ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗУРАГЛАЛ
/ROADMAP/ 2010 – 2021

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
Дээд боловсролын сургалтын чанар, нийлүүлэлт нь суралцагч, ажил олгогч, олон нийтийн эрэлтэд
тохирохгүй байна.
Мэдлэгийн хүрээг тэлэх, технологийн хөгжлийг хөтлөх үүрэгтэй их сургуулийн систем бүрдэж
чадаагүй байна. Олон улсын төвшинд эрдэм шинжилгээний ажилд дээд боловсролын төсвийн 710 хувийг зарцуулдаг бол манайд 2.7 хувь нь зарцуулагдаж байна.
Дээд боловсролын салбарын эрх зүйн орчинг сайжруулах, санхүүжилтын тогтолцоог шинэчлэх
шаардлагатай.
Сургалт, шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, бизнесийн байгууллагуудын уялдаа холбоо, түншлэл
хангалтгүй байна.
Дээд боловсролын сургалт, судалгаа зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ, үндэсний хөгжлийн бодлого,
тэргүүлэх чиглэлтэй уялдахгүй байна.
Дээд боловсролын сургалтын байгууллагуудын удирдлагын арга барил, менежментийн ур чадвар
дутагдалтай, багш нарын цалин бага, хөдөлмөрийн зах зээл дээрх үнэлэмж доогуур байна.
Багш нарын 22.2 хувь нь докторын зэрэгтэй, нэг багшид 23 оюутан ногдож байна. Багш нарын
хангамж, тэдний мэргэжлийн чадвар хангалтгүй байна.Дээд боловсролын сургалтын 86
байгууллага , 36 хөтөлбөр магадлан итгэмжлэгдээд байна.
Элсэгчдийн 74.3 хувь нь тухайн жилд ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчид, нийт
суралцагчдын 35.8 хувь нь нийгмийн ухааны мэргэжлээр, 17.1 хувь нь техник, технологийн
мэргэжлээр суралцаж байна.
2009-2010 оны хичээлийн жилийн байдлаар 146 их, дээд сургууль, коллеж үүнээс төрийн
өмчийн 42, төрийн бус өмчийн 99, гадаадын 5 сургуулийн салбарт 164.8 мянган оюутан суралцаж,
7.2 мянган багш ажиллаж байна.
Дээд сургуулиудын сургалт, судалгааны ажлын стандартыг шинэчлэх шаардлагатай, чанарын
баталгаажуулалтын систем үр дүнтэй ажиллаж чадахгүй байна.
Улсын хэмжээгээр ажилгүй бакалаврын зэрэгтэй 19.8 мянга, магистр түүнээс дээш зэрэгтэй 0.5
мянга, дипломын дээд, тусгай мэргэжлийн дунд боловсролтой 8.9 мянган хүн байна.2005-2009
оны дунджаар дээд боловсролын салбарын төгсөгчдийн ажил эрхлэлт /төгссөнөөс хойш 6 сарын
дараа/ 36 хувьтай байна.
Төгсөгчдийн мэргэжлийн төвшин, ур чадвар хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээг хангахгүй
байна.Авьяас, чадвартай оюутныг дэмжсэн Засгийн газрын хэмжээний оюутны тэтгэлгийн
тогтолцоо бүрдээгүй, сургалтын төрийн сангийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгож сайжруулах
шаардлагатай.
Нийт оюутны 7.7 хувь нь магистр, докторын сургалтад хамрагдаж байна. Магистр, докторын
төвшний сургалтын чанар олон улсын төвшинд хүрэхгүй байна.
Хичээлийн байр, сургуулийн дэд бүтэц, судалгааны лаборатори, сургалтын хэрэглэгдэхүүн,
мэдээлэл харилцааны технологи, номын санд хөрөнгө оруулалт дутагдалтай байна.

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ЗОРИЛТ- 2021
Дээд боловсролын тогтолцоо, агуулга, стандартыг байнга шинэчлэн сайжруулж, олон улсад
өрсөлдөх чадвартай, олон улсын жишигт нийцсэн их, дээд сургуулиудыг бий болгосны үндсэн
дээр улс орны хөгжилд шаардлагатай хүний нөөц, мэдлэг, технологийг тасралтгүй нийлүүлнэ.
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бүрдүүлэх.

9.Дээд
боловсролын
төлөвлөлтийг
сайжруулах.

10.Сургууль,
оюутны
хооронд
байгуулах
гэрээний
заалт,
нөхцөлийг
тодорхой
болгох.

10.Гадаадын
оюутан
элсүүлэхийг
нэмэгдүүлэх.

10.Дээд
боловсрол
судлаачдыг
бэлтгэх.

10.Дээд боловсрол
эзэмшигчид ажил,
мэргэжлээрээ
шаардлагатай
мэдээллийг англи
хэлээр ашиглах
чадвартай болгох.

хариуцлагы
н тогтолцоог
нарийвчлан
тогтоох.

үйлчилгээг
үзүүлэх.

бэлтгэхэд төсвөөс
дэмжлэг үзүүлэх.

9.Өндөр
9.Дээд
9.Дээд боловсролыг
хөгжилтэй
боловсролын
хөгжүүлэхэд гадаадын
орнуудын
сургалтын
зээл, буцалтгүй
их, дээд
байгууллагад
тусламжийн эх
сургуулийн иргэний нийгэм,
үүсвэрүүдийг
багш нараас хэрэглэгчдийн эрх олшруулж, хэмжээг
урьж
ашгийг хамгаалах
нэмэгдүүлэх арга
ажилуулах. байгууллагын
замуудыг хайж олох.
хяналтын
тогтолцоо
бүрдүүлэх.
10.Дээд
10.Төрийн бус 10.Төрийн өмчийн дээд
боловсролы
өмчийн
боловсролын
н багшийн
сургуулиудын
сургалтын
статусыг
хотхоноор
байгууллагын тогтмол
тодорхой хөгжихэд дэмжлэг
зардал, хөрөнгө
болгож,
үзүүлэх.
оруулалт, их засварын
ЮНЕСКОболон багш нарын
гийн
мэргэжил дээшлүүлэх,
зөвлөмжтэй
эрдэм шинжилгээ,
уялдуулах.
тэтгэвэр тэтгэмжийн
зардлын эх үүсвэрийг
төрөөс санхүүжүүлэх.

