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Хураангуй: Боловсролын салбарт тулгараад байгаа олон асуудлын нэг нь удирдлага зохион байгуулалт 

ба эдийн засаг, санхүүгийн асуудал юм. Монгол улсын их дээд сургуулийн удирдлагын асуудлыг олон талаас 

хянан үзээд шинэчлэх шаардлагатай хэмээн үзэж, сургуулиудыг нэгтгэх тухай яригдаж эхлээд байна. 

Удирдлага зохион байгуулалтын асуудалд орхигдоод байгаа нэг чухал хүчин зүйл бол тухайн сургуулийн 

эдийн засгийн байдал, санхүүгийн засаглал юм. Сургуулийн жилийн орлого хэд вэ? Хаанаас, ямар замаар 

тэр хөрөнгө босдог вэ? Сургуулийн санхүүг хэрхэн яаж зарцуулж байна? Улсын нэртэй сургуулиудад 

улсаас ямар хөрөнгө оруулалт хийдэг вэ? Улсын, хувийн сургуулиудад засаглал удирдлага болоод эдийн 

засгийн зохицуулалтын ямар ялгаа, ижил төстэй тал байна гэх зэрэг олон асуултыг хөндөн ярихгүй зөвхөн 

удирдлагыг өөрчилснөөр сургуулийн чанар сайн болно гэж харах өнцөг бол хэт өрөөсгөл юм. Сургалтын 

чанарыг сайжруулахад хүчтэй нөлөөлдөг хүчин зүйл болох эрдмийн хамт олон, багшлах боловсон хүчин, 

удирдлагын бүтэц, зохион байгуулалт зэрэг олон талт үзүүлэлтийг цогцоор нь судалж, нэгдсэн 

байдалтай системээр нь харсан шийдэл гаргаж, түүнийгээ улс төрөөс хамааралгүйгээр системтэйгээр 

хэрэгжүүлдэг, болж байгаа болоод болохгүй байгаа зүйл дээрээ дотоодын хяналт үнэлгээ хийдэг байх, 

тогтвортой хөгжлийг бий болгох шаардлагатай байна. 

Түлхүүр үг: хөрөнгө оруулалт, сургуулийн эдийн засаг, орлого, зарлага, сургалтын төлбөр  

1. УДИРТГАЛ 

Монгол улс боловсролын асуудалд анхаарал хандуулан хэлэлцэж олон шийдвэрийг иргэдийн 

боловсролыг дэмжихэд чиглэн гаргаж байна. Үүний нэг тод илрэл бол дэлхийн их сургуулиудыг 

эрэмбэлдэг жагсаалтад эхний 100-д багтдаг сургуульд тэнцэж чадсан, элсэн орсон иргэний 

сургалтын төлбөрийг улс төлөх тухай Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны Сайдын 2001 оны 

310/290 тушаал шийдвэр юм [1]. Тэрчлэн их дээд сургуулиудыг дотоодын болон гадаадын 

магадлан итгэмжлэлд хамруулан тухайн сургуулийн төгсөлтийн дипломыг дотоод, гадаадад 

ижил хүлээн зөвшөөрдөг болоход анхаарах талаар сургуулиуд өөрсдөө идэвхитэй ажиллаж 

байна. Жишээлбэл, 2013-2020 онд ШУТИС-н бакалаврын 6, магистрын 4 хөтөлбөр олон улсад 

магадлан итгэмжлэгдсэн. Үүнд: Бизнесийн удирдлага, Цахилгаан хангамж, Геодези, Цахилгаан 

холбоо, Утасгүй холбоо хөтөлбөрүүд ACIIN, ABET, ACBSP олон улсын байгууллагаар 

магадлагдаж Европын холбооны улсууд болон АНУ-ын их дээд сургуулиудтай кредит харилцан 

зөвшөөрдөг болсон. 

Монголын их дээд сургуулиудыг гадаадын шилдэг их дээд сургуулиудтай харьцуулан үзэж 

байгаа өнөө үед их сургуулийн чанарыг сайжруулах, удирдлага бүтэц, санхүүгийн засаглалыг 

шинэчлэхэд тэрхүү шилдэг их сургуулиудыг судалж үзэх зайлшгүй шаардлага гарч байна. 

Энэхүү эрэлт хэрэгцээг хангахын тулд судлаач бид дэлхийн шилдэг сургуулиудыг нэрлэн 

жагсаадаг олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн THE (The Times Higher Education, 2020) 

жагсаалтыг судалгааны ажлын суурь өгөгдөл болгон сонгов. THE жагсаалтыг олон жилийн 

түүхтэй дээд боловсролын чиглэлийн сэтгүүлийн судалгааны баг, тодорхой үзүүлэлтээр хэмжин 

нийтэлдэг бөгөөд их сургуулиудыг эрэмбэлдэг ижил төстэй жагсаалтаас олон улсын хэмжээнд 
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хамгийн ихээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн жагсаалтын нэг хэмээн үздэг. Жагсаалтыг гаргаж байгаа 

үнэлгээний аргачлалаа албан эх сурвалж дээр хамгийн ил тод байршуулсан байсан нь тухайн 

жагсаалтыг судалгааны үндсэн мэдээлэл болгон сонгон авах гол үзүүлэлт болсон. 

2. СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ 

Орчин үеийн шинжлэх ухаан, технологийн үсрэнгүй дэвшил болон дэлхий нийтийн өөрчлөлт, 

даяаршлын хөгжлийн энэ үед аль ч улс оронд боловсролын асуудал анхаарлын төвд ороод 

байна. Дэвшилтэт технологийг эзэмшсэн боловсон хүчний асуудлын хүрээнд дээд боловсролын 

чанар, түүнд тулгарч байгаа асуудлын тухай сүүлийн үед манай оронд олон талын судалгаа 

хийж төрөл бүрийн түвшинд яригдсаар байна.  

Профессор Д.Бадарч: “Дээд боловсролын онол, арга зүй: Манлайлал, засаглал, өөрчлөлтийн 

менежмент” бүтээлдээ их дээд сургуулийн манлайлал, засаглал, өөрчлөлтийн менежментийн 

талаар олон улсад нэр хүнд бүхий эрдэмтдийн судалгааны ажил, их сургуулиудын өөрчлөлт 

шинэчлэлтийн жишээг тайлбарлажээ [2]. 1999 оны Болонийн тунхаглалд дээд боловсролын 

засаглал, их сургуулийн академик эрх чөлөөний тухай уламжлалт ойлголт нь сонгодог 

либерализмын үзэл онолд тулгуурласан байдаг [3]. Их Британид Бизнесийн Ухааны Цагаан ном 

(Business-minded White paper) гаргаж шинэ менежерализм (managerialism)-ын үзэл номлолын 

хүрээнд их сургууль нь академик өөрийн засаглалыг хөгжүүлэн зах зээлийн нөхцөлд илүү 

хариуцлагатай ажиллах их сургуулийн зохион байгуулалтын болон академик бие даасан 

байдлыг илэрхийлэх үзүүлэлтүүдийг дурьдвал: сургуулиуд сургалт, судалгааны (академик) үйл 

ажиллагааны бодлого, чиглэлээ тодорхойлох, боловсролын зэрэг олгох, шинэ хөтөлбөр нээх, 

элсэлтийг зохион байгуулах, сургалтын төлбөр, хураамж тогтоох ёстойг тодорхойлжээ [4]. 

Америкийн судлаачдын үзэж байгаагаар улс төр, эдийн засаг, нийгмийн зохицуулалтын 

бодлого, технологийн дэвшил, хэрэглэгчдийн сонголт нь өнөө үед дээд боловсролын 

удирдлагад хүчтэй өөрчлөлт хийх нөхцөлийг бүрдүүлж байна [5]. 

Дээд боловсролын салбарт гарч буй нийтлэг өөрчлөлтөөс дурьдвал их сургуулиуд судалгаа, 

инновацыг хөгжүүлэхэд онцгой үүрэг гүйцэтгэх боллоо. Ажиллаж байгаа мэргэжилтнүүд 

өрсөлдөх чадвараа ахиулах, шинэ мэргэжил эзэмших шаардлага нэмэгдэж эдгээр хүмүүс нь их 

сургуулийн шинэ үйлчлүүлэгч, хэрэглэгчид болж байна. Удирдлага, захиргааны үйлчилгээнд 

үр ашгийг чухалчлан аутсорсинг, технологид суурилсан үйлчилгээг өргөжүүлэх болсон. Online 

сургалт өргөжихийн зэрэгцээ Амазон, eBay, PayPal, Apple дэлгүүр, Starbucks үйлчилгээ Их 

сургуулийн хотхонд орж ирснээр их сургуулийн хотхоны менежмент бизнес загварт ойртох 

болсон. Yale, Duke, New York-ийн Их сургууль гэх мэтийн тэргүүлэх сургуулиуд брэнд (брэнд 

хөтөлбөр гм) бүтээгдэхүүнээ хил дамнан боловсролын шинэ зах зээлд гаргаж байна. БНХАУ, 

Малайз, Бразил зэрэг орнуудад Америкийн шилдэг их сургуулиудын хөтөлбөрийг нэвтрүүлж 

сургууль хоорондын оюутны солилцоо өргөжиж байна. БНХАУ-ын тэргүүлэх 100 их сургууль 

ч мөн дэлхийн судалгааны сүлжээнд нэгдэхийн хамт гадаадын шилдэг их сургуулиудтай 

хамтарсан бүтцийг ч байгуулж байна. Их сургуулийн санхүүжилтэд Засгийн газар нь грантын 

хэлбэрийг илүү ашиглан судалгааны кластер, сүлжээг хөгжүүлэх болсон [6].  

Их сургуулийн бүтэц, зохион байгуулалт, удирдлагын хэв загварт ихээхэн өөрчлөлт гарч байна 

(Andrew Petter. 2004). АНУ-д судалгааны, энтрепрейнер Их сургуулийг хөгжүүлж, тэнд 

корпоратив менежментийн хэв загварыг илүүтэй анхаарах боллоо. Корпоратив удирдлагыг 

АНУ, Их Британи, Энэтхэгт банк болон бизнесийн томоохон компаниудад эхлэн хэрэгжүүлж 

байсан. Корпоратив удирдлага нь дээд боловсролын салбарт бол оролцогч талууд (Засгийн 

газар, Их сургууль, эрдэмтэн багш нар, оюутан суралцагсад, ажил олгогчид)-ын эрх ашгийн 

зохистой тэнцвэрийг хангах удирдлагын хэв шинж гэж үздэг байна. Корпоратив удирдлага нь 

урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг баримтлан дээд боловсролын салбарт хөрөнгө оруулж 

санхүүжүүлэгч Засгийн газар (эзэд) болон оюутан суралцагсадын өмнө Их сургуулийн хүлээх 

хариуцлага, ил тод байдлыг онцгойлон чухалчилдаг. Ийм нөхцөл байдалд корпоратив 

менежментийн хүрээнд CEO хэв шинжийн лидер гүйцэтгэх удирдлага нь стратегийн бодлогын 

хэрэгжилт, их сургуулийн зохион байгуулалтын бие даасан байдлыг хангаж, эрх ашгийн 

төлөөлөл болон нийгмийн өмнө хариуцлага хүлээх чадвараар илүү гэж үздэг байна. 
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Хүснэгт 1. Их сургуулийн Ерөнхийлөгчийг (захирал) томилдог хэлбэрүүд  

Улсын тэргүүн Сайд томилох 
Удирдах зөвлөлөөс 

томилох 
Сонгох 

Шууд томилох Шууд томилох Шууд томилох 

Сургуулийн 

(эрдмийн гм.) 

зөвлөлөөс сонгох 

Холбогдох 

байгууллага, 

төлөөлөлтэй 

зөвлөлдөж томилох 

Холбогдох 

төлөөлөлтэй 

зөвлөлдөх 

Нэр дэвшигчдийн 

жагсаалтыг Сайдад 

гаргаж өгөх 

Багш нарын хурлаас 

сонгох 

  

Удирдах зөвлөлийн 

санал болгосон нэр 

дэвшигчийг 

баталгаажуулах 

Сайдад тодорхой нэр 

дэвшигчийг санал 

болгох 

Багш нарын хурлаас 

сонгосон нэр 

дэвшигчийг Сайдад 

өргөн барих 

  

Удирдах зөвлөлөөс 

санал болгосон нэр 

дэвшигчдээс томилох 

Томилох үйл явцад 

Удирдах зөвлөл дэх 

Засгийн төлөөлөл 

оролцох 

  

Эдгээр хэлбэрийг (Хүснэгт 1) хэрэглэж байгаа жишээг дурдвал: 

- Их сургуулийн эрдэмтэн, багш, оюутан, хамт олны өргөн төлөөлөл бүхий байгууллагаас 

санал хураалтаар шалгаруулах (Белги, Финланд, Итали, Польш, Турк) 

- Их сургуулийн хамт олны санал хураалтаар байгуулсан сенатаас шууд шалгаруулах (Чех, 

Франц, Унгар, Португал, Словак, Румын) 

- Их сургуулийн удирдах зөвлөлөөс томилох (Дани, Их Британи, Голланд, Люксембург, 

Швед) 

- Их сургуулийн сенат болон удирдах зөвлөлөөс хоёр шаттайгаар шалгаруулан томилох 

(Австри, Болгар, Серби, Швейцар 

Ийнхүү сонгон шалгаруулсан захирлыг эрх бүхий дээд удирдлагаас баталгаажуулна. 

Тухайлбал, Швед, Румынд их сургуулийн захирлыг холбогдох Сайд, Чех, Унгар, Словак, Туркд 

улсын Ерөнхийлөгч баталгаажуулдаг. 

Европын Холбооны олонх оронд их сургуулийн захирлыг шалгаруулан томилоход мэргэжлийн 

түвшин (qualification-full professor etc.)-г харгалзах бөгөөд үүнийг хуулиар зохицуулсан байдаг. 

Австри, Финланд, Данид захирлын удирдах чадварыг чухалчилна. Сүүлийн үед шинэ нийтийн 

менежментийн (new public management) номлолын хүрээнд их сургуулийн захирлын хувьд 

менежментийн чадавхийг чухалчлан том компаний ерөнхий гүйцэтгэх удирдлага (СЕО)-тай 

жиших хандлага хүчтэй болж байна. Ялангуяа судалгааны болон энтрепрейнер их 

сургуулиудын захирлыг сонгон шалгаруулахад энэ хандлага голлох болсон. 

Их сургуулийн захирлыг 4 жилийн хугацаатай томилж, захирал нь их сургуулийн хамт олонд 

ажлаа тайлагнадаг. Австри, Чех, Дани, Португал, Словак зэрэг оронд захирал нь эрх ашгийн 

төлөөлөл болох байгууллага (удирдах зөвлөл г.м)-д ажлаа тайлагнан хариуцлага хүлээдэг. 

Серби, Швейцарт захирал нь сенатийн тэргүүн байх боловч удирдах зөвлөлд саналын эрх 

эдэлдэггүй байна [7]. 

Их сургуулийн академик бие даасан байдал нь санхүүгийн бие даасан байдлаас шууд хамаарч 

байна. Улсаас санхүүжүүлэлт авч, Засгийн мэдлийн газар, барилгыг ашиглан үйл ажиллагаагаа 

явуулж байгаа нь их сургуулийн бие даасан байдлыг харьцангуй хязгаарлах нэг үндэс болдог. 

Иймээс Европ, Азийн дээд боловсролын тогголцоог судалсан эрдэмтэд их сургууль улс төрөөс 

хараат бус байх нь санхүүжилтийн эх үүсвэр, механизмаас хамаардаг гэсэн дүгнэлт хийж байна. 
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Зарим оронд их сургуулиудыг санхүүжүүлэхэд Засгийн газраас зориуд дундын буфер бүтэц 

(зөвлөл гэх мэт) бий болгон зарим эрх мэдлийг шилжүүлж байна. Данид холбогдох яам нь ийм 

агентлагийг байгуулж дээд боловсролыг санхүүжүүлдэг. Италид их сургуулиудад хөндлөнгийн 

хяналт үнэлгээ хийдэг Үндэсний хороо, Туркд Үндэсний дээд боловсролын хороо ийм үүргийг 

гүйцэтгэдэг. 

Их Британид 1988 онд байгуулагдсан Их сургуулийн Грантын Хороо (University Grants 

Committee) нь Засгийн газар ба Их сургуулийн хоорондын буфер болдог байна. Европын их 

сургуулиуд Засгийн газраас олгож байгаа мөнгийг зарцуулах эрх мэдэл нь харьцангуй ялгаатай 

байна. Японд их сургууль нь улс төрөөс ангид байхын хамт улсаас олгож байгаа санхүүжилтийн 

хүрээнд Боловсролын яам нь сургуулиудад нөлөөлж, эдгээр сургууль нь татвар төлөгчдийн 

мөнгөнөөс санхүүжилт авч байгаа тул Засгийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн бүтцийн 

өөрчлөлтийг хийж хариуцлагатай ажиллах ёстой гэж үздэг хэмээх ХУИС-ийн профессор 

Б.Чулуундорж, “Их сургуулийн удирдлага, бие даасан байдлын тухай”  өгүүлэлдээ дэлгэрэнгүй 

тайлбарласан байдаг [8]. 

Энэхүү хэсэгт их сургуулийн удирдлага, санхүүгийн засаглалын талаар Монголын нэр хүнд 

бүхий судлаач нарын хийсэн судалгааны тоймоос оруулав. Судлаачдын харж байгаа өнцөг, 

тодорхойлж байгаа чиглэл нь олон улсын хэмжээний жагсаалтыг гаргадаг арга аргачлалуудтай 

харьцуулахад ижил төстэй эсвэл ялгаатай байгаа эсэх тухайд дүн шинжилгээ хийхэд дөхөмтэй 

хэмээн энэ хэсгийг сэдвийн судлагдсанд байдалд оруулав. 

3. АРГА ЗҮЙ 

Энэхүү судалгааны өгүүллийг бичихдээ, сэдэвтэй холбоотой мэдээллүүдээс сонголт хийж нэг 

жагсаалт дээр төвлөрөх буюу зорилтот бүлгийг бий болгон судлах, харьцуулсан хүснэгтийг 

боловсруулан ажиллах буюу харьцуулан судлах арга зүй, сонгосон жагсаалтын эрэмбэ хийж 

байгаа арга аргачлалыг дэлгэрүүлэн уншиж судлах, дүгнэлт хийх, тодорхой тоогоор хязгаарлан 

дэлгэрэнгүй судалгаа хийх арга зүйг ашиглав.  

4. THE ЖАГСААЛТ 

Боловсролд анхаарч байгаа хүмүүсийн итгэн хүлээж авдаг их дээд сургуулиудыг эрэмбэлдэг 

жагсаалтууд байдаг. Жишээлбэл: Дээд боловсролын цаг тоон (The Times Higher Education, 

2020), Дэлхийн их сургуулиудын эрэмбэ (QS World University Rankings, 2020), Дэлхийн 

хэмжээний шилдэг их сургуулиудын эрэмбэ (US News & World report, 2020), Дэлхийн их 

сургуулиудын эрэмбэ (Clarivate Analytics, 2020), Дэлхийн их сургуулиудын эрдэм судлалын 

эрэмбэ (Shanghai Ranking Consultancy, 2020), Дэлхийн их сургуулиудын эрэмбэ (Uni Rank, 2020) 

зэрэг олон жагсаалтыг энд дурдаж болно.  

Бид энэхүү өгүүлэлдээ манай улсад хамгийн тэргүүнд хүлээн зөвшөөрөгддөг эрэмбэлэлт болох 

Дээд боловсролын цаг тоон эрэмбэ буюу The Times Higher Education эрэмбийг (цаашид THE 

жагсаалт хэмээн бичнэ) суурь болгон авч энэхүү жагсаалтанд байгаа эхний 10-н сургуулийн 

удирдлага тэр тусмаа эдийн засаг, санхүүгийн засаглалын тухайд авч үзэв (Хүснэгт 2). 

THE жагсаалт нь 2021 оны шилдэг сургуулиудыг эрэмбэлэхдээ 93 оны 1500 гаруй их 

сургуулиудыг судлан багтаажээ [9]. THE жагсаалт нь Англи улсын Лондон хотноо 1971 онд 

үүссэн Times Higher Education сэтгүүлд хэвлэгддэг . Тухайн сэтгүүл эрэмбэлэлтийн жагсаалтыг 

гаргахдаа: судалгаа, сургалт, нөлөөлөл гэсэн гурван үндсэн чиглэлийг баримталдаг [10]. 

Судалгаа, сургалт, нөлөөлөл гэсэн гурван үндсэн чиглэлийн хүрээнд нийт 13-н үзүүлэлтээр 

үнэлгээг хийсэн байна. Тэрчлэн үнэлгээний комисс, 22000 судлаачийн хэвлүүлсэн 13 сая 

бүтээлийн 80 сая эшлэлийн дагуу шинжилгээ хийж үнэлгээг гаргажээ. 
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Зураг 1: THE жагсаалтын үндсэн цонх 

Зураг 1-д THE жагсаалтын эрэмбэлэлтийн үндсэн цонхыг харуулав.  Энд: 

• Rank    –  Эрэмбэ 

• Name Country/Region  –  Сургуулийн нэр, улс 

• Overall    –  Ерөнхий үнэлгээ 

• Teaching  –  Багшлах боловсон хүчний үнэлгээ 

• Research   –  Судалгааны үнэлгээ 

• Citations   –  Эшлэлийн үнэлгээ 

• Industry income  –  Үйлдвэрлэлийн орлого 

• International outlook  –  Олон улсын үнэлгээ 

гэсэн үзүүлэлтүүд багтана2. 

Хүснэгт 2. THE жагсаалтын эхний 10-н сургуулийн түүвэр 

Эрэм-

бэ 
Нэр, улс 

Нэр 

/Англиар/ 

Ерөн-

хий 

үнэлгээ 

Багш-

лах 

Су-

дал-

гаа 

Эш-

лэл 

Үйлд-

вэрлэ-

лийн 

орлого 

Олон 

улсын 

үнэлгээ 

1.  

Оксфордын Их 

Сургууль, Их 

британи 

University of 

Oxford 
95.6 91.3 99.6 98.0 68.7 96.4 

2.  

Стэнфордын 

Их Сургууль, 

АНУ 

Stanford 

University 
94.9 92.2 96.7 99.9 90.1 79.5 

3.  

Харвардын Их 

Сургууль, 

АНУ 

Harvard 

University 
94.8 94.4 98.8 99.4 46.8 77.7 

4.  

Калифорнийн 

Технологийн 

Институт, 

АНУ 

California 

Institute of 

Technology 

94.5 92.5 96.9 97.0 92.7 83.6 

5.  
Массачусетийн 

Технологийн 

Massachusetts 

Institute of 
94.4 90.7 94.4 99.7 90.4 90.0 

 
2 Орчуулгыг зохиогчид өөрсдийн хэлний мэдлэгт тулгуурлан хийсэн болно. Орчуулгатай санал нийцэхгүй байгаа уншигч бидэнд мэйл бичиж өөрийн 

орчуулгыг санал болгоно уу. Баярлалаа. 
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Институт, 

АНУ 

Technology 

6.  

Кэмбрижийн 

Их Сургууль, 

Их британи 

University of 

Cambridge 
94.0 90.3 99.2 95.6 52.1 95.7 

7.  

Беркелей, 

Калифорнийн 

Их Сургууль, 

АНУ 

University of 

California, 

Berkeley 

92.2 85.8 97.2 99.1 84.3 72.3 

8.  

Иелийн Их 

Сургууль, 

АНУ 

Yale 

University 
91.6 91.9 93.8 97.9 56.1 68.4 

9.  

Принстоны Их 

Сургууль, 

АНУ 

Princeton 

University 
91.5 88.8 92.5 98.9 58.0 80.2 

10.  

Чикагогийн Их 

Сургууль, 

АНУ 

The 

University of 

Chicago 

90.3 88.9 90.5 98.6 54.9 74.0 

THE сэтгүүлийн мэдээлж байгаагаар тэд 13-н үндсэн үзүүлэлтээр энэхүү жагсаалтыг гаргадаг 

байна [11].  

• Багшлах тухай үзүүлэлтэд таван дэд үзүүлэлт багтана: 

o Чанартайгаар багшлахад тохирсон орчинг сургууль бүрдүүлж өгсөн эсэх 

o Багш оюутны тооны харьцаа 

o Доктор ба бакалавр оюутны харьцаа 

o Цолтой багш нарын тоо 

o Багшийн цалингийн хэмжээ 

• Эрдэм шинжилгээ судалгааны үзүүлэлтэд: 

o Эшлэлийн тоо 

o Олон улсын нэр хүнд 

o Чанартай өгүүллийн тоо хэмжээ 

o Судалгаагаар олж байгаа орлогын хэмжээ 

o Олон улсын хамтын ажиллагаа 

• Олон улсын үнэлгээ хэсэгт: 

o Дотоод ба гадаад оюутны тооны харьцаа 

o Дотоод ба гадаад багш нарын тооны харьцаа 

o Дотоод ба гадаадын хамтын ажиллагаа 

• Үйлдвэрлэлийн орлого хэсэгт: 

o Мэдлэгийг хэрхэн үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж байгаа  

o Үйлдвэрлэлээс сургуульд орж ирж  байгаа орлогыг тооцон үздэг. 

5. УДИРДЛАГЫН БҮТЭЦ 

Сонгон авсан жагсаалтын эхний аравт эрэмбэлэгдсэн сургуулиудын удирдлагын тухайд хийсэн 

товч судалгаанууд. 

• Оксфордын Их Сургууль.  

Бие даасан зохион байгуулалттай 39-н коллежээс Оксфордын их сургууль бүрддэг [12]. Төв 

сургууль нь эрдэм судлал, удирдлага, номын сан болон музей гэсэн олон хэсгээс бүрддэг. 

Эрдэм судлалын хэсэг нь: Анагаах, Математик, Физик ба Байгалийн ухаан, Хүмүүнлэг, ба 

нийгмийн ухаан гэсэн дөрвөн  үндсэн хэсэгт хуваагдсан нийт 100 гаран тэнхимээс бүрддэг. 

Сургуулийн удирдлага парламентийн хэлбэрээр зохион байгуулагдсан байдаг. Профессор 

багш нар, коллежүүдийн тэргүүлэгчид, ахлах судлаачид, номын сан ба удирдлагын 

ажилтангууд нийт 5000 гаран гишүүнээс парламент бүрддэг. Сургуулийн хууль дүрэм, үйл 

ажиллагааг Консул удирдана. Консул нь 26-н гишүүнээс бүрдэнэ: Боловсрол, Еөрнхий үйл 

ажиллагаа, Хүний нөөц, Төлөвлөлт ба Эрдэм шинжилгээ гэсэн хэсэгт хуваагдаж өдөр 
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тутмын шийдвэрийг гаргаж байдаг. Канцлер сургуулийг олон нийтийн үйл ажиллагаан 

төлөөлөх эрхтэйгээр ажиллана. Орлогч канцлер нь 7-н жилийн хугацаатай сонгогдоно. 

Зургаан дэд канцлер байна: Хөгжил ба Гадаад харилцаа, Боловсрол, Инновац, Хүний нөөц 

ба цэцэрлэгжүүлэлт, Номын сан ба музей, Төлөвлөлт ба эх үүсвэрүүд, Эрдэм шинжилгээ, 

судалгаа гэсэн салбарт хуваагддаг. Эдгээр албан ёсны дэд канцлеруудаас гадна тусгай 

оноосон салбаргүйгээр 10 хүртлэх дэд канцлер томилж сургуулийн бусад үйл ажиллагаанд 

оролцуулдаг. 

 
Зураг 2: Харвардын их сургуулийн удирдлагын бүтэц [13] 

• Стэнфордын Их Сургууль.  

Ерөнхийлөгч, дэд ерөнхийлөгч, Удирдах зөвлөл ба Факультетийн зөвлөл гэсэн удирдлагын 

зохион байгуулалттай [14]. Үүнээс гадна хүний нөөц, санхүү эдийн засаг, судалгаа, 

оюутаны албан гэсэн хэсгийг өөртөө багтаасан удирдлагын салбар хэсэгтэй.  

• Харвардын Их Сургууль.  

Ерөнхийлөгч, орлогч, дэд захирлууд гэсэн ерөнхий бүтэцтэй. Дэд захирлуудын удирдлага 

дор: Сургуулийн үйлчилгээ, Ерөнхий санхүү ба удирдлага, Эрүүл мэндийн үйлчилгээ, 

Хүний нөөц, Төлөвлөлтийн алба, Мэдээллийн технологийн алба, Цагдаагийн алба зэрэг 

алба багтдаг. Ерөнхий консулын алба, Олон нийттэй харьцах алба болон төгсөгчдийн 

хөгжил холбоо гэсэн салбар хэлтэс ажилладаг.  

• Калифорнийн Технологийн Институт.  

Ерөнхийлөгч, Проректорууд, Хүндэт зөвлөл, Калифорни компани, Санхүү, Эдийн засаг, 

Гадаад харилцаа, Үйлчилгээ, Хуулийн хэлтэс, Хүний нөөц, Инновацын алба, Аюулгүй үйл 

ажиллагааны хэлтэс, Стратегийн харилцааны хэлтэс, Оюутны алба, Тогтвортой байдлын 

алба ба Технологи дамжуулах төв гэсэн хэсгээс удирдлагын бүтэц бүрдэнэ [15]. 

• Массачусетийн Технологийн Институт.  

Ерөнхийлөгч болон бусад удирдлагаас бүрдэнэ. Бусад удирдлагад: Канцлер, Судалгаа 

хариуцсан дэд ерөнхийлөгч, Нээлттэй сургалт хариуцсан дэд ерөнхийлөгч, Дэд захирал, 
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Гүйцэтгэх дэд ерөнхийлөгч, Дэд ерөнхийлөгч буюу Ерөнхий консул гэсэн албан тушаалтан 

багтана. Эдгээр удирдлага дороо: Ахисан түвшний боловсролын дэд канцлер, Оюутны 

асуудал хариуцсан дэд ерөнхийлөгч, Линкольны лабораторийн захирал, Тоон сургалтын 

эрхлэгч, Салбар сургуулийн захирлууд, Хүний нөөц хариуцсан дэд ерөнхийлөгч, 

Сургуулийн байрны үйлчилгээ хариуцсан дэд ерөнхийлөгч, Мэдээллийн систем ба 

технологи хариуцсан дэд ерөнхийлөгч, Төгсөгчдийн холбоо хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, 

Корпорацийн нарийн бичиг, Боловсролын хөгжил хариуцсан дэд ерөнхийлөгч, Харилцаа 

холбоо хариуцсан дэд ерөнхийлөгч, Эх үүсвэрийн нөөц хариуцсан дэд ерөнхийлөгч гэсэн 

албан тушаалтнуудтай хамтран ажилладаг байна [16]. 

• Кэмбрижийн Их Сургууль.  

Тус сургуулийн удирдлага:  

Захиргааны зөвлөл, Сенат, Консул, Сургуулиудын ерөнхий зөвлөл ба Хяналтын зөвлөл 

гэсэн ерөнхий хэсгээс бүрдэнэ [17]. Захиргааны зөвлөл нь 5000 гаран гишүүнээс бүрдэх 

бөгөөд энд сургуулийн удирдлагууд бүгд багтдаг ба сургуулийн ерөнхий засаглалтай 

холбоотой дүрэм журмыг баталдаг. Сенат нь сургуулийн үйл ажиллагааг ерөнхийлөн 

удирдана. Консул нь өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдах бөгөөд үндсэн 16, нэмэлт болон 

3-н оюутнаас бүрдсэн бүтэцтэй байна. Их сургуулийг бүрдүүлж байгаа салбар 

сургуулиудын үйл ажиллагааг удирдан зохицуулдаг. Сургуулиудын ерөнхий зөвлөл нь 

сургалт, эрдэм судлалын үйл ажиллагаа, чанарыг хариуцан ажиллана. Захиргааны 

зөвлөлөөс сонгогдсон 8-н гишүүд хяналтын зөвлөлд ажиллана. 

• Беркелей, Калифорнийн Их Сургууль.  

Беркелей Калифорнийн Их Сургуулийг 26 гишүүнтэй зөвлөл удирддаг. Удирдах зөвлөлд 

албан ёсны 7 гишүүн, оюутны төлөөлөл, санал өгөх эрхгүй оюутны бүрэлдэхүүнтэй байна. 

1952 оноос өмнө Беркли Калифорнийн Их Сургууль байсан тул их сургуулийн ерөнхийлөгч 

Берклигийн гүйцэтгэх захирлаар ажилладаг. 1952 онд их сургууль нь хагас бие даасан 

хотхоны системтэй болон өөрчлөгдсөн бөгөөд оюутны хотхон тус бүр өөрийн гүйцэтгэх 

захиралтай болж тэдгээр нь их сургуулийн ерөнхийлөгчид ажлаа тайлагнадаг [18]. 

• Иелийн Их Сургууль.  

Иел Корпораци буюу итгэмжлэгдсэн зөвлөл нь их сургуулийн удирдах төв байгууллага юм. 

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид Иелийн их сургуулийн эрдэм шинжилгээний болон 

захиргааны удирдлагыг зөв бодлого, практикт удирдан чиглүүлж, хангалттай нөөц 

бололцоогоор хангаж, Иелийн их сургуулийн эрхэм зорилгыг хэрэгжүүлэхэд анхаарлаа 

хандуулдаг. Корпораци нь ерөнхийлөгч, 16 итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, сонгогдсон 6 

төгсөгчөөс бүрдэх ба зургаан жилийн хугацаатайгаар томилогддог [19].  

Өв залгамжлагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, төгсөгч бусадтай ижил үүрэг, хариуцлагыг 

хүлээдэг хууль тогтоомжид заасан үүрэг бүхий арван гурван байнгын хороотой. Корпораци 

нь жилд хэд хэдэн удаа биечлэн хуралдаж, Йелийн эрдэм шинжилгээний болон захиргааны 

удирдлагуудтай тулгамдаж буй асуудлуудыг авч хэлэлцэн, багш, удирдах албан тушаалтны 

томилгоо, эрдмийн зэрэг цол олгох, томоохон барилга байгууламж барих төслүүд, үйл 

ажиллагааны болон хөрөнгийн төсөв зэрэг асуудлаар санал хураалт явуулдаг. Хурлын үеэр 

болон хуралдааны үеэр итгэмжлэгдсэн хүмүүс стратегийн ач холбогдол бүхий асуудлуудыг 

авч үзэж, удирдамж санал болгож, их сургуулийн удирдлагыг дэмжих мэдээллийг 

цуглуулдаг.  

• Принстоны Их Сургууль.  

Принстоны Их Сургууль бол дэлхийн агуу сургалт, нийгэмд хувь нэмэр оруулах хүмүүсийг 

сургах ер бусын чадамж бүхий дэлхий ертөнцөд өөрчлөлт оруулах мэдлэгийг хөгжүүлэх 

судалгааны их сургуулийн нэг юм. Энэхүү уян хатан, өөрчлөгдөх хүрээний зорилго нь 

чухал сонголтуудыг удирдан чиглүүлэх явдал юм их сургуулийн итгэмжлэгдсэн хүмүүс, 

удирдлага, багш нар. Итгэмжлэгдсэн зөвлөл ба захиргаа жил бүр хяналт тавьдаг. ТУЗ нь 

нөхцөл байдлыг зөвөөр төлөвлөж, дөрвөн жилд нэг удаа анализ дүн шинжилгээ хийж 
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шийдвэр гаргахад ашиг тустай байхаар хянан тохиолдуулж нэмэлт өөрчлөлт оруулдаг [20]. 

Итгэмжлэгдсэн зөвлөл нь стратеги төлөвлөлтийн явцад их сургуулийн эрхэм зорилгыг олон 

талаас нь  хэлэлцдэг. Хэлэлцүүлгийн үеэр удирдах зөвлөл их сургуулийн онцлог шинж 

чанар,  ирээдүйд гүйцэтгэх үүрэг амлалт чиглэлийг тодорхойлдог. Их сургуулийг амьд, эрч 

хүчтэй хэвээр байхын тулд Принстон гол давуу талаа хоёулан  нь хадгалах ёстой.  

• Чикагогийн Их Сургууль.  

Чикагогийн Их Сургуулийг дүрмийн заалтын дагуу 55 хүний бүрэлдэхүүнтэй удирдах 

зөвлөл удирддаг. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид нь их сургуулийн эрхэм зорилгоо биелүүлэх 

чадварыг одоогийн болон хойч үедээ хангах үүрэгтэй бөгөөд гишүүд нь их сургуулийн 

хөтөлбөрийн томоохон зорилтууд, санхүүгийн хяналт, санал оруулах, орон нутгийн болон 

үндэсний хэмжээнд, дэлхийн өнцөг булан бүрт их сургуулийн үйл ажиллагааг сурталчлах 

үүрэг гүйцэтгэдэг. Удирдах зөвлөлийн ажлыг Аудит; Гүйцэтгэх; Санхүүгийн төлөвлөлт; 

Байгууллагын чадавхи; Хөрөнгө оруулалт; Эрүүл мэндийн төвийн гүйцэтгэх хороо; Гадаад 

оролцоо; Итгэмжлэл ба засаглал;  Их сургуулийн ахиц дэвшил зэрэг 9 байнгын хороо 

гүйцэтгэдэг [21].  

Эдийн засаг, санхүү 

Сонгон авсан жагсаалтын эхний аравт эрэмбэлэгдсэн сургуулиудын санхүүгийн бүрдүүлэлт, 

зарцуулалт, засаглалд хийсэн товч судалгаанууд. 

• Оксфордын Их Сургууль.  

Тус сургууль нь байршиж байгаа нутаг орондоо болон улсдаа эдийн засгийн хувьд асар их 

нөлөөтэй байгууллагад тооцогддог. 2018-19 оны мэдээгээр сургуулийн санхүү 2,45 

миллиард фунт стерлингээр тооцогдож байв [22]. Энэ тоонд коллежүүдийн санхүү 

багтаагүй дүн юм. Сүүлийн жилд гэхэд: судалгаанд 320 сая, үйлдвэрлэлтэй хамтрахад 439 

сая, хэвлэлд 383 сая фунт стерлинг зарцуулсан байна. 2017-18 оны хичээлийн жилд 2,237 

сая орлого олсны 579,1 сая нь судалгааны тэтгэлэг, 332,5 сая нь сургалтын төлбөр байжээ. 

Нийт коллежийн орлого 492,9 сая [23]. 

• Стэнфордын Их Сургууль.  

2020 оны байдлаар үйл ажиллагааны орлого 193 сая буюу доллар 2% -иас 12.5 тэрбум 

доллар болсон. Эрүүл мэндийн үйлчилгээ хамгийн том нь байсан орлогын эх үүсвэр болж 

байсан. Тусгай хөтөлбөрийн төлбөр болон бусад орлого нэгдсэн дүнгээр 8% -иар өсч 200 

доллар болжээ. 2020 онд COVID- с шалтгаалан улирлын сургалтын төлбөр  оюутнаас авах 

их сургуулийн орлого 7 % -иар буурсан. 

Үйл ажиллагааны нэгдсэн зардал 709 сая доллараар өсч 6% -иас 12.3 тэрбум долларт хүрсэн. 

Эдгээр зардлуудын дийлэнх хувийг багш ажилчдын цалин, тэтгэмжийн зардал, нэгтгэсэн 

үйл ажиллагааны зардал 60%  гаран хувийг бүрдүүлдэг байна. Ерөнхий цалин тэтгэмж 

дангаараа 553 сая доллараар өсөлтийг бий болгосон [24]. 

• Харвардын Их Сургууль. Харвардын санхүүгийн компани ба Бондын мэдээллийн алба 

гэсэн тусдаа нэгжүүд сургуулийн санхүүгийн удирдах нэгжид багтдаг. Сургуулийн санхүү 

эдийн засгийг удирдан явахад зориулан 1974 онд санхүүгийн компанийг байгуулсан [25]. 

Өнгөрсөн оны санхүүгийн тайлангаар буюу 2020 оны 6-р сарын 30ны байдлаар Харвардын 

их сургуулийн сангийн бүрдүүлэлт 7,3% буюу 41,9 миллиард доллар болжээ [26]. Үүнээс 2 

миллиард долларыг сургуулийн ерөнхий үйл ажиллагаанд зарцуулсан байна.  

• Калифорнийн Технологийн Институт. Тус сургуулийн санхүү эдийн засгийн хэсэгт 700 

гаран ажилтан албан хаагч ажилладаг [27]. Атен клуб, Аудитын алба, Үйлчилгээний алба, 

Худалдан авалтын хэлтэс, Хүний нөөц, Мэдээллийн системийн алба, Судалгаа 

шинжилгээний алба гэсэн хэсгүүд тус сургуулийн санхүү, эдийн засгийн бүтцэд багтдаг. 

• Массачусетийн Технологийн Институт.  

Массачусетийн Технологийн Институтийн сургуулийн санхүүгийн тайлангийн дүнгээс 

харахад 2019 оны төсвийн жил үйл ажиллагааны зардал нь тэтгэлэгт судалгаанд 1 733 4 
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доллар, санхүүжилтгүй судалгаанд 1 208 4 доллар ерөнхий захиргааны зардалд 769. 0 

доллар нийт 3 710 8 доллар зарцуулагджээ.  Үйл ажиллагааны орлогыг Линколин 

лабораторийн судалгааны газраас  1 059 4 доллар, хөрөнгө оруулалтын ашиг орлого 875. 4 

доллар, оюутны хотхон 728 2 доллар, бусад үйл ажиллагаанаас 405.5 доллар, сургалтын 

төлбөр, хөнгөлөлтөөс 383 7, зохион байгуулсан албаны үйл ажиллагаанаас 296 3 доллар, 

туслах үйлдвэрүүдээс 138 1,  Сингапур-МТИ холбоо ба судалгаа, технологийн салбар 45.3 

долларыг олсон байна [28].  

• Кэмбрижийн Их Сургууль. 2020 оны 7-р сарын байдлаар гаргасан санхүүгийн тайлангийн 

дүнгээр тус сургуулийн орлого 2020 онд 2 075 000 фунт байжээ [29]. Үүнээс: 579 000 

фунтийг судалгааны ажлын тэтгэлгээс, 377 000 фунтийг шалгалт сорилын үйлчилгээнээс, 

335 000 фунтийг сургалтын төлбөр болон боловсролын тэтгэлгээс, 318 000 фунтийг 

хэвлэлээс, 205 000 фунтийг бусад төрлийн тэтгэлгээс, 107 000 фунтийг хандив тусламжаас, 

154 000 фунтийг бусад эх үүсвэрээс олсон байна. 

• Беркелей, Калифорнийн Их Сургууль.  

Беркелей, Калифорнийн их сургууль нь 1868 онд байгуулагдсан улсын хэмжээний их 

сургуулийн тогтолцоот судалгааны  их сургууль юм. 

Беркелей, Калифорнийн Их Сургуулийн бүх бэлэн мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн 

төвлөрсөн менежментээр удирддаг. Энэ нь хадгаламжийн дансанд байгаа мөнгөн хөрөнгө 

болон их сургуулийн  богино хугацааны урамшууллын төлөвлөлт (Short-Term Incentive Plan 

) дэх мөнгөн сангаас бүрдэнэ. 

Тус сургуулийн санхүүгийн тайлангийн дүнгээс харахад үндсэн болон үндсэн бус нийт 

хөрөнгө 8 419 393 доллар, нийт өр төлбөр 6 125 647 доллар, үйл ажиллагааны орлого  

2 051 158 доллар, цалин, хөлс 1 294 488 доллар, тэтгэврийн тэтгэмж 280 069 доллар, тэтгэвэр 

авагчдын эрүүл мэндийн тэтгэмж 62 718 доллар, ажилчдын бусад тэтгэмж 343409 доллар, 

бусад хангамж, эд материал 173 936 доллар, тэтгэлэг 160 293 доллар, нийтийн үйлчилгээ 39 

277 доллар, оюутны хотхоны сан 215 392 доллар бусад үйл ажиллагааны зардал үйл 

ажиллагаанд 464,948 доллар нийт зардал 3 055 105 доллар зарцуулсан байна. 2019, 2018 оны 

6-р сарын 30-нд Беркелей их сургуулийн хадгаламжийн данс 4.4 сая доллар, 3.4 сая доллар 

байв.  

Захиргааны гишүүд, удирдах зөвлөл нь их сургуулийн хөрөнгө оруулалтад хяналт тавьж 

ерөнхий бодлогыг хөрөнгө оруулалтын захирал гаргадаг [30].  

• Иелийн Их Сургууль.  

Иелийн их сургууль нь  2020 оны 6-р сарын 30-ны байдлаар 31.7 тэрбум долларын цэвэр 

хөрөнгөтэй байна. 

COVID-19 тахал нь их сургуулийн 2019-20 санхүүгийн үр дүн, үйл ажиллагаанд чухал 

нөлөө үзүүлсэн хэдий ч 2020 оны 3-р сарын сүүлээр хотхоноос шалтгаалсан олон үйл 

ажиллагаа, сургалтын үйл ажиллагаа онлайн байсан нь үйл ажиллагааны орлого жилийн 

дотор 3.4% -иар өсч 4.2 тэрбум доллар болжээ. Энэ үр дүн нь цар тахлын өмнөх үеийн ард 

маш сайн байсан хүлээлттэй байсан бөгөөд өмнөх жилд ажиглагдсан орлогын өсөлтийн тэн 

хагасаас бага байв.  

Их сургуулийн орлогын хамгийн том эх үүсвэр болох ашиг нь 1,438 сая доллар байсан нь 

6,2% -иар өссөн байна. Их сургуулийн орлогын хоёр дахь том эх үүсвэр болох эмнэлгийн 

үйлчилгээний орлого 4.6% -иар 1,090 сая доллар боллон өссөн нь COVID-19 холбоотойгоор 

мэс засал, эмчийн үзлэг, бусад эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг цуцалсан буюу 

хойшлуулсанаас үүдэлтэй юм.  

Жилийн туршид зардлууд 5.5% -иар өссөн нь орлогоос илүү хурдан байв. Цалин хөлс 7.7% 

-иар өссөн нь үүнд нөлөөлжээ. Цалин, цалингийн өсөлтөөс шалтгаалан ажилчдын тэтгэмж 

10.9% -иар өссөн ба жилийн эцэст 31.7 тэрбум долларын цэвэр хөрөнгөтэй байна. 

Энэ хэмжээ нь олон хүчин зүйлийн нөлөөгөөр өмнөх оныхоос 510 сая доллар буюу 1.6% -

иар буурсныг харуулж байна. 6.8% -ийн хөрөнгө оруулалтын үр дүнд Иелийн хөрөнгө 8.1 
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сая доллараар нэмэгдэж, 31.1 тэрбум доллар болж их сургуулийн цэвэр хөрөнгө 606 сая 

доллараар бууржээ. 2020 оны 6 сарын байдлаар сургалтын төлбөр, өрөөний тохижилт 388 

389 доллар, бусад орлого 4 273 195 доллар,  цалин, тэтгэмж 2 644 189 доллар,  нийт зардал 

4 096 154 доллар байна [31].  

• Принстоны Их Сургууль.  

1980-аад онд Принстоны Их Сургууль сургалтын төлбөр нь ерөнхий сангийн хамгийн том 

эх үүсвэр их сургуулийн үндсэн орлого байв. Хандивын төлбөр нь зөвхөн 14 орчим хувийг 

хангадаг. 2016 оноос төлбөр их сургуулийн орлогын 47 хувийг бүрдүүлдэг болсон. 

Принстоны Их Сургууль 2019 оны 6 сарын 30 ны байдлаар орлогын эх сурвалжийг дараах 

байдлаар бүрдүүлсэн байна. Үүнд: сургалтын төлбөр  108 265 доллар, засгийн газрын 

буцалтгүй тусламж, гэрээ хэлэлцээ 292 217 доллар, хувийн бэлэг, буцалтгүй тусламж, гэрээ 

хэлэлцээ 142 746 доллар, хөрөнгө оруулалтын орлого, бодит бус ашиг, алдагдал 3 236 891 

доллар багтжээ.  

Эдгээрээс эрдэм шинжилгээ, судалгаанд 1 079 486 доллар, оюутны үйлчилгээ ба дэмжлэг 

туслалцаа 297 784 доллар, ерөнхий захиргаа ба үйл ажиллагааны зардалд 222 336 доллар, 

санхүүгийн үндсэн хөрөнгө 31 582 051 доллар, өр төлбөр 4 186 498 доллар, цэвэр хөрөнгө 

27 395 553 доллар зарцуулсан бөгөөд одоогийн байдлаар нийт хөрөнгө 27 395 553 байна 

[32].  

• Чикагогийн Их Сургууль.  

2020 оны 7 сарын 30ны байдлаар Чикагогийн Их Сургууль нийт хөрөнгө нь 17 276 136  

доллароор үнэлэгдэх хөрөнгөтэй өр төлбөр өглөг 8 052 836 доллар байна. Цэвэр орлого  

нь 4 973 597 доллар бөгөөд эдгээр нь сургалтын төлбөрөөс 524 284 доллар, засгийн газрын 

тэтгэлгээс 397 842 доллар, хувийн бэлэг, тэтгэлэг, гэрээ хэлэлцээр 241 725 доллар, 

үйлчилгээ 2 349 590 доллар, бусад орлого 697 025 доллароос бүрдүүлжээ.  Багш ажилчдын 

цалин 2 810 609 доллар, засвар үйлчилгээ бусад 1 702 405 долларыг  сургуулийн бусад үйл 

ажиллагаанд зарцуулсан байна [33].   

6. ҮР ДҮН 

THE жагсаалтын эхний аравт эрэмбэлэгдсэн сургуулиудыг харьцуулан судаллаа. Судалгааны 

гол хэмжээс удирдлага зохион байгуулалт ба санхүү эдийн засгийн чадамж, засаглал байв. 

Судалгааны өгөгдлийг албан ёсны вэб сайт дээрх мэдээлэл, тухайн жилийн тайлангаас 

бүрдүүлэв. Сонгон авсан сургууль бүрийн вэб сайтын бүтэц харилцан адилгүй байсан нь 

судалгааг хийх, шинжилгээний өгөгдлийг цуглуулахад бэрхшээлтэй болгож байв. Ихэнх 

сургуулийн вэб сайтууд суралцагч нартаа буюу оюутнуудад, хөрөнгө оруулагч нарт 

зориулагдсан байдлаар загварчлагдсан тэр чиглэлийн мэдээллийг олоход хялбар байхаар зохион 

байгуулагдсан байв. Ихэнх сургуулиуд сургуулийн удирдлагын бүтцийг ил тод схемчилсэн эмх 

цэгцтэй байдлаар мэдээлээгүй байв. Харвардын их сургууль удирдлагын бүтцээ схемээр 

илэрхийлэн вэб сайтдаа байршуулсан байв. Массачусетийн технологийн институт удирдлагын 

бүтцээ албан тушаалтны зураг, нэртэйгээр схемчлэн байршуулсан байв. 

Эдийн засгийн чадамж, орлого зарлагын тухай мэдээллүүдийг товчхон байдлаар илэрхийлсэн 

байлаа. Зарим сургуулиуд жил бүрийн санхүүгийн тайлангаа албан ёсны вэб сайт дээрээ 

байршуулсан нь мэдээлэл цуглуулах, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх боломжийг нэмэгдүүлж 

байв. 

7. ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 

Монгол улсын их дээд сургуулиудыг дэлхийн шилдэг сургуулиудтай харьцуулах гэж энд 

зорьсонгүй. Гэвч, даяарчлалын цаг үед дэлхийн шилдэг их сургуулиудын туршлагаас судалж 

өөрийн орны их дээд сургуулиудын өөрчлөлт шинэчлэлтийн процесст нэвтрүүлэх нь зүйтэй 

хэмээн үзэж бидний судлаачид энэхүү товч судалгааг хийж эрхэм судлаач танд хүргэж байна. 

Бидний цуглуулсан өгөгдлүүд дээр үндэслэн дараах асуулт болон чиглэлийг хэлэлцэх 

боломжтой юм. Үүнд: 
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• Их дээд сургуулийн жагсаалтын ач холбогдол. Энэ жагсаалтыг улс орны хэмжээнд ач 

холбогдолтой гэж үзэж байгаа бол тухайн жагсаалтыг гаргадаг олон улсын 

байгууллагуудыг судлах, эрэмбэлэлт хийдэг арга аргачлалууд дээр нарийн дэлгэрэнгүй 

дүгнэлт хийж, Монголын их дээд сургуулиудын эрэмбэ, магадлангийн үнэлгээнд тэдгээр 

үзүүлэлтийг багтаах тухайд ярилцах, 

• Сайн удирдлага чанартай сургалтын нэгэн чухал суурь болно хэмээн үзэж байгаа бол их 

дээд сургуулиудын академик эрх чөлөө, улс төрөөс салангид удирдлагын бүтэцтэй байх 

тухай ярилцах, 

• Сургуулийн нэр хүнд, төгсөгч нарын ажлын байр, багшлах бүрэлдэхүүний чанарын тухай 

ярилцах. 

8. ДҮГНЭЛТ 

Энэхүү товч судалгааны дүнд дараах дүгнэлтийг хийж байна. Үүнд: 

✓ Үйл ажиллагаа явуулж байгаа их дээд сургууль бүр дэлхийн их дээд сургуулийн 

эрэмбийг тодорхойлдог хүлээн зөвшөөрөгдсөн жагсаалтын үнэлгээний аргачлалыг 

судалдаг, тэдгээр хэмжээсийг өөрийн сургуулийн үнэлгээ, хөгжлийн чиг бодлогод 

тусгаж байдаг тусгай хэсэгтэй болох, 

✓ Дэлхийн хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдөж байгаа их дээд сургуулиудын эрэмбэлэлтийн 

үндсэн жагсаалтын үзүүлэлт дээр дүн шинжилгээ хийж харьцуулах 

✓ Тэдгээр үзүүлэлтийг Монголын их дээд сургуулийн эрэмбэлэлт, магадлан 

итгэмжлэлийн хэмжүүр, үзүүлэлттэй харьцуулан судлах 

✓ Улмаар дээрх хоёр судалгааны дүн дээр суурилан Монгол улсын бүх их дээд сургууль 

ижил боловч дэлхийн шижигт нийцсэн хэмжээс, үзүүлэлтээр үнэлгээ хийдэг, магадлан 

итгэмжлэгддэг байх боломжийг бий болгох 

Их дээд сургуулийн сургалтын чанар, суралцах орчны чанар бүгд эдийн засгийн хүчин чадалтай 

шууд хамааралтай энэхүү судалгаа батлан харуулж байна. Дэлхийн шилдэгт ордог 

сургуулиудын төлбөр өндөр байхаас гадна тэдгээр сургуулиудад өргөдөг хандив тусламж их 

байгаа нь тухайн сургуулийн орлогыг бүрдүүлэгч гол хэсэг болж байна. Дээрх эхний аравт 

орсон сургуулиуд ихэнх нь олон жилийн түүхтэй байгаа нь удирдлагын бүтэц зохион 

байгуулалт тэрхүү урт хугацаанд туршигдаж тогтворжсон байж болохыг харуулж байна. 

Тэрчлэн ямар ч сургуулийн удирдлага улс төрөөс хараат бус байдалтай байгааг онцлох нь 

зүйтэй. Сургуулийг зөвхөн нэр төртэй судлаачид, эрдэмтэд, профессорууд толгойлж байна. 

Удирдах зөвлөл болон Хүндэт зөвлөлд бизнесийн байгууллагын төлөөллүүд байгаа боловч улс 

төрийн ямар нэгэн төлөөлөл огт байхгүй улс төрөөс бүрэн хамааралгүй ажиллаж байна.  

Шилдэг бүх сургуулийн төлбөр тухайн орны хэмжээсээр ч маш өндөр байгаа нь сургалтын 

төлбөр их байх нь буруу гэсэн үзэл баримтлалтай таарахгүй байна. Өөрөөр хэлбэл тухайн 

сургуулийн сургалтын чанартай харгалзуулан төлбөрийн хэмжээсийг сургууль өөрөө 

тодорхойлдог зарчимтай байх нь зөв хэмээн бид үзэж байна. 
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