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ҮБХИС-ийн захирлын 2019 оны                       
05 дугаар сарын 07–ны өдрийн А/139 
дүгээр тушаалын гуравдугаар хавсралт 

 
  

ҮНДЭСНИЙ БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН ИХ СУРГУУЛИЙН СУРАЛЦАГЧИЙН  
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЖУРАМ 

 
НЭГ.НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ. 

 
1.1. Монгол Улсын Боловсролын тухай, Дээд боловсролын тухай хуулиуд, БСШУ-

ны сайдын 2003 оны 158 дугаар тушаалаар баталсан “Дээд боловсролын зэрэг олгох 
сургалтад багц цагийг хэрэглэх, суралцагчдын мэдлэг, чадварыг дүгнэхэд баримтлах 
журам”, 2014 оны А/174 дүгээр тушаалаар баталсан “Дээд боловсролын бакалаврын 
мэргэжлийн чиглэл /хөтөлбөр/-д тавигдах нийтлэг шаардлага”-ыг үндэслэн боловсруулсан 
энэхүү журмыг ҮБХИС-ийн хэмжээнд мөрдөнө. 

1.2.Суралцагчийн (ҮБХИС-ийн докторант, магистрант, оюутан, сонсогч, сурагчдыг 
суралцагч гэнэ) мэдлэг, ур чадвар, чадамжийг үнэлж дүгнэхдээ тэднийг сургалтын үйл 
ажиллагаанд тогтмол, жигд оролцуулж, биедаан суралцаж “мэдлэг бүтээх” үйл ажиллагааг 
дэмжих, суралцагчийн сурах, багшийн зөвлөн туслах, чиглүүлэх, хамтран ажиллах үүрэг, 
хариуцлагыг өндөржүүлэх зарчмыг удирдлага болгож, суралцагчийг үнэн зөв, бодитой 
үнэлэх тогтолцоог бүрдүүлнэ. 

1.3.Суралцагчийг үнэлэх үйл ажиллагаа ньшинжлэх ухааны үндэслэлтэй бодитой, 
шударга, ил тод, бусдын нэр хүндийг хүндэтгэх зарчмаар явагдана. 

1.4.Хичээл бүрийн үнэлгээний зэрэгцээ хөтөлбөрийн үндсэн үе шат бүрийн үр дүнг 
үнэлэх хэлбэр нь явцын, улирлын, ур чадварын болон бусад үнэлгээнээс тогтоно. 

1.5.“Сурах, сургах үйл ажиллагааг үнэн зөв, бодитой үнэлэх, суралцагчдын анги 
дэвших болон шилжин суралцах үйл явцад хүндрэл, бэрхшээл учруулахгүй байх, 
сургалтын үйл явцыг удирдан чиглүүлэх, зохицуулах, хяналт үнэлгээ хийх, хөтөлбөрийг үр 
дүнтэй хэрэгжүүлэх нөхцөл, боломжийг бүрдүүлнэ.  

1.6.Сургалтад багц цагийн системийг хэрэглэхдээ суралцагчийн мэдлэг, ур чадвар, 
чадамжийн үнэлгээний нэгдсэн системийг ашиглах ба энэхүү систем нь сургалт, олон 
улсын жишигт нийцэх, багц цагт шилжүүлэн тооцох нөхцөлийг хангана. 

1.7.Багц цагийн  тогтолцоонд суралцагчийн тасралтгүй хөдөлмөрлөсөн байдал, 
суралцах үйл ажиллагааны үр дүн, хичээлийн агуулгыг хэрхэн эзэмшсэн зэргийг тооцон 
багш хичээлийн явцад мэдлэг, ур чадвар, чадамжийг 70 хүртэл оноогоор, улирлын 
шалгалтыг  30 хүртэл оноогоор үнэлэх журмыг баримтална.  

1.8.Ижил хөтөлбөр /мэргэжил/-өөр суралцаж буй өдөр, эчнээ болон, бусад 
хэлбэрээр суралцагчдын мэдлэг, ур чадвар, чадамжийг тухайн хөтөлбөрийн агуулгаар 
шалгаж үнэлнэ. 

1.9.Сургалтын төлөвлөгөөн дэх хичээлээр суралцагчийн эзэмшсэн мэдлэг, ур 
чадвар, чадамжийг үнэлж дүгнэх гол хэлбэр нь явцын үнэлгээ байх ба, хүрсэн төвшин 
болон үр дүнгийн үнэлгээг хичээл заасан багш хийнэ. Суралцагчийн эзэмшиж буй мэдлэг, 
ур чадвар, чадамжийг үнэлэх хэлбэрийг хичээлийн стандартад тодорхой тусгасан байна. 
Үнэлгээний хэлбэр нь төсөл, тайлан хамгаалалт, тест, эссэ зэрэг хэлбэр байж болно. 

1.10.Хичээлийн стандартад заасан үнэлгээний арга хэлбэрийг хатуу баримтлах ба 
үнэлгээний даалгавар, суралцагчид тавих шаардлага нь түүний суралцаж буй мэргэжлийн 
чиглэлээс үл хамааран нэгэн ижил байна. Стандартын гүйцэтгэлийн хяналтыг холбогдох 
нэгж хариуцна. 

1.11.Суралцагчаас нэг төрлийн хичээлийн шалгалтыг авахад тухайн шалгалт авах 
материалын нууцлалыг хангахын хамт шалгалтын өөр арга хэлбэрийг сонгохыг 
чухалчилна. 

1.12.Суралцагч шалгалтыг хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар (өвчлөх, улс, олон улсын 
чанартай олимпиад, тэмцээн, уралдаанд оролцох, чөлөө авах г.м) тогтоосон хугацаанд 
өгөх боломжгүй нөхцөлд энэ тухайгаа мэргэжлийн тэнхим, бүрэлдэхүүн сургуулийн эрдэм 
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шинжилгээ, сургалтын албанд хандан, дараагийн улирлын хуваарьт өдөр нөхөн шалгалт 
өгөх зөвшөөрөл авна.  

1.13.Суралцагч зарим хичээлээр өөрийн мэдлэг, ур чадвар, чадамж хангалттай гэж 
үзвэл багц цаг шууд тооцох 30 хүртэл онооны шалгалтыг өгч болно. Уг шалгалтыг 
томилогдсон комисс улирлын эхэндавна. Шууд тооцуулах шалгалт нь өдрийн ангийн 
суралцагчид зөвхөн ерөнхий суурь хичээлд, эчнээ ангийн суралцагчид ерөнхий суурь 
болон мэргэжлийн суурь хичээлд, нэг улиралд 2-оос илүүгүй хичээлд зөвшөөрөгдөнө. 

1.14.Энэхүү шалгалтыг амжилттай өгсөн суралцагчийн шалгалтад авч болох 30 
хүртэлх оноог 3,33 оноогоор үржүүлэн, уг хичээлийг бүтэн үнэлэх 100 хүртэл оноонд 
шилжүүлнэ. Шалгалтын үнэлгээг хангалтгүй гэж үзвэл тухайн хичээлийг дахин судална. 

1.15.Суралцагчийн тухайн хичээлээр эзэмшсэн мэдлэг, ур чадвар, чадамжийг 
үнэлэхдээ суралцагч сургалтын төлөвлөгөөн дэх хичээлийн агуулгыг хичээлийн явцад 
болон эцэст хэрхэн судалж эзэмшсэнийг үнэлэх ба үнэлгээ нь хэмжилтийн хувьд 
“хувьчилсан оноо”, “үсгээр илтгэсэн дүн”, “тоогоор илтгэсэн дүн” гэсэн хэлбэртэй. Мөн 
“тооцов”, “тооцохгүй” хэмээн үнэлж, харгалзсан “S”, “U” тэмдэглэгээг хэрэглэнэ. 

1.16.Хувьчилсан оноог бүхэл тоогоор, үсгээр илтгэсэн дүнг A, A-, B+, В, B-, С+, C, 
C-, D+, D, D-, F үсгээр тэмдэглэнэ. Эдгээр үсгэн дүнд 4.0, 3.6, 3.1, 2.7, 2.3, 1.9, 1.4, 1.0, 0 
гэсэн тоон дүнг харгалзуулж болно.  

1.17.Мэргэжлийн болон үйлдвэрлэлийн (мэргэших) дадлагын тайлангдадлага 
дууссан өдрөөс хойш 2 долоо хоногийн дотор, ангийн ажил (тайлан)-ыг хичээл дуусахаас 
2 долоо хоногийн өмнө хамгаалуулна.  

1.18.Сургалтын төлбөрөө тогтоосон хугацаанд төлөөгүй болон шалгалтад орох 
зөвшөөрөл олгогдоогүй суралцагчийн нэрийг “Их сургуулийн удирдлагын мэдээллийн 
систем буюу Cloud University V2” системийн шалгалтын дүнгийн хуудсанд бичихгүй, 
шалгалтад оруулахгүй.  

/ҮБХИС-ийн захирлын 2020 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/133 дугаар 
тушаалаар нэмэлт өөрчлөлт орсон/  
  

ХОЁР.СУРАЛЦАГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН СИСТЕМ 
 

2.1.Сургалтын багц цагийн тогтолцооны зарчимд нийцүүлэн суралцагчдын мэдлэг, 
ур чадвар, чадамжийг үнэлгээний нэгдсэн системээр үнэлнэ. 

2.2.Суралцагчийн сурлагын амжилтыг зөвхөн нэг хичээлийн дүнгээр биш тухайн 
улиралд үзсэн бүх хичээлийн үнэлгээний голч дүнгээр гаргана. 

2.3.Бакалавр, магистр, докторын боловсролын зэрэг олгох сургалтад тухайн хичээлд 
70 ба түүнээс дээш оноо авсан суралцагчийг уг хичээлийн агуулгыг судалж, багц цагийг 
биелүүлсэн гэж үзнэ. Харин 70-аас бага оноо авбал “хангалтгүй” суралцсан буюу тухайн 
хичээлийн багц цагийг биелүүлээгүйд тооцно. 

2.4. Багц цаг тооцохгүй хичээлийн шалгалтыг 100 оноогоор дүгнэнэ. Авсан оноо нь 
70 ба түүнээс дээш бол “тооцов”, 70-аас доош бол “тооцохгүй” гэж үнэлнэ. 

2.5.Суралцагчийн мэдлэг, чадварыг үнэлэхдээ стандарт ба стандарт бус үнэлгээг 
хэрэглэнэ. Үүнд: A, B, C, D, F нь стандарт үнэлгээ, I,E, NC, CR, R, W, NA, NR, S, U нь 
стандарт бус үнэлгээ байна. /Хүснэгт 1/ 

 
Суралцагчийг үнэлэхдээ дараах лавлах хүснэгтийг ашиглана. 

 
Хүснэгт 1 

Хичээлийн 
оноо Тоон дүн Үсгэн 

дүн Үнэлгээний болзол 

97, 98, 99, 100 3,9, 4,0 А Сурлагын дээд амжилтыг илтгэх дүн. 
Тухайн хичээлийн агуулгыг бүрэн гүйцэд, бүтээлчээр 
ойлгосон, ухагдахуун, ойлголтуудыг чадварлаг 
ашигладаг. 

90, 91, 92, 93, 
94,95, 96 

3,6, 3,7, 
3,8 A- 

87, 88, 89 3,4, 3,5 В+ Дунджаас дээгүүр амжилтыг илтгэхдүн. 
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83, 84, 85, 86 3,2, 3,3 В Тухайн хичээлийн агуулгыг сайн ойлгосон, тухайн 
хичээлтэй холбоотой бодлого бодох, ухагдахууныг 
ашиглах чадвартай; 

80, 81, 82 3,0 3,1 В- 
77, 78, 79 2,7, 2,8, 2,9 С+ 
74, 75, 76 2,4, 2,5, 2,6  С Тухайн хичээлийн агуулгыг дундаж түвшинд 

эзэмшсэнийг илтгэх дүн.  
Тухайн хичээлийн ухагдахууны ихэнх хэсгийг 
хангалттай ойлгосон, дундаж түвшний бодлого 
бодох чадвартай, цаашид энэ чиглэлийн хичээл 
судлах хангалттай бэлтгэлтэй; 

70, 71, 
72, 73 

2,0, 2,1, 
2,2, 2,3 

 
  С- 

67, 68, 69 1,9 D+ D+ Дундаж түвшинд дөхсөн амжилтыг илтгэх дүн. 
Тухайн хичээлийн ухагдахуунуудыг жигд ойлгоогүй, 
харьцангуй хялбар бодлого бодох чадвартай, 
мэдлэг,чадвар, дадал дутмаг; 

63, 64, 65, 66 1,8 D 
60, 61, 62 1,7 D- 

0-59 0 F Мэдлэг, чадвар, дадал хангалтгүйг илтгэх дүн. 
 

Хүснэгт 2. 
Стандарт бус үнэлгээг дараах тохиолдолд хэрэглэнэ. 

“I” 
(Incomplete) Хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар явцын үнэлгээ /реферат, даалгавар, 
дадлагын ажил дутуу, явцын шалгалтад орж чадаагүй г.м/ дутуу боловч шалгалтын 
хугацаанд нөхөн гүйцэтгэж, шалгуулах нөхцөлтэйгөөр хэрэглэнэ. 

“E” 
(exam incomplete by the student) Хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар шалгалтад ороогүй бол 
энэтэмдэглэгээг бичнэ. Е үнэлгээтэй суралцагчийн холбогдох бичиг баримтыг 
үндэслэн нөхөн шалгалтад оруулна. 

“NC” 
(noncredit) Багц цаг тооцохгүй бөгөөд уг хичээлийг судалсан гэсэн тэмдэглэгээ. Бусад 
сургуулиас шилжин ирсэн суралцагчийн багц цагийг тооцох боломжгүй гэсэн 
тохиолдолд уг тэмдэглэгээг хийж, тухайн хичээлийг нөхөн суралцаж үнэлүүлнэ. 

 
“CR” 

(credit granted) Багц цагийн үнэлгээнд шилжээгүй бусад сургуулиас шилжин ирсэн 
суралцагчийн багц цагийг дүйцүүлэн тооцох үед энэ тэмдэглэгээг хийх ба, голч дүнг 
бодоход оруулахгүй, дипломын хавсралтад бичигдэнэ. 

 
“R” 

 

(repeating acourse) Суралцагч тухайн хичээлийг судалсан ч тодорхой шалтгаанаар 
дараагийн улиралд дахин судлахаар шийдэж, хүсэлт гаргасан бол суралцагчийн 
өмнөх үнэлгээний үсгээр илтгэсэн дүнг R болгож, дахин судлах боломж олгоно. 

 
“W” 

 

(withdrawal) Суралцагч хичээлийг цаашид судлахаас татгалзсан, хангалтгүй 
судалсан бол шалгалтаас 7 хоногийн өмнө уг тэмдэглэгээг хийлгэх хүсэлтээ 
багшид гаргана. Суралцагч чөлөө авсан, хасагдсан, гарсан тохиолдолд 
дүгнэгдээгүй хичээлийн дүнг системээс тавина. Дараа нь тус хичээлийг шинээр үзэх 
хичээлийн адил бүртгүүлж судална. 

“NA" (Grade Not yet Available) Одоогоор дүгнэгдээгүй буюу судалж байгаа хичээлийн 
тэмдэглэгээ 

“NR” 
(No grade Reported) Багш   эцсийн   үнэлгээгээ  үнэлгээгээ  тавих   хугацааны  дотор 
тавьж, системд оруулаагуй тохиолдолд мэдээллийн системээс автоматаар тавьсан 
тэмдэглэгээ. 

“S” (Satisfactory) “Тооцов” гэсэн тэмдэглэгээ 
“U” (Unsatisfactory) “Тооцохгүй” гэсэн тэмдэглэгээ 

 2.6.“Е”, “I” тэмдэглэгээтэй суралцагч дараагийн улирлын эхний 21 хоногт багтаан 
шалгуулахгүй бол сургалтын албанаас “F” дүн тавина. Энэхүү давтан шалгалтад төлбөр 
төлөхгүй. 

2.7.Стандарт бус үсгэн тэмдэглэгээтэй хичээлийн багц цагийг улирлын болон нийт 
голч дүнг бодоход хэрэглэхгүй. 
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ГУРАВ.СУРАЛЦАГЧИЙН ЯВЦЫН ҮНЭЛГЭЭ 
 

3.1.Явцын үнэлгээний дүн нь суралцагчийн хичээлийн агуулгыг тасралтгүй, жигд 
судлан эзэмшиж, эзэмшсэн мэдлэг, ур чадвар, чадамжаа тухайн хичээлийн хөтөлбөрт 
тусгасан хэлбэрээр, заасан хугацаанд бодитой үнэлүүлэхэд чиглэгдэнэ. 

3.2.Суралцагчийн сурах үйл ажиллагаа хичээлийн болон бие даалтын хуваарийн 
дагуу явагдана. 

3.3.Хичээлийн агуулгыг бүрэн эзэмшүүлэхийн тулд багш суралцагчтай тогтмол 
ажиллаж, тэдний сурах идэвх, чармайлтыг дэмжиж, өөртөө дүгнэлт хийх боломж олгох 
зорилгоор амаар, бичгээр, ярилцлага, тест,бодлого, тооцоо, дасгал, биеэр гүйцэтгэх 
дадлага зэрэг хэлбэрээр явцын үнэлгээг хийнэ. 

3.4.Багш хичээлийн хөтөлбөр стандартдаа лекц, семинар, бүлгийн дасгал, дадлага, 
симуляци, лабораторийн ажлыг хэрхэн гүйцэтгэх, биедаалтын төлөвлөгөөний дагуу 
бодлого, зураг тооцоо, дасгал, бодит жишээн дээр суралцаж, судалгааны тайлан, илтгэл, 
эссэ, реферат, хяналтын ажил, сорил, явцын шалгалтыг хэдэн удаа авч ямар аргаар 
үнэлэх талаар тодорхой тусгаж өгнө. 

3.5.Улирлын туршид суралцагчийн мэдлэг, ур чадвар, чадамжийг үнэлэхэд багшийн 
үнэлгээ 70 хувийн оноотой тэнцүү байх ба онол, дадлагын үнэлгээнээс бүрдэнэ. 

3.6.Онол, дадлагын үнэлгээний харьцаа нь хичээлийн онцлогоос хамаарч дараах 
харьцаатай байна. 

Хүснэгт 3. 

Хичээлийн нэр Онолын мэдлэгийн 
үнэлгээний хувь 

Дадлага чадварын 
үнэлгээний хувь 

Цэргийн мэргэжлийн хичээл 30-50 70-50 
Инженерийн мэргэжлийн хичээл 
/математик, физик суурьтай/ 50-70 50-30 
Нийгмийн ухааны хичээл  
Биеийн тамир, жагсаал, цэргийн дүрэм г.м  10 90 

Явцын 70 онооны үнэлгээг онол, дадлагын үнэлгээний нийлбэрээр дээрх хувь, 
харьцаагаар бодож гаргана. 

3.7.Онолын мэдлэгийн үнэлгээ нь дараах үндсэн 4 хэсгээс бүрдэнэ. 
Е70 = С1+ С2+ С3+С4(1) 

Е70-Явцын үнэлгээний 70 хувийг тухайн хичээлийн онцлогоос хамаарч дараах байдлаар 
үнэлж болно.(Бүрэлдэхүүн сургууль, мэргэжлийн тэнхимүүд мэргэшүүлэх зарим хичээлд 
багшийн үнэлгээг 50, улирлын шалгалтын үнэлгээг 50 оноогоор тогтоож болно) 

Хүснэгт 4. 

Тэ
м

дэ
гл

эг
ээ

 

Үнэлгээний 
үзүүлэлт Үнэлэх хэлбэр 

Хичээлийн 
чиглэл 

Ц
эр

ги
йн

 
м

эр
гэ

жл
ий

н 

И
нж

ен
ер

ий
н 

Бу
са

д 

Оноо 

С1 
Хичээлийн 

ирц Лекцийн хичээлийн ирц, оролцоо үр дүнгээр 10 10 10 

С2 

Хичээлийн 
идэвх, 

оролцоо 

Семинар, бүлгийн дасгал, дадлага, багшийн 
удирдлагатай бие даалтын хичээлийн ирц, оролцоо 
үр дүнгээр 

10 10 20 

С3 

Онолын 
мэдлэгийн 

түвшин, 

Бичгийн ажил хийх, асууж ярилцах, тест хяналтын 
ажил, сорил, бодлого, зураг тооцоо, дасгал, эссэ, 
илтгэл тавиулах, лаборатори, дадлага ажлын тайлан 

30 20 20 
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даалгаврын 
биелэлт 

чанар үр дүн 

хамгаалуулах, биеэр хийжгүйцэтгэх дадлагын ажил 
гэх мэт хэлбэрээр 

С4 Бие даалт 

Бие даалт бодлого, бодит жишээн дээр суралцах, 
график тооцооны ажил гүйцэтгэх, орчуулга хийх, 
судалгааны болон ангийн ажил, төсөл бичиж 
хамгаалах гэх мэт хэлбэрээр 

20 30 20 

Тайлбар: Явцын үнэлгээгээр 60-аас дээш оноо авсан суралцагч улирлын 
шалгалтад 20-оос доош үнэлгээтэй шалгагдвал явцын үнэлгээг хүчингүйд тооцож тухайн 
оюутныг давтан сургалтад хамруулна. 

3.8.Дадлагын үнэлгээг суралцагч тухайн хичээл дээр биеэр хийж сурсан байвал 
зохих дадлага ажлуудыг нэг бүрчлэн шалгуулж үнэлүүлнэ. 

3.9.Суралцагч дадлагаажил бүрийг гүйцэтгэх заавар, журмын дагуу нэг бүрчлэн 
шалгуулж 90 хувиас дээш үнэлгээтэй шалгуулснаар стандартыг хангасанд тооцогдоно. 

3.10.Цэргийн мэргэжлийн хичээлээр дадлага, ур чадварын стандартыг хангаагүй 
сонсогчид улирлын болон төгсөлтийн шалгалтад орох эрх олгохгүй. 

3.11.Багш зааж буй хичээлийн багц цагаас хамааран хичээл (улирал)-ийнявцад 
суралцагч бүрт 1 багц цагийн хичээлд 2-оос, 2 багц цагийн хичээлд 4-өөс, 3 багц цагийн 
хичээлд 5-аас доошгүй үнэлгээ хийгдэж, журналд дүн тавигдсан байна. 

3.12.Багш энэхүү журмын 3.4, 3.5, 3.6-д заасан үнэлгээний зарчмыг үндэслэн хичээл 
(улирал)-ийн эхэнд “Их сургуулийн удирдлагын мэдээллийн систем буюу Cloud University 
V2”-ын тохируулгыг хийж, суралцагчийн явцын үнэлгээг цаг тухайд нь оруулна. 

/ҮБХИС-ийн захирлын 2020 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/133 дугаар 
тушаалаар нэмэлт өөрчлөлт орсон/  

3.13.Суралцагч явцын үнэлгээнийхээ талаарх мэдээллийг “Их сургуулийн 
удирдлагын мэдээллийн систем буюу Cloud University V2”-ээс тухай бүрт харах боломжийг 
бүрдүүлнэ. 

/ҮБХИС-ийн захирлын 2020 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/133 дугаар 
тушаалаар нэмэлт өөрчлөлт орсон/  

 
ДӨРӨВ. УЛИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ. 

 
4.1.Хичээл бүрийн төгсгөлд хийх улирлын шалгалтын үнэлгээ нь 30 хүртэлх хувиар 

үнэлэгдэнэ. Энэ нь улирлын эхэн, дунд, төгсгөл хэсэгт явагдаж болох ба хичээл дууссаны 
дараа залгуулан явагдана. /Тухайн хичээлийн багц цагт багтаана/ 

4.2.Тодорхой хичээлээр анги, хэсэг, бүлэг, суралцагчийн мэдлэг, ур чадвар, 
чадамжид үнэлгээ өгөх, багшийн заах арга зүй, ур чадварт дүгнэлт хийх, шалгалтын бодит 
байдалд үнэлгээ өгөх, дүнгийн маргаантай асуудлыг шийдвэрлэх зэрэг тодорхой зорилгын 
хүрээнд эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэрээр мэргэжлийн баг хөндлөнгийн болон 
хяналтын шалгалт зохион байгуулж болно.  

4.3.Явцын үнэлгээний 70 хувийн дүнгээр 49-өөс дээш үнэлгээ авсан суралцагчийг 
улирлын шалгалтад оруулна. 

4.4.Улирлын шалгалтын /хаагдах хичээл/ хэлбэрийг тухайн хичээлийн онцлог, 
хаагдах хичээлийн аль байхаас хамааран тогтооно.Үүнд: 

• Ерөнхий суурь хичээлийн шалгалтыг тестээр, мэргэжлийн суурь хичээлийн 
шалгалтыг тест, аман хэлбэрийн аль нэгээр; 

• Мэргэшүүлэх хичээлийн шалгалтыг бичгийн болон аман (асуулт бүхий 
билет, ярилцлага, тодорхой бодлого, даалгавар гүйцэтгэх) хэлбэрээр; 

• Цэргийн мэргэжлийн хичээлийн шалгалтыг онол, дадлагаар авна. Онолын 
хэсгийг аман, бичгийн, тестийн хэлбэрийн аль нэг, эсвэл цогцолбороор авч болно. 

4.5.Хөндлөнгийн болон бататгах шалгалтын тест, билетийн санг Аудит, дотоод 
хяналт, мониторингийн тасаг бүрдүүлж, шалгалтыг холбогдох нэгж, албан тушаалтнуудын 
оролцоотойгоор зохион байгуулна. 
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4.6.Хичээлийн хөтөлбөрийн агуулгыг шинэчлэн боловсруулах бүрт тест, билет, 
шалгалтын материалын санд баяжилт хийж шалгалт авна. 

4.7.Тест болон бичгийн шалгалт авах хугацаа судалсан хичээлийн агуулгаас 
хамаарч 90 хүртэлх минут, билет /амаар/-ээр авах тохиолдолд 1 цагт 6 суралцагч 
шалгагдахаар зохион байгуулна. 

4.8.Улирлын шалгалтын комисс дүнг ажлын 1 өдөрт багтаан “Их сургуулийн 
удирдлагын мэдээллийн систем буюу Cloud University V2” системд оруулж, суралцагчийн 
сурлагын дэвтэрт хичээл заагч багш бичилт хийнэ. 

/ҮБХИС-ийн захирлын 2020 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/133 дугаар 
тушаалаар нэмэлт өөрчлөлт орсон/  

4.9. “Их сургуулийн удирдлагын мэдээллийн систем буюу CloudUniversity V2” 
програмд оруулсан дүнг үндэслэн суралцагчийн тухайн улирлын рейтингийн оноо, 
цуглуулсан багц цаг, үнэлгээний голч дүнг бүрэлдэхүүн сургуулийн эрдэм шинжилгээ, 
сургалтын албад бодож баталгаажуулна. 

/ҮБХИС-ийн захирлын 2020 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/133 дугаар 
тушаалаар нэмэлт өөрчлөлт орсон/  

  
ТАВ. ТӨГСӨЛТИЙН ШАЛГАЛТ, УР ЧАДВАРЫН ҮНЭЛГЭЭ 

 
5.1.Бакалаврын сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан хичээлүүдийг бүрэн судалж, 

нийт 120-оос доошгүй, үүний дотор заавал судлах хичээлүүдийн багц цагийг бүрэн 
цуглуулсан, үнэлгээний голч дүн 2,0-оос дээш, (*) тэмдэглэгээ бүхий хичээлд “С+” 
түүнээс доошгүй үнэлгээтэй, нийт судалсан хичээлд “F” дүнгүй сургалтын төлбөрийн 
тооцоог бүрэн хийсэн суралцагчид төгсөлтийн шалгалтад оруулах эрхийг бүрэлдэхүүн 
сургуулийн захирлын зөвлөлийн хуралдааны шийдвэрлэж, ҮБХИС-ийн захирлын 
тушаалаар баталгаажуулна. 

5.2.Төгсөлтийн шалгалт авах хичээлийн нэр, агуулгыг шалгалт авахаас 3 сарын 
өмнө суралцагчдад мэдэгдэнэ. 

5.3.Төгсөлтийн шалгалт авах билетийг тухайн хичээлийн агуулгын хүрээнд 
мэргэжлийн салбар комиссын дарга, нарийн бичгийн дарга боловсруулж, шалгалт 
эхлэхээс 7 хоногийн өмнө төв комиссын даргаар хянуулж, батлуулж, нууцлалыг 
хадгална. 

5.4.Бакалаврын дипломын ажил бичих сэдвийн жагсаалтыг хичээлийн жилийн эхэнд 
мэргэжлийн тэнхим гарган суралцагчдаар сонголт хийлгэнэ. Дипломын ажлын урьдчилсан 
хамгаалалтыг төгсөлтийн шалгалтаас 1 сарын өмнө мэргэжлийн тэнхимд хийлгэж, 
шаардлага хангаагүй суралцагчийг төгсөлтийн шалгалтад оруулна.  

5.5.Ур чадварын үнэлгээг төгсөлтийн шалгалтын комисс хийнэ. Төгсөлтийн шалгалт 
авах комисс нь 5-аас доошгүй хүний бүрэлдэхүүнтэй байх ба 2/3 нь гадны төлөөлөл 
байна. Төгсөлтийн шалгалтын комиссын бүрэлдэхүүнийг Сургалтын хэлтэс төлөвлөн, 
шалгалт эхлэхээс 1 сарын өмнө томилуулна. 

5.6.Төгсөлтийн шалгалтын төв комисс нь дарга, орлогч дарга, нарийн бичгийн 
даргаас, мэргэжлийн салбар комисс нь дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүдээс бүрдэнэ. 

5.7.Цэргийн боловсролын хөтөлбөрөөр сургууль төгсөх сонсогч, сурагчдаас Батлан 
хамгаалахын сайдын тушаалаар томилогдсон захиалагч байгууллага ЗХЖШ-ын 
мэргэжлийн газар, хэлтэс, анги байгууллагын төлөөлөл, мэргэжилтэн, сургуулийн 
профессор, багш, судлаачдын хамтарсан комисс, иргэний боловсролын хөтөлбөрөөр 
сургууль төгсөгчдөөс ҮБХИС-ийн захирлын тушаалаар томилогдсон профессор, багш, 
судлаач, хөндлөнгийн хяналт хийх эрх бүхий албан тушаалтан оролцсон комисс авна.  

5.8.Бакалаврын хөтөлбөрийн агуулгыг бүрэн эзэмшиж, төгсөлтийн шалгалт өгөх эрх 
авсан суралцагч эзэмших мэргэжилд шууд хамаарах мэргэжлийн суурь болон мэргэжлийн 
/мэргэшүүлэх/ 3 хүртэл хичээлийн агуулгаар төгсөлтийн цогцолбор шалгалт өгнө. 
Төгсөлтийн шалгалт онол, ур чадвар, чадамжийн гэсэн 2 хэсэгтэй байна. 

-Онолын шалгалтад суралцагч 45 минут бэлтгэсний дараа харилцан ярилцах 
хэлбэрээр шалгуулна; 



7 

 

-Ур чадвар, чадамжийн шалгалтыг төгсөлтийн шалгалтад орсон 3 хичээлийн аль 
нэгд хамаарах бодит даалгаврыг 1-2 цагийн хугацаатай бичгээр үйлдэж шалгуулна; 

-Шалгалтаар суралцагчийн мэдлэг, ур чадвар, чадамжийг 100 хүртэл оноогоор 
үнэлж, стандарт үнэлгээнд шилжүүлэн гаргана. 

5.9.Цэргийн мэргэжлээр төгсөх сонсогчдын цогцолбор /биеийн тамир, цэргийн дүрэм, 
жагсаал/ шалгалт нийлбэр дүнгээр үнэлэгдэнэ. 

5.10.Төгсөлтийн шалгалтад орох эрх олгогдсон суралцагч хүндэтгэн үзэх шалтгааны 
улмаас шалгалтад орж чадаагүй, эсвэл хангалтгүй дүн үзүүлбэл сургууль төгсгөхгүйгээр, 
дараагийн жилд нэг удаа шалгалтад орох эрхийг нь нээлттэй үлдээнэ. 

5.11.Дипломын ажилд өгөх үнэлгээ нь удирдагч багш мэргэжлийн тэнхим, шүүмжлэгч 
багш, комиссын үнэлгээнээс бүрдэнэ. Удирдагч багш, мэргэжлийн тэнхим-15 хүртэл, 
шүүмжлэгч багш-15 хүртэл, комисс-70 хүртэл оноо өгнө. Комиссоос дипломын ажлын 
онол, арга зүйд-20, практик ач холбогдолд-25, бичилт, илтгэх ур чадварт-15, асуулт, 
хариултын байдалд-10 хүртэл оноо өгч, нийлбэр дүнг гаргана. 

5.12.Төгсөлтийн шалгалтын салбар комиссын санал, дүгнэлтийг үндэслэн төв комисс 
шалгалтын үр дүнгийн тухай нотломж үйлдэн ҮБХИС-ийн захиралд танилцуулна. 

5.13.Сургалтын хөтөлбөрийн шаардлагыг бүрэн хангаж төгсөлтийн шалгалтаа 
амжилттай өгсөн суралцагчдад төгсөлтийн шалгалтын комиссын шийдвэрийг үндэслэн 
мэргэжил, боловсролын диплом, энгэрийн тэмдэгийг ҮБХИС-ийн захирлын тушаалаар 
олгоно. Сургууль төгсөлтийн арга хэмжээг эрдмийн баяр болгон зохион байгуулна. 

5.14.Магистрийн судалгааны ажил, докторын диссертаци хамгаалалтыг холбогдох 
журмын дагуу явуулна.  
 5.15.Дадлагын үнэлгээ: 
 5.15.1.Суралцагчийн дадлагын хичээл нь танилцах, мэргэжлийн, мэргэших 
/үйлдвэрлэлийн/ танхимын, хээрийн, гэсэн төрөлтэй байна. 
 5.15.2.Танилцах, мэргэжлийн, мэргэших дадлагын хичээл тусдаа, танхимын болон 
хээрийн дадлага үндэн хичээлтэйгээ хамт багц цаг, үнэлгээтэй байна.  
 5.15.3.Дадлага дууссан өдрөөс хойш 14 хоногийн дотор суралцагч дадлагын тайлан 
хамгаалалт хийн, үнэлгээ авч, багц цагаа тооцуулна. 
 5.15.4.Тайлан хамгаалалтыг бичгийн, аман, бодит даалгаврын гэсэн хэлбэртэй байх 
ба тус бүрт харгалзах оноо өгч, нийлбэрээр үнэлнэ.  
 5.15.5.Дадлагын удирдамжийн дагуу даалгавраа хэрхэн гүйцэтгэсэн тухай бичгийн 
тайланд 50 хүртэл, тайлангийн агуулгыг амаар илэрхийлж, харилцан ярилцаж хамгаалсан 
чадварт 30 хүртэл, тусгайлан өгсөн бодит даалгаврын гүйцэтгэл, чанар үр дүнд 20 хүртэл 
оноо өгч нэгдсэн үнэлгээг гаргана. 
 Дадлагын тайланг 70%-аас дээш оноотой хамгаалсан нөхцөлд харгалзах үнэлгээг 
өгч, багц цагийг тооцно.      
 

ЗУРГАА.СУРАЛЦАГЧИЙН ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭ 
 

6.1.Ерөнхий үнэлгээ нь явцын үнэлгээ, улирлын шалгалтын нийлбэр оноогоор 
дүгнэгдэж энэ журмын 2.5.-д заасны дагуу харгалзах онооны үнэлгээг авна. 

6.2.Ерөнхий үнэлгээгээр нэг улиралд 4-өөс дээш хичээлд “F” үнэлгээ авсан 
суралцагчийн суралцах эрхийг түдгэлзүүлэх буюу сургуулиас хасна. 

6.3.Суралцагч тухайн хичээлд 60-аас доош оноотой шалгагдсан бол тухайн 
хичээлийн багц цагийг хангаагүйд тооцно. 

6.4.Бакалаврын хөтөлбөрт суралцагчдад суралцах хугацааны туршид сурлага, бие 
бялдрын бэлтгэлжилт, ёс зүй, хөгжил төлөвшилд нь тухай бүр үнэлэлт, дүгнэлт өгч, 
оюутны хөгжлийн дэвтэрт хөтөлнө. 

6.5.Суралцагчийн төлөвшил, хүмүүжлийг хангалттай, хангалтгүй гэсэн ерөнхий 
үнэлгээгээр дүгнэх ба, тухайн суралцагчийг гадаадын цэргийн их, дээд сургуульд 
суралцуулах сонгон шалгаруулалтад оруулах, шагнал урамшуулал, тэтгэлэгт хамруулах, 
хөтөлбөр сонгуулах, сонсогчоор суралцуулах зэрэг асуудалд харгалзан үзэх үзүүлэлт 
болно. 
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ДОЛОО.ДАХИН СУДЛАХ ХИЧЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ. 
 

7.1.Суралцагч F үнэлгээтэй ямар хичээлийг сонгож, дахин судлах хүсэлтэйгээ 
харьяаллын сургуулийн  ЭШСА-нд өргөдлөөр гаргана. 

7.2.Оюутны дахин судлах хичээлд хамрагдан суралцах хүсэлт гаргасан оюутны 
хичээл сонголтыг үндэслэн Боловсрол, сургалтын хэлтсээс тухайн хичээлийг хариуцан 
явуулах бүрэлдэхүүн, хичээл заах багш, хичээлийн хуваарийг бүрэлдэхүүн сургуулийн 
ЭШСА, мэргэжлийн тэнхмийн саналыг харгалзан ҮБХИС-ийн тушаалаар гаргана. 

7.3.Оюутны дахин судлах хичээлийн тоо 3-аас ихгүй байх ба, сургалтыг жил бүрийн 
сургалтын нэгдсэн хуанлид заасан хугацаанд нийт дөрвөн долоо хоногт багтаан зохион 
байгуулна. 

7.4.Дахин судлах хичээлийн нэгбагц цагийн үнэлгээг тухайн жилийн ҮБХИС-ийн 
оюутны нэг багц цагийн үнэлгээний 60 хувиар бодож төлбөрийн тооцоо хийнэ. 

7.5.Дахин судлах хичээл заасан, шалгалт авсан багшийн багц цаг нь хичээлийн 
жилийн ноогдлын гүйцэтгэлд орж тооцогдохгүй ба багшид тухайн хичээлээр шалгалт 
өгсөн болон сургалтад хамрагдсан оюутнуудын багц цагийн нийт төлбөрийн 30 хүртэлх 
хувиар бодож ажлын хөлс олгоно. 

 
 

НАЙМ.СУРАЛЦАГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ГОЛЧ ДҮН 
 

8.1.Суралцагчийн сурлагын чанарыг харуулах гол үзүүлэлт нь үнэлгээний голч дүн 
(ҮГД) мөн. Суралцагчийн ҮГД улирал бүрт болон суралцсан хугацаанд хуримтлуулсан 
дүнгээр тооцогдох ба мэргэжлийн хөтөлбөрийн агуулга эзэмшилтийн чанарын түвшинг 
тогтооход ашиглана. 

8.2.Улирлын үнэлгээний голч дүн (УҮГД)-г тооцохдоо хичээл бүрээр үсгэн үнэлгээг 
тоон дүнд шилжүүлэн, тухайн хичээлийн харгалзах багц цагаар үржүүлж дундажлах 
аргаар тодорхойлно. 

• УҮГД-г дараах томьёогоор зууны нарийвчлалтайгаар тооцно. 
 
Үнэлгээний голч дүн (GPA) =чанарын онооны нийлбэр

багц цагийн нийлбэр
; буюу GPA =𝑌𝑌1∗𝐾𝐾1+𝑌𝑌2∗𝐾𝐾2+ .  .  .+𝑌𝑌𝑛𝑛+𝐾𝐾𝑛𝑛

𝐾𝐾1+𝐾𝐾2+ .  .  .+𝐾𝐾𝑛𝑛
; 

Тайлбар: 
Y1, Y2,…, Yn- тухайн хичээлүүдийн харгалзах тоон дүн; 
K1, K2,…, Kn- тухайн хичээлүүдийн харгалзах багц цаг; 

 
 

ЕС.СУРАЛЦАГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭ /ДҮН/-ТЭЙ ХОЛБООТОЙ МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХ 
 

9.1.Суралцагчийн үнэлгээ нь тухайн хичээлээр олж авсан мэдлэг, ур чадвар, 
чадамжыг бодитой, шудрага дүгнэсэн байх зарчимд тулгуурлана. Шалгалтын үйл 
ажиллагаа, явц, дэг журамд бүрэлдэхүүн сургуулийн ЭШСА, мэргэжлийн тэнхимийн 
удирдлага хяналт тавина.  

9.2.Шалгагч багш дүнг шалгалт авсан өдрөөс хойш ажлын 1 өдрийн дотор 
мэдээллийн санд оруулах, шалгагдсан суралцагчдын дүнгийн хуудсыг хянан хэвлэж, 
гарын үсгээр баталгаажуулан, шалгагдаагүй болон хангалтгүй дүнтэй шалгагдсан 
суралцагчдын шалтгааны нотломжийг материалын хамт бүрэлдэхүүн сургуулийн ЭШСА-
нд хүлээлгэн өгөх үүрэг хүлээнэ.  

9.3.Шалгалтын явцад баримтлах дэг журам /бусдаас хуулах, хууран мэхлэх, 
зөвшөөрөгдөөгүй цахим хэрэгсэл ашиглах г.м/ зөрчсөн суралцагчид “F” дүн тавьж, ёс 
суртахууны зөрчил гаргасанд тооцон протокол бичиж асуудлыг бүрэлдэхүүн сургууль, 
тэнхимийн удирдлагын хурлаар шийдвэрлэнэ. 

9.4.Суралцагч шалгалтын дүнтэй холбогдох асуудлаар гомдолтой бол тухай бүр 
асуулга тавьж /амаар, бичгээр/ шийдвэрлүүлэх эрхтэй. Шаардлагатай тохиолдолд 
гомдлыг хянан барагдуулах ажлын хэсгийг бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаалаар 
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томилон ажиллуулна. Хэрэв шудрага бус үнэлгээ өгсөн нь тогтоогдвол ажлын хэсгийн 
өгсөн үнэлгээг эцсийн үнэлгээгээр тооцно.     

9.5.Шалгалтын дүнг заасан хугацаанд мэдээллийн санд оруулаагүй, суралцагчийн 
мэдлэг, ур чадвар, чадамжыг бодитой шудрага үнэлээгүй багш, ажилтан, шалгалтын 
комисст ажилласан албан тушаалтантай ёс зүйн болон, захиргааны хариуцлага тооцох 
үндэслэл болно. 

 
 
 

СУРГАЛТЫН ХЭЛТЭС 
 


