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Либерал боловсрол

Либерал 
боловсрол

• is an approach to learning that empowers individuals and 
prepares them to deal with complexity, diversity, and 
change.(www.aacu.org)

Либерализм

• liberty, equality, and justice (including both legal justice 
and social justice)

Либерти

• Freedom; exemption from extraneous control. The power of the will, in its 

moral freedom, to follow the dictates of its unrestricted choice, and to direct the 
external acts of the individual without restraint, coercion, or control from other 
persons. (Black's Law Dictionary)

http://www.aacu.org/leap/What_is_liberal_education.cfm
http://thelawdictionary.org/liberty/#ixzz2Onys0B3p


Либерал боловсрол
дэлхий дахинд

ЮНЕСКО –гийн “Higher Education in the Twenty-First Century: 
Vision and Action” XXI зууны дээд боловсролын  тунхаглал.
(http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_eng.htm)

• Суралцах, судлах, сонгох, гүйцэтгэх тэгш боломжтой, 
ялгаварлан гадуурхадахгүй байх

• Судалгаагаар дамжуулан мэдлэг олгох, хамтын ажиллагаа

• Олон талт сурах боломжууд (traditional degrees, short 
courses, part-time study, flexible schedules, modularized 
courses)

• Оюутан суурьтай сургалт, бие даах чадвар, үнэлэлт дүгнэлт

• Технологи, мэдлэг дамжуулах боломж,…

http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_eng.htm
http://www.unesco.org/new/en/unesco/




Либерал боловсрол

• Тодорхой нэг талбарын тухай гүн мэдлэгээс 
гадна шинжлэх ухаан, нийгэм ба соёл зэрэг 
өргөн хэмжээний мэдлэгийг оюутанд олгох

• Оюутанд нийгмийн хариуцлагын мэдрэмжийг 
хөгжүүлэх мөн харилцааны чадвар, дүн 
шинжилгээ хийх, асуудал шийдэх чадамж зэрэг 
оюуны чадамжуудыг хөгжүүлэх бөгөөд 
үүнийгээ  амьдралд ашиглах чадвартай 
болгоход тусална



Их сургуулийн чиг үүрэг

• Либерал боловсрол олгох

• Мэдлэг үйлдвэрлэх

• Дараа үеийн эрдэмтэдийг бэлтгэх

• Мэргэжилтэй боловсон хүчнийг бэлтгэх

• Нээлттэй, хүртээмжтэй байх

• Эдийн засгийн өсөлтөд дэмжлэг үзүүлэх
– Технологи бүтээх, нутагшуулах

– Мэргэжлийн экспертиз, зөвлөгөө



Уламжлалт сургалтын системийн 
дутагдал

• Оюутанд тухайн улиралд суралцах хичээлийг нь 
сургуулийн зүгээс оноодог

• Сургалтыг бүх оюутныг ижил мэтээр үзэж төлөвлөдөг

• Суралцагсдын хувийн онцлог, боломжийг үл харгалзсан

• Төлбөрийг урьдчилаад жилээр авдаг

• Суралцагсад яваандаа өөрийн тэмүүлэл, идэвх нь сулрах, 
бэлэнчлэх сэтгэхүйтэй болдог

• Унасан хичээл байсан ч сургуулийн санхүүжилт, анги 
дүүргэлтээс болоод дараагийн хичээлд нь суулгадагаас 
сурлагандаа анхаардаггүй

• Хэд хэдэн хичээлд унавал суралцах хугацааг нь жилээр 
нэмнэ



Уламжлалт сургалтын системийн 
дутагдал

• Нэг л зүйлд гүнзгийрдэг

• Ажил дээр гараад мэдлэгээ хуваалцах, хувийн болон 
нийгмийн харилцаанд алдаа гаргадаг, нийгэмших чадвар 
сул

• Багшид тулгуурласан, багшаас их хамааралтай багш заах 
гэж мэрийхгүй бол оюутнууд сулардаг, дүнгээ мэдэх, 
багшаа сонгох боломжгүй

• Нэг хичээлийг нэг л багш заах хандлагатай, хичээл өмчлөх

• Шудрага бус дүгнэх, дүнгийн нууцлал байхгүй нийтэд нь 
харуулдаг (Дүгнэхдээ тухайн хичээлийн хүрээнд биш 
ерөнхийдөө сайн оюутан гэж дүгнэх)

• Цаг хугацаа алдсан процедуруудтай

• Элсэлтийн процесс ил тод бус, дүн өөрчлөлт орсон байдаг, 



Шийдлүүд

• Элсэлтийн процессийг шудрага болгох
– Онлайн элсэлт авах боломж бүрдүүлэх

• Сургалтын хөтөлбөрийг өөрт тохирсноор сонгож сурах
– Сургалтын төлөвлөгөөг модуль бүтэцтэй байлгах Major+Minor, сонгох 

боломжтой байх

• Суралцагч өөрийн оюуны болон биеийн чадавхи, санхүүгийн 
боломжиндоо тохируулан сурах
– Хичээл сонгох, багшаа сонгох, хувиараа сонгох

• Хичээл бүрийн онцлогоос хамаарсан сургалтын арга, хэлбэрийг 
дэмжих
– Хичээлийг 16 долоо хоногт тэгшитгэж орох биш хуваарь нь жигд бус 

тархалттай байх, эрчимжүүлсэн

• Багш нарын хичээлийн өмчлөлийг задалж хамтын ажиллагааг дэмжих
– Нэг хичээлийг олон багш хамтарч заах боломж бүрдүүлэх, өөр өөрийн 

судалгааны сэдвүүдээрээ хичээлийг хувааж заах, хамтарч заах



Шийдлүүд

• Сургалтанд судалгааны үр дүнг нэвтрүүлэх
– Нэг хичээлийг олон багш хамтарч заах нь өөр өөрийн судалгааны сэдвүүдээрээ 

хичээлийг хувааж заах, хамтарч заах

• Багшийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
– Дүнгийн мэдээллээ тухай бүр нь нууцлалтайгаар өөрөө хандаж авах

– Гэрийн даалгавар түгээх, дүгнэх боломж оруулах

• Оюутны эрэл хайгуулд дэмжлэг үзүүлэх, мэдлэгийг хуваалцах
– Хэлэлцүүлэг ажиллуулах

• Оюутны мэдлэг чадварыг шударгаар үнэлэх, ялгаварлан гадуурхахгүй 
байхад
– Онлайн шалгалтын систем

• Бусад цаг хугацаа зарцуулсан ажлыг автоматжуулах, оюутанд шуурхай 
үйлчлэх
– Хичээлийн уялдаа, шаардлагад нийцээгүй тохиолдолд дараагийн хичээлийг сонгон 

судлах боломжгүй

• Хичээлийн уялдаа холбоог автоматаар хянах

• Тодорхойлолтууд авах



Системийн хэрэглэгч

• Удирдлага (бүр.сур захирлууд, БСА, МДСА)

• Захирлын туслах

• Сургалтын алба ажилтан, дарга

• Багш

• Оюутан

• Элсэхээр бүртгүүлэгч

• Төгсөгч

• Ня-бо



Системийн модулиуд

• Бакалавр, магистр, докторын онлайн элсэлт

• Шинэ багшийн онлайн бүртгэлийн систем

• Тушаал системээс гарна

• Үнэмлэх захиалах хэвлэх систем

• Нэгж бүрэлдэхүүнүүд

• Албан тушаалууд

• Өрөө тасалгаа



Тулгарсан бэрхшээлүүд

• Технологийн талын

• Хүний хүчин зүйлс

• Дүрэм журам



Системийн модулиуд

• Сургалтын төлөвлөгөө
• Хичээлийн хуваарь
• Хөтөлбөр мэргэжлүүд
• Хичээл сонголт
• Цахим журнал
• Дүн, дүнгийн засвар
• Цахим шалгалт, даалгавар ирц
• Багшийн веб сайт
• Sisi disk
• OCW
• Форум
• Төлбөр, нягтлангийн хэсэг



Системийн модулиуд

• Сургууль хоорондын цагийн тооцоо

• СА аас төрөл бүрийн тайлан, анализ, 
тодорхойлолтууд, тэтгэлэгийн тайлан,…

• Хичээлийн дараах санал асуулга

• Төгсөлт, диплом хэвлэх

• Дипломын мэдээлэл шалгах

• МУИС мэдээтэй холбох

• SMS систем

• WiFi сүлжээнд ашиглагдах
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Үр дүн

• Дүрэм журам өөрчлөгдсөн

• Сургалтын төлөвлөгөө модуль бүтэцтэй болсон

• Олон төрлийн хичээл орох хуваарь

• Оюутнууд өөрт тохирсон хичээлийг сонгох 
боломжтой болсон

• Оюутны хариуцлага дээшилсэн

• Зөвхөн ангийн хүрээнд танил байснаа больсон

• Багийн ажиллагаа сайжирсан

• Оюутанд хүрэх үйлчилгээ сайжирсан



Статистикууд



Статистикууд



Ашиглаж байгаа сургуулиуд

1. МТС
2. ФЭС
3. МКС 
4. ХЗС
5. НШУС
6. ХХИС
7. ЭЗС
8. ОУХС
9. ГХСС

10.МХСС
11.ГГС
12.ББС
13.ХС
14.УБС 
15.Завхан 
16.Орхон
17.Баянхонгор
18.Байгаль-Эх 

лицей 



Дүн оруулах



Хичээл баталгаажуулалт



Элсэлт

http://burtgel.num.edu.mn

http://burtgel.num.edu.mn/


Хичээлийн хуваарь



Дүнгийн тодорхойлолт



Цахим журнал



Ирц, Даалгавар



Багшийн сайт

http://web.num.edu.mn/~mashbat

http://web.num.edu.mn/~mashbat


Хэлэлцүүлэг

http://forum.num.edu.mn

http://forum.num.edu.mn/


OCW

http://sisi.num.edu.mn/ocw

http://sisi.num.edu.mn/ocw


Тестийн систем

http://sisi.num.edu.mn/test

http://sisi.num.edu.mn/test


Төгсөлтийн бичиг баримт



Сургууль хоорондын багц 
цагийн тооцоо

• Жишээ 

– 2012-2013 намрын улирал  ХХИС->НШУС



Хүний нөөцийн мэдээлэл



Ня-бо төлбөрийн хэсэг







Суралцаж байгаа оюутны тоо
Түвшин Өдрийн 

сургалт 
Оройгоор Эчнээ Бэлтгэл Нийт 

Бакалавр 16,926 669 620 18,215 

Бүрэн дунд 346 346 

Доктор 558 558 

Магистр 2,355 208 592 61 3,216 

Хэлний бэлтгэл 102 102 

Нийт 20,287 877 1,212 61 22,437 



Төгсөгчдийн тоо

Түвшин
Өдрийн 
сургалт 

Оройгоор Эчнээ 
Эрчимжүүл -

сэн 
Экстернат Нийт 

Бакалавр 
6,784 508 381 104 7,777 

Диплом 
3 3 

Доктор 
20 8 2 30 

Магистр 
697 144 134 975 

Хэлний бэлтгэл 
101 101 

Нийт 
7,605 652 523 104 2 8,886 



Хөтөлбөр
Түвшин 

Өдрийн 
сургалт 

Оройгоор Эчнээ Бэлтгэл  Экстернат Нийт 

Бакалавр 244 13 14 271 

Бүрэн дунд 6 6 

Диплом 15 15 

Доктор 102 78 1 3 184 

Магистр 149 4 125 11 1 290 

Хэлний бэлтгэл 4 1 5 

Нийт 520 17 217 13 4 771 



Хичээлийн тоо



Цаашид

• Онлайн сургалт /Журам/

• Санхүүгийн системд холбох

• Эрдэм шинжилгээ

• Захиргаа


