боловсролын удирдамж”-ыг анхааран
ажиллах ба хөтөлбөрийн үнэлгээний шалгуур дараах зүйлсээс бүрдэнэ:
 Сургалтын агуулга болон хөтөлбөр, тэдгээрийн байгууллагын эрхэм зорилго,
стратегитай нийцэх нийцэл болон сургалтын үр дүнгийн амжилттай байх чадвар;
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Боловсрол олгож буй ажилтнууд;
Нийгэм эдийн засгийн орчин дах хамтын ажиллагаа;
Заах аргын болон шинжлэх ухааны дэд бүтэц ба боловсролын нөөцүүд;
Оюутнуудыг анхаарч, суралцах болон амжилт үзүүлэх үйл явцыг нь дэмжих

Ерөнхий сургалтын чиглэлээр боловсролын чанарыг үнэлж ПМИХ анализ хийхдээ
ерөнхийдөө:
 Суралцах болон заах үйл явцын тодорхой чиглэлд
ажиллагаануудын харилцан хамаарал,
 Сургалтын үр дүнгийн ахиц дэвшлийн судалгааны үр дүн,
 Оюутнуудын судалгааны ажилд оролцох чадвар,

судалгааны

үйл

Практикийн хувьд Хорооны зүгээс оюутнуудад эдгээр чадваруудыг эзэмших боломжийг
хэрхэн олгоход анхаарал хандуулна:
 Мэдлэг,
 Практик ур чадвар,
 Нийгмийн чадамжийг одоогийн нөхцөлд байдалд ойртуулах ажлын байрнууд23.
ПМИХ-ны ерөнхий хандлага нь боловсролын чанарын хамгийн чухал нөлөөтэй зарчимд
тулгуурладаг. Орчин үеийн боловсролын хөтөлбөр нь зорилгодоо хүрэхийн тулд зохих
ѐсоор шалгагдаж сонгогдсон багшийг авч ажиллуулан тулгарч буй сорилтуудыг даван
туулдаг. Хороо ч үүнд анхаарал хандуулна:
1. Тодорхойлсон үр дүнгүүд,
2. Оюутныг үр дүнтэй суралцах хандлагыг бий болгон, суралцах арга барилыг үр
дүнтэй, олон янзын, оновчтой сонгох боломжоор хангана, дипломатын зэрэг бүхий
сургалтад онцгой анхаарна,
3. Төгсөгчдийн сургалтын үр дүнгийн амжилтыг баталгаажуулах,
Дээд боловсролын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа Польшийн их сургуулиудын
боловсролын үйл явц (ялангуяа боловсролын чанарын баталгаажилт, үнэлгээтэй
холбоотой зохицуулалтын тогтолцоо)-г маш хүнд сурталтай гэдгийг анхаарч үзсэн. Их
сургуулиуд боловсролын чанарыг сайн дээшлүүлэхийн тулд нарийвчилсан дотоод
журмыг боловсруулсан байдаг. Энэ нь чанарын баталгаажуулалтын тогтолцооны албан
ѐсны дотоод бүтцийг голлон анхаарч үздэг. Үүний зэрэгцээ чанарын соѐлын хэмжүүр нь
энэхүү системийн үр ашиг нь байх ѐстой бөгөөд Польшийн магадлан итгэмжлэлийн хороо
нь албан ѐсны тодорхойлолтоос илүү үр дүнг үнэлэх ѐстой.
Чанарын үнэлгээний тогтолцоонд өөрчлөлт ооруулахдаа ПМИХ-ны боловсролын
чанарын үнэлгээ нь бодит шинж чанартай байж, тодорхой шалгуурт үндэслэсэн байх
ѐстой гэж үзсэн. Дээд боловсролын тухай хуульд орсон өөрчлөлт нь ПМИХ-ны
боловсролын тодорхой чиглэл, түвшин, дүр төрх байдлаар судлах олон тооны албан ѐсны
Хороо нь боловсролын бүхий л түвшинд боловсролын хөтөлбөрийг үнэлэхдээ Польшийн
мэргэшлийн хамрах хүрээнд багтсан боловсролын түвшний шинж чанаруудыг харгалзан, зохих
түвшний хүрээнд хөтөлбөрийг тохируулна.
23
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нөхцөлтэй нийцэж байгаа эсэх шаардлагаас ангид байна. Сургалтын хууль ѐсны байдлыг
шалгах үйл явц нь боловсролын чанарыг үнэлэх үйл явцаас ангид байна. Сургалтын
нэгжүүдэд хүнд суртлын дарамтыг аль болох багасгахын тулд албан ѐсны
баталгаажуулалт нь тайлангийн системийн цуглуулсан өгөгдөлд тулгуурлана.
ПМИХ-ны чанарын үнэлгээний явц нь шинжлэх ухаан, дээд боловсролын яамны дүрэмд
тодорхойлсон үнэлгээний ерөнхий шалгуур үзүүлэлтүүдийн талаарх маргаантай шинж
чанарыг агуулсан байх ѐстой. Үүний оролцогчид бол үнэлгээний баг, эрдэм
шинжилгээний бүлгүүд – үүнд академик багш, оюутнууд, сургалтын албаны ажилчид юм.
Иймэрхүү маргаан, мэтгэлцээний үр дүнд, үнэлгээний баг үнэлгээ хийхийн зэрэгцээ
сургалтын үйл явцыг сайжруулахын тулд хэрэгжүүлэх зөвлөмжийг гаргах хэрэгтэй.
Дээд боловсролын хуулийн нэмэлт өөрчлөлт нь ПМИХ байгууллагын зохион
байгуулалтын нэгжийн үндсэн үйл ажиллагааг үнэлэх болон ихэнх хичээлүүдэд явуулсан
хөтөлбөрийн үнэлгээний нэгж дэх нэг төрлийн үнэлгээг хүчингүй болгосон. Энэ төрлийн
үнэлгээг дахин нэвтрүүлэх шаардлагатай гэж ПМИХ-ны мэргэжилтнүүд үздэг. ПМИХ-ны
санал бодол, дүгнэлтүүд нь дээд боловсролын эрх мэдэл бүхий сайд нарт
танилцуулагдана.
Польшийн магадлан итгэмжлэлийн хороо нь дараах холбоонуудад бүрэн эрхт
гишүүнээр элссэн:
o Баталгаажуулалтын агентлагуудын Төв болон Зүүн Европын сүлжээ (CEENQA) –
2002 оны 1 сараас хойш
o Магадлан итгэмжлэлийн Европын консул (ECA) – 2005 оны 12 сараас хойш
o Дээд боловсролын чанарын баталгаажуулалтын агентлагуудын олон улсын холбоо
(INQAAHE) – 2007 оноос хойш
o Дээд боловсролын чанарын баталгааны Европын холбоо (ENQA) – 2009 оны 1-р
сараас хойш
2009 оны 1-р сарын 15-аас хойш хороо нь Европын чанарын баталгаажуулалтын (EQAR)
болон Европын стандарт, чанарын баталгааны удирдамж дагуу үйл ажиллагаа явуулж буй
агентлагуудын бүртгэлд тус тус орсон.
2012 онд АНУ-ын Гадаадын эрүүл мэндийн боловсрол, магадлан итгэмжлэлийн үндэсний
хороо нь (NCFMEA) Польшийн магадлан итгэмжлэлийн хорооноос гаргасан журам,
стандартыг АНУ-н Анагаах ухааны сургуулиудын магадлан итгэмжлэлийн үйл явцтай
харьцуулж үзэн үнэлдэг. ПМИХ-ны дүрмийн заалтуудын дагуу хорооны үйл ажиллагаа
нь хөндлөнгийн хяналт (5 жилд нэг удаа) байна. Эхний үнэлгээг 2008 онд олон улсын
шинжээчдийн баг гүйцэтгэсэн бөгөөд үүний үр дүн нь чанарын баталгаажуулалтын
агентлагуудын Европын бүртгэлдээ Польшийн холбоог багтаасан болно. 2013 ба 2014
онуудын ээлжит дүгнэлтийн үр дүнд ENQA дах ПМИХ-ны бүрэн гишүүнчлэл батлагдсан
болно.
Нэгдсэн мэргэшлийн системийн салшгүй нэг хэсэг нь Польшийн мэргэшлийн
хамрах хүрээ юм.
Польшийн мэргэшлийн хамрах хүрээ нь орчин үеийн, уялдаатай Европын мэргэшлийн
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хамрах хүрээ (EGF) бөгөөд энэ нь мэргэшлүүдийг тодорхойлон, зохион байгуулан,
дүрслэх арга зам юм. Үүнд боловсролын олж авсан нөлөөллүүд орно:
1) Албан боловсрол (сургуулиуд, дээд боловсрол)
2) Албан бус боловсрол–ерөнхий боловсролоос гадуур,
3) Мэргэжлийн болон дээд боловсролын систем (жишээ нь гадаад хэл, мэргэжлийн
гэрчилгээтэй)
4) Курс
5) Албан бус боловсролын үр дүн (жишээ нь: мэргэжлийн туршлага, дадлага,
дадлагажигч, оюутны дадлага, бие даасан сургалт)
Бид дээрх асуудлыг дараах байдлаар дэлгэрүүлэн орууллаа (Польшийн Үндэсний
Мэргэшлийн Хүрээг багтаасан):

slideplayer.pl/slide/1277632
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БҮЛЭГ 2. ПОЛЬШИД ДОКТОРЫН СУРГАЛТ ХЭРХЭН ЗОХИОН
БАЙГУУЛАГДДАГ ВЭ?
2.1 Докторын сургалтын шинж чанар
Польшид докторын сургалтыг байгууллага, нэгжийн хүсэлтээр, төв хорооны болон
комиссын шийдвэрээр эрх мэдэл бүхий нэгжүүдэд явуулдаг.
Төв комисс нь:
1) Шинжлэх ухааны болон урлагийн үйл ажиллагааны түвшин, түүн дээр ажиллаж
байгаа ажилчдын тоо, профессорын цол зэргийг харгалзан үзнэ.
2) Шинжлэх ухаан, дээд боловсролын төлөвлөлтэй зөвлөлдсөний дараа энэхүү эрхийг
өгнө.
3) Чанарын баталгааны үйл явц нь докторын сургалтын байгууллагад ажиллаж буй
шинжлэх ухааны болон багшлах боловсон хүчний түвшнийг хянадаг бөгөөд
зохион байгуулалтын нэгж нь хуульд заасан нөхцөлүүдийг хангаж чадахгүй бол
эрх мэдлийг хүчингүй болгох эрхтэй.
4) Докторын зэрэг олгох шалгуурыг хангаж байгаа эсэхийг тогтмол үнэлдэг.
5) Докторын өргөдөл гаргагчийн татгалзсан шийдвэрийн эсрэг давж заалдах
байгууллага юм. (давж заалдах гомдлыг хянаж үзээд 6 сараас илүүгүй хугацаанд
төв хороо маргаантай шийдвэрийг хүлээн авах эсвэл хүчингүй болгох аль ч
тохиолдолд хэргийг тухайн байгууллагын эсвэл өөр байгууллагын ТУЗ-д дахин
хянан хэлэлцэнэ)
6) Вэб сайт дээрээ


Эрх бүхий нэгжүүдийн зэрэглэл
байгуулалтын тухай мэдээлэл;



Төв хорооны хязгаарласан, цуцалсан болон түдгэлзүүлсэн байгууллагын
зэрэглэл тогтоох, түдгэлзүүлсэн өдөр болон хязгаарласан, түдгэлзүүлсэн,
цуцалсан шалтгаан зэрэг мэдээллүүд;



Докторын сургалт явуулдаг байгууллагын тухай мэдээлэл;

бүхий

жагсаалтын

хамт

зохион

Докторын диссертацийн хураангуй болон тухайн ажлын дүгнэлт зэрэг мэдээллүүдийг
шинэчилж нийтэлнэ.
Дотоод үнэлгээний үйл явцад үнэлгээний арга зүйн баталгаажуулалт болон оюутнуудын
сургалтын үр дүнгийн ололт амжилтыг үнэлэх замаар тогтсон сургалтын үр дүнгийн
ололт амжилтын үр нөлөөг тодорхойлох нь багтана. Үүнийг хариуцах ажилтнууд:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Багш нар,
Удирдагч багш нар,
Шүүмжлэгч багш нар (докторын диссертаци дээр),
Зааварлагч нар,
Сургалтын хөтөлбөрийн баг,
Боловсролын чанарыг үнэлэх факультет,
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7. Боловсролын чанарыг үнэлэх их сургуулийн баг,
Тооцоолсон сургалтын үр дүнд хүрэх ололт амжилтын үр дүнгийн баталгаажуулалт
дараах байдлаар хэрэгжих боломжтой:
 Нийгмийн чадамж, ур чадвар болон мэдлэгийн хүрээний тооцоолсон сургалтын
үр дүнгийн баталгаажуулалт болон хичээлийн хөтөлбөр (curriculum) –ийн
үнэлгээ;
 Дипломын үйл явц – дипломын ажлын диссертациар дамжуулан боловсролын
үр нөлөөг батална. Тэдгээрийг дэмжигч болон хянагч (төрөл бүрийн чиглэлийн
диплом ба дипломын үйл явц) нар үнэлдэг;
 Оюутны дадлага (доктор) – оюутны дадлагын үеэр олсон сургалтын үр дүн нь
боловсролын үзэл баримтлалтай нийцэх нийцэл;
 Олон улсын оюутан солилцоо–хамтран ажилладаг их сургуулиудад суралцах
явцдаа тэдгээрийн мэдлэг, ур чадвар, нийгмийн чадамжтай холбоотой
мэдээллүүдийг олж авах;
 Шинжлэх ухааны хүрээн дэх ололт амжилт–гаднын сэтгэгдлээр дамжуулан
санал бодлоо солилцох (шинжлэх ухааны хэвлэл, Ректор болон сайдын
тэтгэлэг, эрдэм шинжилгээний хурлын ярилцлага);
 Төгсөгчдийн ажлын байрны болон амжилтын судалгаа – олж авсан мэдлэг,
чадавх, өрсөлдөх чадвар болон эдгээрийн хөдөлмөрийн зах зээл дээрх
хамааралтай байдал;
 Ажил олгогчдын санал бодлын судалгаа–Боловсролын хөтөлбөр, түүний
хүлээгдэж буй сургалтын үр дүн, шалгалтын аргыг, ялангуяа практик сургалтад
хамруулах асуудлаар санал бодлыг сонсох;
 Суралцагсдыг судалгаа, практиктай холбоотой сургалт явуулж оюутанд
гүнзгий мэдлэг, чадвар эзэмшүүлэх үйл ажиллагааг хянах;
Докторын судалгааны явцад боловсролын чанарыг баталгаажуулах нь:
1) Үе шаттай ажил–Судалгааны явцад докторын оюутан ярилцлага, тест, гүйцэтгэсэн
судалгаа, танилцуулга, кэйс судалгааг гүйцэтгэнэ;
2) Хичээл тус бүрийн шалгалт–Шалгалтад ирэх асуултууд лекц/ дасгалын явцад гарч
буй агуулгаас хүнд байх ѐсгүй. Шалгалтын хэлбэр: хичээлийн хөтөлбөрт багтсан,
багшийн тодорхойлсон практик, аман, болон бичгийн;
3) Кредит цаг болон дүн–багш үнэлгээний шалгуурыг тогтоож, оюутны судалсан
кредитийн дагуу шалгалт авч, дүн тавина. Үнэлгээний шалгуур болон түүний
агуулгыг хичээлийн хөтөлбөрт тусгасан болно;
4) Хичээлийн жил бүрийн төгсгөлд эрдэм шинжилгээний ажил хариуцсан удирдагч
болон шүүмжлэгч нь диссертацийн бэлтгэлийн үйл явц болон шинжлэх ухааны
судалгаа шинжилгээний ажлын хэрэгжилтийн талаар тайлагнана.
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5) Шинжлэх ухааны ололт амжилтыг хэмжих үзүүлэлтүүд–Их сургуулийн докторант
оюутнууд өөрсдийн судалгаа шинжилгээний ажлын ололт амжилтыг (хичээлийн
жил бүр) шинжлэх ухаан судалгаа шинжилгээний хувийн модулиараа дамжуулан
танилцуулж байх үүрэгтэй.
Сургалтын үр дүнд хүрэх амжилтын баталгаажуулалт нь докторын диссертаци бичих,
эерэг хянах, хамгаалахад эерэг үнэлгээ өгөх юм.
Дээд боловсролын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа Шинжлэх Ухаан, Дээд
Боловсролын сайд “Дипломын үндэсний архивтай хамтран ажиллаж Anti-plagiarism
системийг их сургуулиуд үнэгүй ашиглах эрхийг баталгаажуулсан” – энэ заалтаар 2018/19
оны хичээлийн жилээс хойш бүх их сургууль шинжлэх ухаан, боловсролын яамны төв
систем рүү бакалавр, магистрын дипломын ажлууд болон докторын диссертациудыг
оруулж байх үүрэг хүлээсэн. Anti-plagiarism –н дүрмийг бакалавр, магистр, докторын бүх
шатны сургалтад мөрдөнө. Боловсролын Хуулийн 2014 оны 10-р сарын 1-ний нэмэлт
өөрчлөлтийн дагуу (2016/2017 хичээлийн жилээс хойш) Anti-plagiarism–н дүрэм журмыг
дагах үүрэг хүлээсэн Польшийн нутаг дэвсгэрт байгаа их сургуулиуд одоогийн байдлаар
өөр өөр Anti-plagiarismсистемийг ашигладаг.
Энэ нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу 2018 оны 12-р сарын 31-н хүртэл их дээд сургуулиудын
ректорууд нь 2009 оны 9-р сарын 30-ны өдрөөс эхлэн амжилттай хамгаалсан бүх
диссертацийн ажлуудыг үндэсний архивд хүлээлгэн өгнө.
Anti-plagiarism–н системээр шалгагдах нь дипломын болон диссертацийн ажлыг хүлээн
зөвшөөрөх үндсэн нөхцөл юм. Хэрэв ажил Anti-plagiarism–н үндсэн шалгуурыг хангаж
чадахгүй бол тухайн ажил Anti-plagiarism–н нөхцөлийг зөрчсөн гэсэн үг. Тиймээс тухайн
ажлыг эцэслэн батлахгүй, мөн Anti-plagiarism мэдээллийн системд ч оруулахгүй байх юм.
Anti-plagiarism–н шалгуурт нийцээгүй бүтээл деканы томилсон комиссын нэмэлт
үнэлгээнд хамрагдана. Комиссын бүрэлдэхүүнд декан, эсвэл деканы туслах, тухайн ажилд
мэргэжлийн үнэлгээ өгөх чадвар бүхий докторын эсвэл шинжлэх ухааны зэрэгтэй
мэргэжилтэн болон дээд албан тушаалтан байна. Тухайн ажил нь оюуны өмчийн хууль
зөрчсөн эсэх эцсийн шийдвэрийг дээрх ажлын хэсэг эцэслэн шийднэ.
Мэдээжээр асуудлын гол нь өгөгдөхүүнийг тоон хэлбэрт хувиргахад зөрчсөн оюуны
өмчийн мэдээлэл диплом болон докторын ажлаар тогтохгүй мөн онолын түвшинд илэрч
болно. Хэрэв оюутан /докторын оюутан мэдээллийн системд ороогүй гадаад хэл
ашигладаг бол Anti-plagiarism систем зөвшөөрөгдөөгүй/ мэдээлэгдээгүй ашиглалтыг
илрүүлэх боломжгүй юм.
Интернетээс оюутан Anti-plagiarism–н программаас хэрхэн зайлсхийх болон оюуны
бүтээл хулгайлсанд тооцогдохгүйгээр хэрхэн бичих талаарх олон зөвлөгөө мэдээлэл олж
унших боломжтой байгаа тул одоо ч эдгээр асуудал бүрэн шийдэгдэхгүй байсаар байна.
Үүний зэрэгцээ маш олон хүмүүс дипломын ажлын удирдагчийн гүйцэтгэх үүрэг маш
өндөр гэдгийг онцлон тодотгож байна. 2004 онд Хяналт Шалгалтын Дээд Хороо
Польшийн их сургуулиудын хэрэглэдэг Anti-plagiarism-н системийг ашиггүй, үр дүн
багатай буюу ердийн бүтээлийн хулгайг олж илрүүлдэггүй, амархан төөрөгдүүлэх
боломжтой гэж үнэлсэн. Профессор Тadeusz Grabiński Польшийн их сургуулиудын
ашигладаг Anti-plagiarism-н программуудыг (Plagiat.pl, Open Antipollution System,
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Podkarpackie Anti-Plagiarism Platform, Genoa) судлаад, эдгээр програмууд бүтээлд хэр их
материал бусдын оюуны бүтээлээс зээлдэж оруулснаар нь бус харин хэр их материал нь
яг жинхэнэ өөрийн бүтээл байна вэ гэдгээр нь харах ѐстой хэмээн тэмдэглэсэн.
Их сургуулиуд ECTS-д холбогдох журам, стандартуудыг тодорхойлж, багш нарын зөвлөл
/ докторын хөтөлбөрийн менежер нь ECTS-н дагуу өөр их сургууль эсвэл судалгааны
хүрээлэнд сурч буй докторын оюутан тус бүрд төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг тохируулан
боловсруулна. Докторын оюутны ECTS стандарт, төлөвлөгөөний дагуу сонгож авсан бүх
хичээлүүдэд кредитийн тоо хуваарилагдана.
2.2 Докторын сургалтын олон талт байдал
Польшид докторын зэрэг олгох сургалтыг гурван арга замаар нэвтрүүлэхээр төлөвлөж
байна. Үүнд: эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил явуулдаг докторын сургууль, эрдэм
шинжилгээ, судалгаа ба сургалт явуулдаг их сургуулиуд, мөн докторын сургалтын
буцалтгүй тусламж буюу "free foot" тэтгэлгээр. Мөн түүнчлэн, докторын сургалтын
төрлүүдийг тодорхойлох, мэргэжлийн, мөн хүрээлэн буй орчны болон салбарын
хоорондын гэж үздэг.
Шинжлэх Ухаан, Дээд боловсролын яамны хэрэгжүүлж буй “Докторын сургалтын
боловсрол: докторын хөтөлбөрүүдийн хөгжил” төслийн хүрээнд, 2017 онд Үйл
Ажиллагааны Хөтөлбөр Мэдлэг Боловсролын хөгжлийн тэргүүлэх III чиглэлийн дагуу 6
төрлийн докторын хөтөлбөрийг өөр өөр хүрээнд боловсруулсан. Эдгээр хөтөлбөрүүд нь
дараах шалгуурууд багтаадаг: танилцуулга (академик vs. програм), төслийн хамтрагчтай
хамтран ажиллах хэлбэр (салбар хоорондын, хичээл хоорондын эсвэл ердийн, жишээлбэл
нэгж бие даасан байдлаар хэрэгжүүлдэг), хамрах хүрээ (үндэсний болон олон улсын),
мэдлэгийн талбар (Үндэсний Шинжлэх ухааны төвийн ангиллаар). Эдгээр хөтөлбөрүүдэд:
академик, олон улсын (ST), програм, салбар хоорондын (HS), эрдэм шинжилгээний,
салбар дундын, олон улсын (HS), програм, салбар хоорондын болон салбар хоорондын,
үндэсний (ST), эрдэм шинжилгээний, салбар хоорондын, олон улсын (NZ), програм,
салбар хоорондын, үндэсний (NZ) хөтөлбөрүүд байна.
2.3 Диссертаци
Докторын диссертаци хамгаалах үйл явц нь дараах урьдчилсан шатны бэлтгэлийг
хангана. Үүнд:
a)

Докторын оюутны ажлыг удирдагчид хүргүүлнэ.

b)

Аnti-plagiarism системд ажлыг оруулж дүн шинжилгээ хийнэ.

c)

Удирдагч болон зохих шинжлэх ухааны зөвлөл ажлыг хүлээн зөвшөөрнө,

d)

Гаднын хоѐр шүүмжлэгчийг бэлтгэсэн жагсаалтаас томилно,

e)

Ажлыг хянан шалгуулахаар хүлээлгэн өгнө.

f)

Эерэг сэтгэгдлүүд хүлээн авсны дараа зохих шинжлэх ухааны зөвлөл нь ажлаа
хамгаалах огноо болон комиссын бүтцийг тогтооно.

g)

Диссертаци хамгаалах үйл ажиллагаа нь олон нийтэд нээлттэй, хаалттай гэсэн 2
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хэсгээс бүрдэнэ. Эхний хэсэг нь.
h)

Удирдагч докторын оюутны танилцуулгыг танилцуулна,

i)

Докторын оюутан диссертацийн ажлын танилцуулгаа хийнэ,

j)

Шүүмжлэгчдийн саналыг танилцуулна,

k)

Комиссын гишүүд ажлаа хамгаалж буй оюутанд асуулт тавьж, оюутан олон
нийтэд нээлттэйгээр диссертацийн ажлаа хамгаална,

l)

Шүүмжлэгчдийн санал болон асуултад хариулна

m)

Докторын оюутны хариултыг шүүмжлэгчид үнэлж, дахин асуулт асууна.

Дараагийн хэсэг буюу хаалттай хэсэгт хороо бүтээлийг хэлэлцэж, нууц санал хураалт
хийдэг.
Докторын ажлын хорооноос эерэг шийдвэр батлагдаж, үр дүнг нийтэд зарласны дараа
нууц санал хураалтад оролцсон зохих шинжлэх ухааны зөвлөл нь тухайн оюутанд
докторын зэрэг олгодог.
2.4 Магистрын болон докторын түвшиний харилцан хамаарал (судалгааны чиглэл
болон сургалтын түвшиний магадлалын статистик гэх мэт.)
2016 онд Польшийн Мэргэшлийн Хүрээний 8-р шат болон Нэгдсэн Мэргэшлийн Системд
Магистр болон Докторын түвшний хоорондын уялдаа холбоог нэвтрүүлсэн.
Магистрын сургалт нь 7-р хүрээнд хамрагддаг бол, докторын түвшин 8-р хүрээнд
хамрагдаж байгаа.
Хүрээ нь шинжлэх ухаан, урлагийн тодорхой салбаруудын 8 чиглэлийн мэдлэгийг нэгтгэн
агуулсан.
Польшид магистр хамгаалсан чиглэлээсээ өөр шинжлэх ухааны чиглэлээр докторын ажил
бичих боломжтой.
Дээд боловсролын Хуулийн 196-р заалтад тайлбарласнаар хоѐрдугаар шатны зэрэг
эзэмшсэн хүн, жишээлбэл магистрын зэрэгтэй хүн докторын сургалтад хамрагдах
боломжтой.
Докторын сургалтад элсэх онцгой нөхцөлүүд шинжлэх ухааны зөвлөлөөр, шинжлэх
ухааны нэгжийн хувьд их сургуулийн сенат тодорхойлно.
Докторын зэрэгт суралцах боломжууд (гуравдагч шатны судалгаа, "freelancer" гэх
мэт)
Польшид магистр, доктор эсвэл үүнтэй адилтгах зэрэг бүхий докторын шалгалтуудаа
тэнцсэн, докторын диссертаци амжилттай хамгаалсан хүнд PhD буюу докторын зэрэг
олгоно.
Дээд боловсролын байгууллага эсвэл шинжлэх ухааны байгууллагуудын олгосон
Докторын зэрэг нь олон нийтэд мэдээлэгдэх бүрэн эрхтэй.
Докторын диссертацийг бэлтгэл ажил их сургуулийн туслах ажилтнаар ажилласнаар
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(ажлын байрандаа очсоноос хойш 8 жилийн турш хүчинтэй) эсвэл докторын сургалтуудад
суралцсанаар (3 дах шатны сургалт) эсвэл шинжлэх ухааны удирдагчийн хамтын
ажиллагааны хүрээн дэх "free rate" хувилбараар тус тус хийгдэх боломжтой.
Судалгаа болон дээд боловсролын байгууллагуудад судалгааны системийн үүргийн
үндэсний статистик
2016 онд Польшийн судалгаа хөгжилд 17943044,600 мянган ПЛН (4059512,3 мянган евро)
зарцуулсан бөгөөд үүнээс 5630383,9 мянган ПЛН (1273842,5 мянган евро) дээд
боловсролд, харин 419683.9 мянган ПЛН (949511 мянган евро) их дээд боловсролын
байгууллагуудын шууд зардалд зарцуулсан байна.
Үүний зэрэгцээ 394265 мянган ПЛН (89,200,2 мянган евро) нь дээд боловсролын
байгууллагын өөрийн хөрөнгө юм.
Энэ дүнгийн ихэнх хувь буюу 389764.2 мянган ПЛН (881819.5 мянган евро) улсын их
сургуулиудад зарцуулдаг.
Хэрвээ бид Польшийн судалгаа шинжилгээ, хөгжлийн албанд ажилладаг нийт 213971
хүнээс 123786 нь дээд боловсролын системд ажилладаг, харин 108817 шууд утгаараа их
дээд сургуульд (улсын дээд сургуулиудад 99870) ажилладаг. Их Дээд боловсрол эзэмшиж
буй оюутны тоог түвшин, хүйсээр - 2015 оны байдлаар (мянга) статистикийн хувьд дараах
хүснэгтээр харуулж байна (ЕХ ба Польшид):

2.5 Их сургуулиудын судалгааны бүтэц
Польшийн их сургуулиудын судалгаа нь дараах байдлаар хийгдэж байна:
1) Мэргэжлийн хөгжил (докторын болон докторын дараах диссертаци бичсэн);
судлаач тус бүр судалгааны ажлын сүүлийн шатандаа цалинтай бүтээлийн чөлөө
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авах эрхтэй,
2) statutory research гэж нэрлэгддэг (эрдэм шинжилгээний ажлын судалгаа, жилийн
тайлан гаргах үүрэг хариуцлагын нэг хэсэг), хууль ѐсны судалгаан дээр ихэнхдээ
судалгааны баг ажилладаг бөгөөд их сургуулийн төсвөөс санхүүждэг.
3) өөрийн (хувийн) судалгаа гэж нэрлэгддэг судалгаа нь эрдэм шинжилгээ
судалгааны үйл ажиллагааны зориулалтаар их сургуулийн төсвөөс санхүүждэг,
4) Тэмцээн уралдаан авсан санхүүжилт, ихэнхдээ Үндэсний шинжлэх ухааны төв,
эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн үндэсний төв (Preludium, Etiuda, Sonata, Maestro,
Symphony, Horizon);
5) Шинэ судлаачдад зориулсан төсөл, тэтгэлэг (Diamond grant, Mobility Plus, Iuventus
Plus)
6) Судалгааны тэтгэлэг
7) Аж ахуйн нэгжийн захиалга.
2.6 Дээд боловсрол ба аж ахуйн нэгжийн хоорондын харилцаа: дадлага г.м.
2014 оноос хойш дээд боловсролын гурван түвшинд дадлагын ажил нь сургалтын заавал
хамрагдах ѐстой нэг хэсэг болж (100-350 цаг ерөнхий эрдэм шинжилгээний ажилд мөн 3
сарын турш практик сургалтад), судалгааны чиглэлд нийцсэн байгууллага, аж ахуй
нэгжид хийгдэж байхаар төлөвлөгдсөн.
2014 оноос эхлэн ажил олгогчийн сургалтад үзүүлэх нөлөөлөл хавьгүй их нэмэгдсэн.
Ажил олгогчид нь сургалтын хөтөлбөрийг хамтран боловсруулж, их сургуулийн
хамтарсан сургалтын дадлагын ажлыг зохион байгуулах, сурагчдад зориулсан онол,
практикийн хичээл зохион байгуулах, их сургууль дээр зохион байгуулагдаж буй
уулзалтад сууж, ирээдүйн хөгжлийн чиг хандлагын талаар санал бодлоо илэрхийлэх
боломжтой.
Академик ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох газрууд нь их, дээд сургуулиудад
байгуулагдсан бөгөөд үүн дээр ажил олгогчид дадлагын ажлын саналаа ирүүлдэг.
Академик ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох газрууд нь дээд боловсролыг
хөдөлмөрийн зах зээлтэй холбох холбогч алба болж ажилладаг. Тэд оюутнуудад ажлын
санал, дадлага, дадлагажуулах талаар мэдээлэл өгч, хөдөлмөрийн зах зээлийн талаарх
сургалт, зөвлөгөө өгдөг.
Өдрөөс өдөрт Польшийн их сургуулиудад хөдөлмөрийн зах зээлд чиглэсэн сургалтуудын
захиалга ирсээр байна.
“Ур чадварыг хөгжүүлэх хөтөлбөр 2014-2020” засгийн газрын төслөөс хэрэгжүүлж буй
үзэгдлийг түгээх үйл ажиллагаа явагдаж байна. Ажилчид хайж буй компаниудтай ажил
хайж буй оюутнуудыг уулзуулах боломж олгодог ажлын байрны үзэсгэлэн яармагийг
Хөдөлмөр эрхлэлтийн алба, академик ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох газрууд
болон оюутны байгууллагууд зохион байгуулдаг.
Дадлагажигч нарыг Дээд Боловсрол, Шинжлэх ухааны яам болон Европын сангаас
тэтгэлгийн нэг хэсэг болгож их сургууль хамтран санхүүжүүлэх боломжтой. 2009 оноос
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хойш Судалгаа Хөгжлийн Үндэсний Төв дадлагажигч, дадлагын ажилд бараг 2 сая ПЛН
(454545 евро) хуваарилсан байна.
Ажил олгогч нь мэргэжлийн хөтөлбөрийн дадлагатай холбоотой гэрээг шууд их
сургуультай байгуулдаг. Энэ нь хөтөлбөр, дидактик, зохион байгуулалтын удирдлагад
тусгагдах бөгөөд ажлын байр, багаж хэрэгслээр хангах үүрэгтэй.
Ийм гэрээ нь жишиг туршлагын зорилтуудыг ажил олгогчийн санаа бодол (ажил
мэргэжлийн зорилго) болон их дээд сургуулийн санаа бодол (боловсролын зорилтууд) –
той нэгтгэн тодорхойлоход туслах явдал.
2015 оны байдлаар 22-44 насныхан Дээд боловсролын хүрсэн түвшний нарийвчилсан
байдлаар- Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин дараах байдлаар:

ISCE
International
Стандарт
Classification
ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2016_en.pdf

of

Education

2.7 Докторын сургалтын талаарх үндэсний статистик
Гурав дах шатны сургалт буюу докторын сургалтад хамрагдагсад хэтэрхий олширсон.
2006-2013 онд Польшийн докторын оюутнуудын тоо 40 хувиар өссөн бөгөөд 2011/2012
оны хичээлийн жилд энэ тоо 40 мянгад хүрч, түүнээс хойш энэ түвшнээс буураагүй байна.
2015 онд 43 177 хүн Польшид 3-р шатны сургалтад элсэн орж суралцжээ. Польшийн нийт
оюутны дунд докторын оюутнуудын оролцооны түвшин 2 хувьтай (энэ нь Европын
орнуудын дунджаас яльгүй бага байна – 3%). 2000 онтой харьцуулахад Докторын
сургалтад суралцаж буй эрэгтэй оюутны тоо 8%-ар буурсан хэдий ч эмэгтэй оюутны эзлэх
хувь сүүлийн 5 жилийн байдлаар 52-53% -тай хэвээр байна.
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2008/2009 -өөс 2012/2013 хичээлийн жилийн хооронд туслах ажилчдын тоо бараг хоѐр
мянгаар буурсан (11,844 -аас 9,914). Үүний зэрэгцээ төрийн их дээд сургуулиудын
докторын оюутнуудын тоо 27 743 -аас 36 340 болж нэмэгдсэн байна. Тиймээс докторын
сургалтын бүтэц нэг ѐсондоо чанарын хувьд өөрчлөгдсөн буюу туслах ажилчдын үүргийг
ихэнхдээ докторын оюутнууд гүйцэтгэдэг болсон.
2013-2014 оны х ичээлийн жилийн нийт 216 PhD төгсөгчдөөс ердөө 108 нь буюу 41.8% нь
докторын зэрэг албан ѐсоор авсан байна. Тодорхой чиглэлээр докторын судалгаа явуулж
байгаа нэгжүүд, мөн анагаах ухааны боловсролын үр дүнг дээшлүүлсэн – 66%. Хүмүүнлэг
болон нийгэм судлалаар PhD зэрэг авсан ойролцоогоор 27% байна.
2013-2014 онд докторын сургалтад хамрагдан, зэрэг хамгаалсан төгсөгчдийн ихэнх нь
хүмүүнлэгийн ухааны (57.5%), анагаах ухааны (56%), мөн техникийн их дээд сургууль
(48.6%)–ийн төгсөгчид байсан бол хамгийн бага хувийг нь сурган хүмүүжүүлэх коллеж
(20.7 %)-ийн төгсөгчид эзэлжээ.
Дээд боловсролын төсвийн зарлага ДНБ-тэй харьцуулахад (2014 онд хувиар) ЕХ болон
Польш улсад дараах байдалтай байна:
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ХАВСРАЛТ
ХАВСРАЛТ 1: СТАНДАРТЫН ХУРААНГУЙ ЖАГСААЛТ
Бүлэг 1: ЧАНАРЫН ДОТООД БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН СТАНДАРТ
1.

Чанарын баталгаажуулалтын бодлого

ДБСБ нь стратеги удирдлагынхаа нэг хэсэг болох чанарын баталгаажуулалтын
бодлоготой, түүнийгээ олон нийтэд мэдээлдэг байна. Дотоод оролцогч талууд зохих
бүтэц, үйл явцаар дамжуулан энэхүү бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд оролцдог
байхаас гадна хөндлөнгийн оролцогч талуудын оролцоог хангадаг байна.
2.

Хөтөлбөр боловсруулах ба батлах

Дээд боловсролын сургалтын байгууллага нь хөтөлбөр боловсруулах, батлах үйл
явцтай байна. Хөтөлбөрийг суралцахуйн зорилтот үр дүнг агуулан тодорхойлсон
зорилгод нийцэхүйц боловсруулах шаардлагатай. Хөтөлбөрийн үр дүнд эзэмших
мэргэшлийг тодорхой заасан, тэр нь дээд боловсролын мэргэшлийн үндэсний хүрээ,
мөн Европын дээд боловсролын оройн зайн боловсролын мэргэшлийн хүрээний зохих
төвшинд нийцсэн, харилцан уялдсан байна.
3.

Суралцагч төвтэй суралцахуй, багшлахуй ба үнэлгээ

Дээд боловсролын сургалтын байгууллага нь суралцахуйн үйл явцад суралцагчийн
идэвхитэй оролцоог дэмжих арга замаар хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
бөгөөд
суралцагчийн үнэлгээ нь мөн ижил хандлагатай байна.
4.

Суралцагч элсэх, ахиж дэвших, хүлээн зөвшөөрөгдөх, гэрчилгээ авах

Дээд боловсролын сургалтын байгууллага нь суралцагчийн “амьдралын мөчлөг”-ийн
бүх үе шат /элсэх, ахиж дэвших, хүлээн зөвшөөрөх, гэрчилгээ авах г.м./-ыг
хамруулсан урьдчилан тодорхойлж, мэдээлсэн журмуудыг байнга дагаж мөрдөнө.
5.

Багшлах бүрэлдэхүүн

Дээд боловсролын сургалтын байгууллага нь багш нарынхаа чадамжийг өөрөө
баталгаажуулна. Багшийг сонгон шалгаруулж ажилд авах, хөгжүүлэх үйл явц нь
шударга, ил тод байна.
6.

Суралцахуйн нөөц ба суралцагчийн дэмжлэг

Дээд боловсролын сургалтын байгууллага нь суралцахуй болон багшлахуйн ажилд
зориулсан санхүүжилт, суралцахуйн хангалттай, хүртээмжтэй нөөцтэй байх ба
оюутныг дэмждэг байна.
7.

Мэдээллийн удирдлага

Дээд боловсролын сургалтын байгууллага өөрийн хөтөлбөр, бусад үйл ажиллагааг үр
дүнтэй удирдахын тулд холбогдох мэдээллийг цуглуулж, дүн шинжилгээ хийж,
ашиглах боломжийг хангасан байна.
8.

Олон нийтийн мэдээлэл

Дээд боловсролын сургалтын байгууллага нь хөтөлбөр, бусад үйл ажиллагааны
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мэдээллийг хэвлэн түгээдэг байна. Мэдээлэл нь тодорхой, үнэн зөв, бодитой байх ба
олж авахад хялбар, байнга шинэчлэгддэг байна.
Хөтөлбөрийн байнгын хяналт-шинжилгээ болон үечилсэн үнэлгээ

9.

Хөтөлбөрүүд нь тодорхойлсон зорилгодоо хүрэх, суралцагч болон нийгмийн хэрэгцээг
хангахын тулд сургууль нь хяналт-шинжилгээ, үечилсэн үнэлгээ хийдэг байна.
Шинжилгээ, үнэлгээ нь хөтөлбөрүүдийг тасралтгүй сайжруулахад чиглэнэ. Үүнтэй
холбоотой төлөвлөсөн үйл ажиллагаа болон хүрсэн үр дүн нь холбогдох бүх талууд,
хүмүүст мэдээлэгддэг байна.
10. Чанарын хөндлөнгийн давтамжит баталгаажуулалт
Дээд боловсролын сургалтын байгууллага нь энэхүү ЧБСЗЗ-д нийцүүлэн чанарын
хөндлөнгийн баталгаажуулалтыг давтамжит байдлаар хийлгэнэ.
Бүлэг 2: ЧАНАРЫН ХӨНДЛӨНГИЙН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН СТАНДАРТ
11. Чанарын дотоод баталгаажуулалтыг чухалчлах
Чанарын хөндлөнгийн баталгаажуулалт нь энэхүү ЧБСЗЗ-ийн 1 дүгээр бүлэгт заасан
чанарын дотоод баталгаажуулалтын үр өгөөжийг авч үздэг байна.
12. Зорилгод нийцсэн арга зүйг боловсруулах
Зорилго, зорилтдоо хүрэх боломжийг хангахаар холбогдох хууль тогтоомжинд
нийцүүлэн чанарын хөндлөнгийн баталгаажуулалтыг тодорхойлж, боловсруулсан
байна. Ийнхүү боловсруулах, тасралтгүй сайжруулахад оролцогч талууд оролцдог
байна.
13. Хэрэгжүүлэх үйл явц
Чанарын хөндлөнгийн баталгаажуулалтын үйл явц нь баталгаатай, ач холбогдолтой,
урьдчилан тодорхойлсны дагуу тууштай хэрэгжиж, мэдээлэгддэг байна. Үйл явц нь
дараах бүрдэлтэй байна. Үүнд:

4.

-

Өөрийн үнэлгээ эсвэл үүнтэй адил

-

Хөндлөнгийн үнэлгээ, үүнд шинжээч сургуульд очиж ажиллах

-

Хөндлөнгийн үнэлгээний тайлан

-

Дараагийн сайжруулах үйл ажиллагаа
Шинжээчдийн үнэлгээ

Суралцагчийн төлөөллийг оролцуулсан хөндлөнгийн шинжээчдийн баг чанарын
хөндлөнгийн баталгаажуулалтыг хийнэ.
5.

Үр дүнгийн шалгуур

Чанарын хөндлөнгийн баталгаажуулалтын эцэст гарч буй дүгнэлт, үр дүн нь олон
нийтэд мэдээлэгдсэн, тодорхой шалгуурт үндэслэсэн байх ба албан ѐсны шийдвэр
гаргах эсэхээс үл хамааран тууштай хэрэглэнэ.
6.

Тайлагнал

Шинжээчдийн бүрэн тайлан нь хэвлэгдэхээс гадна эрдмийн хамт олон, хөндлөнгийн
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түншлэгч, бусад сонирхсон хүмүүст тодорхой, ойлгомжтой байна. Хэрвээ тайланд
үндэслэн чанарын баталгаажуулалтын байгууллага албан ѐсны шийдвэр гаргадаг бол
шийдвэрийг тайлантай хамт мэдээлдэг байна.
7.

Гомдол мэдүүлэх ба давж заалдах

Гомдол мэдүүлэх ба шийдвэрлэх үйл явц нь чанарын хөндлөнгийн баталгаажуулалтын
тогтолцооны нэг хэсэг болж ойлгомжтой тодорхойлогдсон байх ба сургуулиудад
мэдээлсэн байна.
Бүлэг 3: ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН СТАНДАРТ
8.

Чанарын баталгаажуулалтын үйл ажиллагаа, бодлого, үйл явц

Чанарын баталгаажуулалтын байгууллага нь энэхүү ЧБСЗЗ-нүүдийн 2 дугаар бүлэгт
тодорхойлсон чанарын хөндлөнгийн баталгаажуулалтын үйл ажиллагааг тогтмол
явуулдаг байна. Чанарын баталгаажуулалтын байгууллага нь олон нийтэд нээлттэй
байгаа эрхэм зорилгынхоо бүрэлдэхүүн болох ил тод, ойлгомжтойгоор тунхагласан
зорилго, зорилттой байна. Эдгээр зорилго, зорилт нь тухайн байгууллагын өдөр
тутмын үйл ажиллагаанд нэвтэрсэн байна. Чанарын баталгаажуулалтын байгууллага
нь засаглал болон үйл ажиллагаандаа оролцогч талуудын оролцоог хангасан байна.
9.

Албан ѐсны статус

Чанарын баталгаажуулалтын байгууллагыг хуульзүйн хүрээнд байгуулсан байхаас
гадна олон нийтийн эрх бүхий байгууллагаас чанарын баталгаажуулалтын
байгууллага хэмээн албан ѐсоор хүлээн зөвшөөрсөн байна.
10. Хараат бус байдал
Чанарын баталгаажуулалтын байгууллага нь хараат бус байх ба бие даан үйл
ажиллагаа явуулна. Тухайн байгууллага нь гуравдагч талын нөлөөгүйгээр үйл
ажиллагаагаа хэрэгжүүлэх ба үйл ажиллагаа, түүний үр дагаварт бүрэн хариуцлага
хүлээдэг байна.
11. Нарийвчилсан дүн шинжилгээ
Чанарын баталгаажуулалтын байгууллага нь хэрэгжүүлж буй чанарын хөндлөнгийн
баталгаажуулалтын үйл ажиллагааны ерөнхий мэдээллийг нарийвчлан тайлбарлаж,
дүн шинжилгээ хийсэн тайланг олон нийтэд тогмтол мэдээлдэг байна.
12. Нөөц
Чанарын баталгаажуулалтын байгууллага өөрийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх хүний
болон санхүүгийн хангалттай, хүртээмжтэй нөөцтэй байна.
13. Чанарын дотоод баталгаажуулалт ба мэргэжлийн ѐсзүй
Чанарын баталгаажуулалтын байгууллага үйл ажиллагааныхаа нэгдмэл байдал,
чанарыг тодорхойлох, баталгаажуулах, бэхжүүлэхэд чиглэсэн чанарын дотоод
баталгаажуулалтын үйл явцыг хэвшүүлсэн байна.
14. Давтамжит хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэдэг байх
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ЧБСЗЗ-д нийцэж буйгаа батлахын тулд чанарын баталгаажуулалтын байгууллага нь 5
жилд нэгээс доошгүй удаа хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэдэг байна.
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ХАВСРАЛТ 2 – ДОКТОРЫН СУРГУУЛИУДЫГ ХӨНДЛӨНГӨӨС ҮНЭЛЭХ
HCERES-ИЙН ШАЛГУУР

Үнэлгээний кампанит ажил 2018-2019, E
2017 оны 11-р сар

Дээд боловсролын болон судалгааны үнэлгээний дээд зөвлөл (цаашид HCERHE гэх) нь
докторын сургуулийн (ДС) үнэлгээний үйл явцыг ДС-ын тусгайлсан зорилго,
зорилтуудын дагуу багц болгон боловсруулсан. Дээр дурдсан багц нь ДС-ын чанарын
удирдлагын гурван чиглэлийн шалгуур үзүүлэлт болон хуваагддаг:
 Домайн 1: Сургуулийн үйл ажиллагаа болон шинжлэх ухааны байр суурь.
 Домайн 2: Докторын хөтөлбөрийн оюутнуудын сургалт, түүний хяналт.
 Домайн 3: Докторуудын ажил мэргэжлийн өсөлт, дэвшлийг дэмжих үйл
ажиллагаа.
Дээр дурдсан гурван чиглэлээр “шалгуур” бэлтгэгдэж, цаашлаад ДС-ын хүрэх зорилгод
нийцэх нарийвчилсан шалгуур үзүүлэлт болон хуваагдана (ба / эсвэл коллеж болон
түүнтэй адилтгах бүтэц, эсвэл тэдгээрийг хариуцдаг байгууллагууд). Боловсруулсан
шалгуур үзүүлэлтүүдийг HCERHE үнэлгээний хороод ДС-иудын ерөнхий чиг үүргийн
динамик, чанар болон үр дүнг үнэлэхэд ашиглана. Энэхүү тогтолцоо нь ДС нь төсөл
боловсруулахаасаа өмнө өөрсдөө өөрийн үнэлгээний тайлангаа хийх боломжийг олгодог.
Энэхүү арга нь тэргүүлэх болон нэгдсэн сургуулиудын өөрийгөө үнэлэх ерөнхий
аргачлалын нэг хэсэг болдог.
ДОМАЙН 1: СУРГУУЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛОН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ БАЙР СУУРЬ
Шалгуур 1-1: ДС нь их дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудад
тодорхой, нөлөөтэй байр суурь эзэлдэг байх
● ДС-ийн нэр нь холбогдох судалгааны бүх нэгжийн шинжлэх ухааны хамрах
хүрээтэй нийцэх.
● ДС-ийн байр суурь, түүний харилцагч сургуулиуд болон докторын коллежуудтай
(эсвэл түүнтэй адилтгах бүтэц) үр дүнтэй, ач холбогдолтой харилцаатай байх.
● Докторын коллежийн үйл ажиллагаа явуулж буй газар ДС-ийн янз бүрийн
оролцогч, хэрэглэгчдийн сайн төлөөллийг хангадаг. Коллежоор батлагдсан ДСиудын үйл ажиллагааны нэгтгэл нь үр дүнтэй, ашиглахад хялбар байх.
● ДС нь судалгааны нэгжүүдтэй хоѐр талын үр дүнтэй харилцааг бий болгож
сургуулиудын ерөнхий үйл ажиллагаанд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг (докторын
оюутнуудыг элсүүлэх, сургалт явуулах, докторантурын оюутан болон докторын
зэрэгтэй судлаачийг дэмжих, докторын зэрэгт нэр дэвшүүлэх).
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Шалгуур 1-2: ДС-ийн зохион байгуулалт, засаглал нь үйл ажиллагааны хэрэгцээнд
нийцдэг.
● ДС-ийн засаглал нь өөрийн онцлог болон нөхцөл байдалд (удирдлага, боломжит
хамтарсан захирлууд, товчоо, зөвлөл, комисс г.м) зохицож, үр дүнтэй ажиллах. ДС
нь үйл ажиллагааны ерөнхий чиглэлийг нарийвчлан тодорхойлж, онцлог шинж
чанаруудыг тооцож үзсэн дүрэм журмуудыг боловсруулан дагаж мөрдөх.
● ДС-ийн зөвлөл нь тогтмол уулзалт хийх буюу дор хаяж жилдээ гурван удаа
хурал хийдэг байх. Сургуулийн зөвлөлийн бүтэц нь албан ѐсоор батлагдаж,
зорилго болон үйл ажиллагааны заавар, аргачлалаа тодорхой тогтоож, хамтрагч
талууд болон хэрэглэгчиддээ мэдээлдэг байх.
● ДС-ийн оюутны төлөөллийн оролцоо үр дүнтэй байх. ДС нь эдгээр
төлөөлөгчиддөө докторын оюутнууд болон төгсөгч нартай үр дүнтэй
харилцах боломжийг олгодог байх.
● ДС нь дотоод болон гадаад харилцааны ил тод, үйл ажиллагааны хэрэгсэлтэй
байх. Ингэснээр, ДС захиргааны журмууд (сонгон шалгаруулалт, бүртгэл, эргэж
орох өдөр г.м), өргөн цар хүрээтэй судалгааны үйл ажиллагаа (судалгааны нэгж
нэгтгэх, бусад хамтрагч талуудын судалгааны бүтцийн хүрээнд боловсруулсан ур
чадваруудыг батлах г.м), шинжлэх ухааны болон мэргэжлийн үйл явдлууд (ДС-ийн
өдрүүд, сургалтууд, эрдэм шинжилгээний хурлууд г.м) докторын оюутнууд,
удирдагч багш нарт нээлттэй, хүртээмжтэй байх.
● ДС нь докторын оюутнуудын санал асуулгуудыг багтаасан өөрийн үнэлгээг
тогтмол явуулдаг байх. Бодит байдал дээр үйл явцтай (докторын оюутнуудыг
хүлээн аваад төгсөөд ажил мэргэжилдээ дэвшил гаргах хүртэлх) холбоотой журам,
шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлж, тэдний цаашдын явцыг мөшгөх юм. Өөрийн
үнэлгээний тайлангийн үр дүнд ерөнхий үйл ажиллагаа сайжирч, цаашдын
төлөвлөгөөг боловсронгуй болгох ач холбогдолтой. Өөрийн үнэлгээний
тайлангийн дүгнэлтийг байгууллага, удирдах зөвлөлийн гишүүд болон
хэрэглэгчдэд түгээдэг байх.
Шалгуур 1-3: ДС болон хамтрагч талуудын докторын оюутны элсэлт, элсэн орох үйл
явцын талаар тодорхой бодлого боловсруулж хэрэгжүүлдэг байх.
● ДС нь байгууллагын зорилго болон өөрийн үнэлгээний тайлантай (дээр дурдсан)
нийцсэн диссертацийн санхүүжилтийн бодлогыг баримтлах. Дээрх бодлого нь
салбар бүрийн санхүүжилтийн менежментийг илэрхийлдэг байх.
● ДС нь докторын оюутан элсүүлэх нарийн дүрмийг тогтоодог. Батлагдсан
журмууд (сэдэв сонголт, бүтээлүүд, сонгон шалгаруулах журам, элсэлтийн
шаардлага, санхүүжилтийн босго г.м) нь хүртээмжтэй, тодорхой, шударга байх.
● ДС нь элсэн орсон докторын оюутнуудад сүүлийн шатны хамгаалалт хүртэл
хангалттай санхүүгийн эх үүсвэр (мэргэшлийн түвшинд тохируулан) авах болон
судалгааны ажлаа дуусгах боломжит нөхцөлөөр (хяналт, материаллаг бааз г.м)
хангах.
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● Докторын оюутнуудын олон талт сонирхлыг (франц/гадаадын докторын
оюутнууд, цалинтай/ цалингүй, хөгжлийн бэрхшээлтэй г.м) хангасан шаардлагатай
тоног төхөөрөмжүүдийг хурдан шуурхай, үр дүнтэйгээр ДС-ийн харьяа
судалгааны нэгж, байгууллагад нийлүүлэх.
● ДС нь магадлан итгэмжлэгдсэн байгууллагын хариуцлагын хүрээнд
баталгаажуулсан/ боловсруулсан докторын дүрмийн дагуу үйл ажиллагаагаа
явуулдаг. Энэхүү дүрэм нь докторын оюутнуудад мониторинг хийх, хяналт тавих
нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Сургалтын гэрээ нь докторын болон диссертацийн
хэлтсийн харилцан хүлээх үүргийг тодорхойлдог байх.
Шалгуур 1-4: ДС болон хамтрагч талуудын онцлог, орчин нөхцөлд нийцсэн
шинжлэх ухааны тодорхой бодлого боловсруулсан байх
● ДС-ийн шинжлэх ухааны зорилгууд нь эрдэм шинжилгээний хамрах хүрээ болон
түгээн дэлгэрүүлэх хүрээнийхээ дагуу судалгааны нэгжүүдтэй (мөн хүрээлэнгүүд,
судалгааны холбоод г.м) хамтран ажилладаг байх.
● Судалгааны нэгжээс гадна байгууллага докторын коллеж (эсвэл түүнтэй
адилтгах бүтэц), бүс, нутаг, үйлдвэрлэл, нийгэмлэгүүдтэй хамтын ажиллагааг бий
болгодог. ДС нь дээрх хамтын ажиллагааны ерөнхий үйл ажиллагааны нэмэлт үнэ
цэнийг хэмжиж, ерөнхий чиг үүрэгт нэгтгэдэг байх.
● Докторантурыг өргөжүүлж, докторын зэрэг дэвших ажилд ахиц дэвшлийг
оновчтой болгох зорилготой боловсруулагдах шинжлэх ухааны бодлого нь орон
нутгийн, үндэсний болон олон улсын түвшиний бодлоготой нийцдэг байх.
● Гадаадын байгууллагууд болон / эсвэл судалгааны нэгж / төвүүдтэй олон улсын
хамтын ажиллагаан дээр суурилан ДС үйл ажиллагааны олон улсын хүртээмжтэй,
дэлгэрэнгүй бодлогыг хэрэгжүүлдэг (орж ирж буй болон гарах урсгалыг удирдан
зохицуулах, гадаадын докторын оюутнуудыг хүлээн авах, удирдан зохион
байгуулахад хяналт тавих г.м) байх.
ДОМАЙН 2: ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ОЮУТНУУДЫН СУРГАЛТ, ТҮҮНИЙ ХЯНАЛТ

Шалгуур 2-1: ДС докторын оюутнуудад зориулсан нарийн хяналт шалгалтыг
явуулдаг.
● Шинжлэх ухааны байр суурь нь удирдагчийн чадавхтай (мөн тэдгээрийн
хувьсал) нийцэж байгаа тохиолдолд ДС нь диссертаци удирдах (докторын
оюутнууд / удирдагчдын тоо, удирдах арга барил, хамтарсан удирдах менежмент,
докторын оюутнуудын тодорхой байдал г.м) нарийн тодорхой дүрмүүдийг
тогтоодог.
● Магадлан итгэмжлэгдсэн сургуулиудын хэрэгжүүлдэг Докторантын дүрэмтэй
уялдуулан ДС нь өөрийн докторын оюутнуудтай 2016 оны 5-р сарын 25-ны өдрийн
тогтоолоор батлагдсан бүх элементүүдийг багтаасан сургалтын гэрээ хийж
хамтран ажилладаг байх. Докторын оюутнууд хяналтын системтэй нягт
холбогдсон энэхүү гэрээ дахин бүртгэлийн явцад өөрчлөгдөж болно.
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Шалгуур 2-2: ДС нь докторын оюутнуудын дагаж мөрдөх механизмыг хэрэгжүүлдэг.
● ДС нь оролцогч талуудын оролцоотойгоор, докторын дүрэм болон сургалтын
гэрээнд үндэслэн докторын оюутнуудад зориулсан бие даасан хяналтын хороог
байгуулж, зохицуулдаг. Эдгээр хороодыг байгуулах, ажиллуулах журам нь
докторын оюутнууд болон удирдагч нарт тодорхой, ил тод байх ѐстой.
● Бие даасан хяналтын хороод нь диссертацийн ажлын явц (гарсан үр дүн,
бүтээлүүд /бүтээгдэхүүн, сургалтууд г.м) болон ажил мэргэжлийн чиг баримжааны
ахиц дэвшлийн бэлтгэлийг үр дүнтэй хянахын тулд докторын оюутнуудтай
нийцэж ажилладаг байх.
● ДС нь үл ойлголцол, ялгаварлан гадуурхал, дарамт шахалтын аливаа хэлбэрээс
урьдчилан сэргийлэх, сургууль хаяхад хүргэж болох нөхцөл байдлыг хязгаарлах
механизмуудыг (үүнд хяналтын хороо багтана) хэрэгжүүлнэ.
Шалгуур 2-3: ДС нь докторын
ажиллагаануудыг санал болгодог.

оюутнуудад

нийцсэн

сургалт

болон

үйл

● ДС нь өөрийн докторын оюутнуудад тохирсон сургалтын бодлого (тогтмол
сургалт шаардлагатай / санал болгосон, санал болгож буй сургалтын төрөл,
сургалтын үнэлгээний болон баталгаажуулалтын аргууд г.м ) боловсруулдаг байх.
● Хамтран ажилласан судалгааны нэгжүүд ба Докторын коллеж (эсвэл түүнтэй
ижил бүтэцтэй байгууллага), ДС нь ѐс зүйн / шинжлэх ухааны болон мэргэжлийн
сургалт санал болгодог. Энэхүү санал нь ДС-ийн шинжлэх ухааны хамрах хүрээ,
докторын оюутны онцлог, ирээдүйн төгсөгчдийн хүсэж буй ажил мэргэжлийн
чиглэл зэргийг багтаасан байх.
● ДС эсвэл ДК (эсвэл ижил бүтэцтэй байгууллага) бүх докторын оюутнуудад
судалгааны ѐс зүй, шинжлэх ухааны үнэнч шударгын зарчмын талаарх сургалт
явуулах.
● ДС нь докторын оюутнуудын (хүмүүжлийн / шинжлэх ухааны болон
мэргэжлийн) хичээл бүрийн үнэлгээнд (докторын сургалт болон үнэлгээг
хариуцсан бусад бүтэцтэй хамтран) дүн шинжилгээ хийж, гарсан дүгнэлтийн дагуу
сайжруулалт хийдэг.
● Тухайн орон нутгийн иргэдийн оролцоотойгоор (зохистой гэж үзвэл докторын
оюутнууд багтана), ДС нь нэмэлт/шинжлэх ухааны / мэргэжлийн үйл ажиллагааны
арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулдаг. Үйл ажиллагааны төрөл бүрд оролцох,
баталгаажуулах, үнэлэх арга замууд онцгойлон докторын оюутнуудад
хүртээмжтэй мэдээлдэг байх.
● ДС (ба / эсвэл докторын коллеж болон байгууллага)-иас санал болгож буй
зохистой арга хэрэгслүүдийн тусламжтайгаар докторын оюутнууд докторын
сургалтын туршид олж авсан ѐс зүйн болон мэргэжлийн чадваруудыг талаарх
өөрсдийн үнэлгээг хийдэг. Ингэснээр оюутнууд багц хэлбэрээр өөрсдийн “ур
чадварын товхимол” –ыг бүрдүүлдэг байх.
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Шалгуур 2-4: ДС нь диссертацын ажлаа судлах болон хамгаалах хугацааны дүрмийг
тогтоож өгдөг.
● ДС нь докторын оюутнуудад болон холбогдох тэнхимүүдэд диссертац хамгаалах
шалгууруудыг ил тод, тодорхой мэдээлдэг. Шинэ мэдлэгийг бий болгох замаар
эдгээр шалгуурууд докторын чанарыг баталгаажуулдаг.
● ДС нь докторын оюутнуудын онцлог (шинжлэх ухааны сахилга бат, цалинтай /
цалингүй, хамтарсан удирдагчтай дссертац г.м) болон хүндэтгэх шалтгаануудыг
(жирэмсний амралт, өвчний чөлөө, г.м) харгалзан үзэж диссертацийн ажлын
үргэлжлэх хугацааг нийцүүлэн тодорхойлдог байх.
ДОМАЙН 3: ДОКТОРУУДЫН АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН ӨСӨЛТ, ДЭВШЛИЙГ ДЭМЖИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
Шалгуур 3-1: ДС нь докторын зэргийг үнэлэх, докторуудын мэргэжил дээшлүүлэх
тодорхой үйл ажиллагаа явуулдаг.
● ДС нь докторын оюутнуудад боломжит ажлын байрнуудын (академик болон
академик бус) тухай мэдээлдэг байх.
● Тэргүүлэх байгууллагууд болон докторын коллежтой (эсвэл түүнтэй адилтгах
бүтэц) хамтарсан ДС нь докторын зэрэг шаардагддаг ажлын байрандах ирээдүйн
төгсөгчдийнхөө мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэхэд хувь нэмэр оруулдаг байх.
● Тэргүүлэх байгууллагууд болон докторын коллежтой (эсвэл түүнтэй адилтгах
бүтэц) хамтарсан ДС нь дотоодын, үндэсний, олон улсын хамтарсан докторын
хөтөлбөрийг (академик болон хувийн) дэмжиж, сурталчлах механизмыг бий
болгодог байх.
Шалгуур 3-2: ДС нь докторуудын цаашдын ажил мэргэжлийг дэмжих үр дүнтэй
механизмыг тогтоодог.
● ДС болон хамтрагч талууд докторын оюутнуудын оролцоотойгоор докторант
оюутан/докторын зэрэг хамгаалсан оюутнуудын сүлжээ / төгсөгчдийн лавлах бий
болгохыг дэмжих.
● Дүрэмд зааснаар ДС нь докторын дараах мэргэжлийн талаар мар нэгэн мэдээлэл
хүсэх хүсэлтэлтэнд хариу өгдөг байх.
● ДС нь судалгааны нэгжүүд, диссертацын хэлтсийн идэвхтэй оролцоотойгоор
өөрийн докторуудыг хянах боломжтой үр дүнтэй системийг бий болгож,
шаардлагатай үед хариу арга хэмжээг авах нөхцөлийг хангадаг байх.
● Хяналтын механизм нь докторуудын эрхэлдэг ажлын хувьсал өөрчлөлт, газар
зүйн байршил, цалин орлого / онцлог зэргийг харгалзан үздэг байх.
Шалгуур 3-3: ДС нь цуглуулсан өгөгдөл дээр дүн шинжилгээ хийж, мэдээлэл
харилцаандаа ашигладаг.
● ДС нь цуглуулсан өгөгдлүүддээ дүн шинжилгээ хийдэг ба тэдгээр
мэдээллүүдийг ДС-ийн удирдах зөвлөл, нэр дэвшигчид / докторант оюутан /
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докторууддаа болон докторын сургалтад хамрагдаж буй хамтрагч талууд эзэмших
эрхтэй байх.
● Докторын ажил мэргэжлийн чиг баримжааны судалгаа нь ДС-ийг үйл
ажиллагааны хувьд (шинжлэх ухааны бодлого, диссертацын сэдвийн сонголт,
докторын оюутнуудын элсэлт г.м), удирдахуйн хувьд (удирдах дүрмүүд, баримт
бичгийн хэлбэр, бие даасан хяналтын хорооны үйл ажиллагаа г.м) болон докторын
оюутнуудын сургалтын үйл явцыг (хичээл тус бүрийн ачаалал, мөн чанар)
хөгжүүлэхэд ашигладаг байх.
● Ажил эрхлэлтийн өгөгдлийн дүн шинжилгээ нь докторын сургалтыг орон
нутгийн, үндэсний, болон олон улсын хамтрагч талуудад сурталчлах үйл
ажиллагааг сайжруулахад ашигладаг байх.
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ХАВСРАЛТ 3 – ФРАНЦААС БУСАД УЛСЫН ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН
ХӨНДЛӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТУУД (ISCED ТҮВШИН 8)

HCÉRES коллежид 2018 оны 3 сарын 26-аас хэрэгжүүлж эхэлсэн.

ТАНИЛЦУУЛГА
Аль улс байхаасаа шалтгаалж докторын хөтөлбөрийн бүтэц, агуулга нилээд олон янз
байна. Хооронд нь харьцуулахад болон нийтлэг агуулгыг авч үзэхэд, боловсролын
зэргийг ангилсан хэд хэдэн ангилал байна. Энэхүү стандартад HCERES нь дэлхий дахинд
өргөн хэрэглэгддэг, тодорхой хугацаанд шинэчлэгдэж байдаг ЮНЕСКО-ийн
Боловсролын олон улсын стандарт ангиллыг (ISCED) авч хэрэглэхээр сонгосон. ISCED
2011 нь ЮНЕСКО-ийн Ерөнхий Чуулганаар 2011 оны 11 сард батлагдсан бөгөөд 8
түвшинтэй. ISCED-ийн 8 дугаар түвшин нь докторын болон түүнтэй тэнцэх түвшнийг
заах бөгөөд дараах хэд хэдэн онцлог талыг багтаасан байна:
●
ISCED-ийн 8 дугаар түвшний буюу доктор болон түүнтэй тэнцэхүйц
түвшний хөтөлбөрүүд нь үндсэндээ ахисан түвшний судалгаа гололсон
боловсролын зэрэг олгоход чиглэнэ. Энэ түвшний хөтөлбөрүүд нь ахисан
түвшний сургалт болон эх судалгаанд чиглэсэн, голцуу судалгаанд суурилсан
дээд боловсролын байгууллага буюу их сургуульд хэрэгждэг. Докторын
хөтөлбөрийг онол чигтэй академик болон мэргэжлийн чигтэй аль ч ухааны
салбарт хэрэгжүүлнэ.
●
ISCED-ийн 8 дугаар түвшинд ихэвчлэн тухайн шинжлэх ухааны салбарын
мэдлэгт тодорхой хувь нэмэр оруулахуйц судалгааны ажил, диссертаци бичиж
хамгаалах эсвэл хэвлэн нийтлэхүйц өндөр түвшинд бичсэн бүтээл бичиж байж
энэ түвшнийг дүүргэдэг. Тиймээс энэ түвшний хөтөлбөрүүд нь зөвхөн хичээлүүд
бус судалгааны ажлыг багтаасан байдаг. Зарим нэг боловсролын системд ISCEDийн 8 дугаар түвшинд маш бага хичээлийн агуулгатай, эсвэл огт хичээл үзэхгүй,
эсвэл удирдагч багштайгаа нягт ойр эсвэл хол алсаас ажиллах байдлаар
докторантууд бие дааж эсвэл жижиг грүүпээр судалгааны ажилд шууд оролцдог.
Өөр нэг боловсролын системд их сургуульд ажиллаж буй хувь хүмүүс туслах
судлаачаачаар эсвэл залуу судлаачаар ажиллангаа докторын зэргээ хамгаалдаг
байна.
●
ISCED-ийн 8 дугаар түвшинд элсэн ороход ISCED-ийн 7 дугаар түвшний
хөтөлбөрийг амжилттай дүүргэсэн байхыг шаарддаг. ISCED-ийн 8 дугаар
түвшний боловсролын зэрэг хүртсэнээр, гүнзгий түвшний академик ур чадвар
шаардсан ажил мэргэжил, засгийн газарт, үйлдвэрлэлийн салбарын судлаачийн
ажлын байранд болон ISCED -ийн 6, 7, 8 дугаар түвшний хөтөлбөрөөр заадаг
бололсролын байгууллагад судалгаа, сургалтын ажлын байранд орох боломжийг
нээж өгдөг.
Докторын зэргийг тодорхой түвшинд чанартай явуулахад шаардлагатай зорилго, зорилт,
үнэт зүйлд тулгуурласан докторын зэргийг үнэлэх магадлан итгэмжлэх процессийг
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HCERES –ээс тогтоосон байна.
Эдгээр зорилтууд нь дараах дөрвөн чиглэлээр хэрэгжинэ:
●

1 дүгээр чиглэл: Докторын сургалт хаана байрших.

●

2 дугаар чиглэл: Докторын зэргийн зохион байгуулалт, удирдлага.

●
3 дугаар чиглэл: Докторын оюутнуудыг удирдагч багшаар удирдуулах
болон докторын сургалт.
●

4 дүгээр чиглэл: Докторуудыг хөдөлмөрийн зах зээлд бэлтгэх.

Эдгээр дөрвөн чиглэлээр стандартуудыг тогтоож, докторын сургалтын зорилт (жишээ нь,
докторын хөтөлбөр болон ахисан түвшний сургуулийг зохион байгуулах гэх мэт) болон
тэрхүү сургалтыг зохион байгуулах сургалтын байгууллагын зорилтыг тодорхойлно.
Эдгээр стандартууд нь ямар үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхийг тайлбарласан шалгуур
үзүүлэлтүүд болон дотроо задарна.
Энэ баримт бичгийг ашиглан их сургуулиуд докторын хөтөлбөртөө өөрийн үнэлгээ хийж
болно. Тиймээс энэ арга зүй нь тасралтгүй сайжруулалтыг дэмжиж өгнө.
Эцэст нь, докторын сургалтын үйл ажиллагааны үр дүн, чанарыг үнэлэхэд энэ
стандартуудыг шинжээчдийн баг ашиглана.
1 ДҮГЭЭР ЧИГЛЭЛ: ДОКТОРЫН СУРГАЛТ ХААНА БАЙРШИХ ВЭ
Стандарт 1-1: Докторын сургалтын бусдаас ялгарах онцлог, зорилго, зорилтуудыг
тодорхойлсон байна.
●
Докторын сургалтын агуулгыг танихад хялбар, судалж буй шинжлэх ухааны
хүрээ нь тодорхой байна.
●

Докторын сургалтын зорилтот бүлгийг тодорхойлсон байна.

●
Докторын сургалтын зорилтыг нарийн тодорхойлж оролцогч талуудын
анхааралд хүргэсэн байна.
●
Докторын сургалт нь их сургуулийн шинжлэх ухааны бодлототой нийцсэн
байна.
Стандарт 1-2: Докторын сургалтын байршилт нь орчинтойгоо нийцсэн байна.
●
Докторын сургалт эрхэлж буй нэгж нь их сургуулийнхаа захиргаатай
нийцсэн, албан ѐсны, үр дүнтэй үйл ажиллагааг хэрэгжүүлдэг байна.
●
Докторын сургалт нь тухайн их сургуулийн чадавхийг бэхжүүлэхэд хувь
нэмрээ оруулдаг байна.
●
Зорилго, зорилтдоо заасан шинжлэх ухааны тодорхой чиглэл хүрээг
хамарсан судалгаа хийдэг судалгааны нэгжүүдтэй докторын сургалтыг хамтарч
хэрэгжүүлдэг байна.
●
Эдгээр судалгааны нэгжүүд нь докторын сургалтыг хэрэгжүүлэхэд
оролцоно (докторын оюутнуудыг элсүүлэх, сургалт, докторын оюутнууд болон
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төгсөгчдийн хяналт үнэлгээг хийх, докторын
хөтөлбөрийн үр шимийг ашиглах гэх мэт).

хөтөлбөрийг

сурталчлах,

●
Докторын сургалт нь тухайн орны нийгэм-эдийн засгийн болон нийгэмсоѐлын орчинд хэрэгжиж, докторын оюутнуудыг сургах, мөн тэднийг
хөдөлмөрийн зах зээлд бэлтгэх үүргийг хэрэгжүүлнэ.
●
Гадаадын их дээд сургууль болон судалгааны нэгж төвүүдтэй хийж буй
хамтын ажиллагаагаар дамжуулан докторын оюутнуудад үр шимтэй олон
улсжилтын үйл ажиллагааны тодорхой бодлогыг хэрэгжүүлнэ (ажлын дадлага,
сургалт, эрдэм шинжилгээний хурал, тухайн байгууллагад түр байрлан судалгаа
хийх боломж олгох гэх мэт).
●
Докторын сургалтыг хөгжүүлэх их сургуулийн, хамтын ажиллагааны,
үндэсний түвшний санхүүжилтийн дэмжлэгийн бодлого докторын зэргийг
сайжруулахад чиглэсэн байна. Урт хугацааны санхүүгийн тогтвортой байдлыг
хадгалах, хөтөлбөрийн ирээдүйн хөгжилд чиглүүлэн олон улсын болон үндэсний
хэмжээний эрх бүхий байгууллагууд болон их сургуулиудтай хамтын ажиллагаа
байгуулан ажиллана.
2 ДУГААР ЧИГЛЭЛ: ДОКТОРЫН ЗЭРГИЙН СУРГАЛТЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ,
УДИРДЛАГА
Стандарт 2-1: Докторын сургалтыг үр дүнтэй зохион байгуулах, удирдах тогтолцоог
хөгжүүлсэн байна.
●
Докторын сургалтыг зохион байгуулах бүтэц нь докторын сургалтыг
амжилттай удирдаж, зохицуулж чадахуйц судалгаа шинжилгээний, сургалтын,
захиргааны багуудаас бүрдэнэ. Баг бүрийн гишүүдийн үүрэг, хариуцлагыг
тодорхойлж, бүх оролцогч талууд үүрэг хариуцлагын талаар бүрэн ойлголттой
болсон байна.
●
Докторын сургалтын засаглалыг (захирал, аливаа хамтрагч захирал, удирдах
зөвлөл, хороо гэх мэт) тухайн нөхцөл байдал, зорилттойгоо уялдуулан тогтоож,
засаглалд докторын оюутны оролцоог хангана.
●
Докторын сургалтыг хэрэгжүүлэх ерөнхий үйл ажиллагааны журмыг
нарийвчлан тодорхойлсон удирдлага, зохион байгуулалтын тодорхой дүрэм
журмын дагуу докторын хөтөлбөрийг удирдах бөгөөд эдгээр дүрэм журмыг
хэрэгжүүлэгч талуудад мэдээлнэ (байгууллагын дүрэм, дотоод дүрэм журам, гэх
мэт).
●
Зорилгоо биелүүлэхэд шаардлагатай хүний болон материаллаг нөөц сантай
байна (байр, ажилтан, цахим платформ, тухайн үйл ажиллагаанд зориулсан
програм хангамж, мэдээллийн систем, цахим баримт материалууд гэх мэт).
●
Докторын сургалт нь үйл ажиллагааны дотоод болон гадаад харилцаа
холбооны арга хэрэгсэлтэй байна. Докторын сургалтын бүхий л үйл ажиллагаа
докторын оюутнууд болон оролцогч талуудад нээлттэй байна (захиргааны үйл
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ажиллагаа, судалгааны үйл ажилагаа, шинжлэх ухааны болон/ эсвэл мэргэжлийн
сургалтыг дэмжсэн арга хэмжээ, гэх мэт).
●
Докторын сургалтын чанарын дотоод баталгаажуулалтын механизм тогтсон
байна. Тодорхой үйл ажиллагааны шалгуур болон журмын дагуу докторын
сургалтын өөрийн үнэлгээг тогтмол хийдэг байна. Ялангуяа, докторын
оюутнууд болон удирдагч багш нараас авах судалгаа авснаар (e.g. сургалтын
үнэлгээ, судалгааны дараа хийгдэх сайжруулалтын тогтолцоо) докторын
сургалтыг тасралтгүй сайжруулна. Ийм өөрийн үнэлгээний үр дүн болон түүний
мөрөөр хийсэн шинэчлэл өөрчлөлтийн дүнг их сургуулийн дээд захиргаа,
докторын оюутнууд болон бусад оролцогч талуудад мэдээлдэг байна.
Стандарт 2-2: Докторын хөтөлбөрт тэнцэх оюутнуудыг элсүүлэх санхүүжүүлэх
тодорхой бодлоготой байна.
●
Докторын сургалт нь тухайн их сургуулийн шинжлэх ухааны бодлого
зорилттой нийцсэн, ил тод, санхүүжилтийн бодлогод суурилж хэрэгжинэ. Энэ
бодлогод санхүүгийн удирдлагын бодлогыг багтаасан байна.
●
Оюутан элсүүлэх тодорхой дүрэм, журамтай байна. Дүрэм журам нь
(судалгааны сэдвийн сонголт, элсэлтийн нөхцөл, санхүүжилтийн хэмжээ хэлбэр
гэх мэт) нээлттэй, тодорхой, шударга зарчимд суурилсан байна.
●
Докторант нь хамгийн сайн нөхцлөөр суралцахад нь туслах, докторын
сургалтаа эхлэхэд нь бүхий л мэдээллээр хангах, танилцуулах үйлчилгээг бүх
төрлийн докторын оюутанд зориулж үзүүлнэ.
●
Элсэж орсон докторантыг докторын ажлаа хийхэд нь зориулсан таатай
нөхцлөөр (удирдагч багш, материаллаг нөөц сан etc.) хангаж, докторын зэргээ
хамгаалахад нь хүрэлцэх хангалттай санхүүгийн нөөцтэй байна.
3 ДУГААР ЧИГЛЭЛ: УДИРДАГЧ БАГШ, ДОКТОРАНТАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ
Стандарт 3-1: Докторын сургалт нь докторантыг удирдах, түүний гүйцэтгэлийг
хянах бодлоготой байна.
●
Докторантыг удирдах, болон гүйцэтгэлийг хянах ажлуудыг тодорхойлсон
тодорхой дүрэм, журамтай байх бөгөөд (удирдагч багшийн чанар, нэг удирдагч
багшид ноогдох докторын оюутны тоо, хөтөлбөрийн удирдлага нь хамтарсан
захиралтай бол хэрхэн удирдах болон давхар удирдагчтай бол хэрхэн удирдах гэх
мэт), дүрэм журмыг оролцох талуудад мэдээлнэ.
●
Докторын удирдагч багш (хөтөлбөрийн захирал) болон докторант хоѐрын
харилцан харицлагатай ажиллах үүргийг тодорхой журамлаж, тэдний анхааралд
хүргэнэ.
●
Докторант болон удирдагч багш хоѐрын үйл ажиллагааг тодорхойлсон ил
тод, харилцан уялдаатай журам бүхий докторын оюутан нэг бүрийн гүйцэтгэлийг
хянах хяналтын системтэй байна.
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●
Энэ гүйцэтгэлийн хяналтаар докторын ажлын явцыг хянаж, (үр дүнд хүрсэн
эсэх, хэвлүүлсэн өгүүлэл, гарсан бүтээл, орсон хичээлүүд гэх мэт), ажил
эрхлэлтэд хэр бэлтгэгдсэнийг хянаж, мөн тохирох нөхцөл бололцоог хангаж
байгааг баталгаажуулна ( санхүүжилт, удирдагч багш, материаллаг нөөц).
●
Докторын сургалтанд оюуны өмчийн хулгай, хуулбарлалт, авилгалтай
тэмцэх арга хэмжээг журамласан байна.
●
Докторант докторын сургалтын дундаас орхих нөхцөл байдлыг аль болох
хязгаарлахад чиглэсэн аливаа зөрчил, гадуурхал, доромжлолоос урьдчилан
сэргийлэх системийг тогтоосон байна. Аливаа зөрчил эсвэл шинжлэх ухааны
үнэнд харших нөхцөл байдалд орсон тохиолдолд талуудын хооронд эвлэрүүлэн
зуучлах механизмийг тогтоож, энэ талын мэдээллийг оролцогч талуудын
анхааралд хүргэдэг байна.
Стандарт 3-2: Докторын сургалт олон янз хэлбэрийн сургалт, арга хэмжээг зохион
байгуулдаг байна.
●
Докторантад тухайн шинжлэх ухааны хичээлээс гадна тухайн оюутны
чадамж болон тэдний карьер төлөвлөгөөнд тохирох ажил мэргэжилтэй холбоотой
хичээлүүдийг орно (уян хөрвөх чадвар, ажлын дадлага, ажлын туршлага гэх мэт).
Докторант оюутанд судалгааны ѐс зүй, шинжлэх ухааны цэвэр, шударга байдлыг
хамгаалах сэтгэлгээг төлөвшүүлнэ.
●
Докторын сургалт нь хамтран ажилладаг нийгэм-эдийн засгийн хамтрагчид
болон судалгааны нэгжийн чадавхид тулгуурласан байна.
●
Энэ сургалтыг үнэлэх, баталгаажуулах арга хэрэгслийг нарийн тодорхойлж,
хэрэглэгчдэд мэдээлсэн байна (эзэмшсэн мэдлэгийг шалгах тест, судалгааны
ажлыг хамгаалахаас өмнөх заавал үзэх болон санал болгох хичээлийн цаг гэх мэт)
●
Эрдэм шинжилгээний арга хэмжээ, хурал, панел хэлэлцүүлэг зэрэг судалгаа
шинжилгээний болон мэргэшилд чиглүүлэх нэмэлт арга хэмжээнүүдэд докторант
оюутнуудыг урьж оролцуулдаг байна. Докторант оюутнуудын тухайн арга
хэмжээнд хэрхэн оролцох, баталгаажуулах, үнэлэх арга ажиллагааг тодорхойлсон
байна.
Стандарт 3-3: Диссертацийн хамгаалалт болон хугацаатай холбоотой дүрэм журмыг
мөрддөг байна.
●
Докторантын чадавхи болон тусгай нөхцлийг харгалзан үзсэн, докторант
оюутныг жил бүртгэх болон тэдний диссертацаа бичих хугацааг тодорхой заасан,
тохирох заалтыг тусгасан байна (ажил эрхэлж буй докторын оюутан, сургалтын
чөлөө, хүүхэд асрах чөлөө, өвчний чөлөө болон жирэмсний амралт гэх мэт).
●
Диссертацыг хамгаалуулах эрх бүхий байгууллагаар баталгаажсан тодорхой
шалгуур шаардлагыг докторант оюутан болон удирдагч багшид мэдээлсэн байна
(шинэ мэдлэг бүтээх, судалгааны үр дүнгийн ашиглалт, сургалтыг
баталгаажуулах, хөдөлгөөнт судалгаа гэх мэт)
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●
Диссертацыг хэрхэн хамгаалах байгууллагын дүрэм журмыг докторын
оюутан болон удирдагч багшид мэдээлсэн байна. Энэ дүрэм журам нь ил тод,
шударга байдалд тодорхойлогдсон байна.
4 ДҮГЭЭР ЧИГЛЭЛ: ДОКТОРЫН СУРГАЛТЫГ ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛТЭЙ
ХОЛБОХ

Стандарт 4-1: Доктороор төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийг дэмжих механизмийг
бүрдүүлсэн байна.
●
Их сургуулийн захиргаатай хамтарч, орон нутгийн, үндэсний, олон улсын
хамтран ажилладаг байгууллагуудад докторын төгсөгчдийг сурталчилдаг
системийг бүрдүүлсэн байна. (төрийн болон хувийн салбаруудад).
●
Боломжтой бүх ажлын байруудад өрсөлдөх шаардлага, нөхцлийг докторын
оюутнуудад нээлттэй мэдээлдэг байна.
●
Докторын сургалтаар эзэмшсэн чадвар чадамжийг үнэлэхэд тохиромжтой
арга ажиллагааг ашигладаг байна. (тухайн шинжлэх ухааны болон хөрвөх
чадварууд)
Стандарт 4-2: Докторын төгсөгчдийг хөдөлмөрийн зах зээлтэй хэр холбож байгааг
хянах үр дүнтэй механизмыг хөгжүүлсэн байна.
●
Тухайн жилд төгссөн нийт докторуудаас хариуг аль болох өндөр
хувьтайгаар авахуйц хяналтын үр дүнтэй системтэй байна.
●
Хяналт мониторингийн систем нь докторын төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн
төрөл, цалин, байршил, карьер хөгжлийг авч үзнэ.
●
Докторант оюутнууд болон докторын төгсөгчдийн тусламжтайгаар,
докторын сургууль болон хамтран ажилладаг байгууллагууд төгсөгчдийн
лавлагааг үүсгэж, төгсөгчдийн сүлжээг хөгжүүлнэ.
Стандарт 4-3: Цуглуулсан тоо баримтыг шинжилж, мэдээлж, ашигладаг байна.
●
Докторын хөтөлбөрийн менежерүүд цуглуулсан мэдээллийг шинжилж,
докторт суралцахаар өргөдөл мэдүүлэгчид/ докторант оюутнууд/ доктороор
төгсөгчид болон оролцогч талуудад мэдээллийг илгээснийг баталгаажуулан, дата
мэдээллийг ашигладаг байна.
●
Төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн судалгааны дүн шинжилгээг докторын
сургалтыг хөгжүүлэхэд ашигладаг байна (элсэлт болон докторын оюутны
гүйцэтгэлийн хяналт, санал болгож буй нэмэлт сургалт, арга хэмжээ).
●
Орон нутгийн, үндэсний болон олон улсын хамтрагч байгууллагуудад
(байгууллагууд болон нийгэм-эдийн засгийн хамтрагчид) тухайн докторын
сургалтыг сурталчилж ач холбогдлыг өндөрсгөхөд төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн
дүн шинжилгээг ашигладаг байна.
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