Дэлхийн боловсролыг Монголд!

5-Р ШАТ:

ХАБЭА-Н CУПЕРВАЙЗОР
/OSH SUPERVISOR/
ОЛОН УЛСЫН ГЭРЧИЛГЭЭТЭЙ
СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

3-р шат

ХАБЭА-н Сургагч
(36 цаг, 7 курс)

4-р шат

2-р шат

5-р шат

ХАБЭА-н
Зөвлөлийн гишүүн
(36 цаг, 7 курс)

ХАБЭА-н Менежер
(36 цаг, 7 курс)

ХАБЭА-н Супервайзор
(36 цаг, 7 курс)
1-р шат

5-Р ШАТ:

ХАБЭА-н Мэргэжилтэн
(41 цаг, 9 курс)

ХАБЭА-Н CУПЕРВАЙЗОР
/OSH SUPERVISOR/
6-р шат

ОЛОН УЛСЫН ГЭРЧИЛГЭЭТЭЙ
СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

ХАБЭА-н
Мэргэшсэн ажилтан
(132 цаг, 28 курс)

ОЛОН УЛСЫН ГЭРЧИЛГЭЭТЭЙ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

АГУУЛГА

ТАНИЛЦУУЛГА
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5-Р ШАТ:

ХАБЭА-Н CУПЕРВАЙЗОР /OSH SUPERVISOR/

ТАНИЛЦУУЛГА
ОРШИЛ
Манай байгууллага нь 2011 оноос эхлэн ХАБЭА-н Ажилтныг мэргэшүүлэх дотоодын гэрчилгээт
сургалт, 2012 оноос эхлэн Олон улсын гэрчилгээт сургалтуудыг зохион байгуулж 30 гаруй салбарт
3000 гаруй ХАБЭА-н мэргэшсэн ажилтныг бэлтгэн гаргаад байна. Бид АНУ-д төвтэй ХАБЭА-н ОУ-ын
сургалтын байгууллага болох ОШАкадемийн Монгол дахь онцгой эрхтэй албан ёсны бие даасан
сургагч байгууллага бөгөөд тус байгууллагатай хамтран Монгол Улсад анх удаа ХАБЭА-н ажилтныг
тодорхой чиглэл бүрээр мэргэшүүлэн сургадаг 6 шатлалтай Олон улсын туршлагыг амжилттай
хэрэгжүүлж байна.

ШАТЛАЛ

3-р шат

ХАБЭА-н Сургагч
(36 цаг, 7 курс)

5-р шат

1-р шат

Дээрх дэд хөтөлбөрийн сургалтуудыг бид дараах хэлбэрүүдээр зохион байгуулж байна. Үүнд:
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ХАБЭА-н
Зөвлөлийн гишүүн
(36 цаг, 7 курс)

ХАБЭА-н Супервайзор
(36 цаг, 7 курс)

ХАБЭА-н Мэргэжилтэн
(41 цаг, 9 курс)

Суралцагч нь нийт 132 цагийн, 28 курс хичээл судалснаар 6-р шат: “ХАБЭА-н Мэргэшсэн ажилтан”ны ОУ-ын гэрчилгээ авах боломжтой ба дунджаар 10 өдөр суралцана. Түүнчлэн суралцагч өөрийн
ажлын цаг, төлбөрийн боломжид тохируулан энэхүү хөтөлбөрийг нийт 6 шатлалын дагуу сурах
боломжтой ба тус бүрт нь холбогдох гэрчилгээг олгодог. Суралцагч бидний санал болгосон
шатлалын дагуу эсвэл өөрийн сонирхсон хөтөлбөрөөс эхлэн сурч болно.

100% онлайн сургалт

4-р шат

2-р шат

ХАБЭА-н Менежер
(36 цаг, 7 курс)

50% Онлайн + 50% Танхимын сургалт

100% Танхимын сургалт

6-р шат
ХАБЭА-н
Мэргэшсэн ажилтан
(132 цаг, 28 курс)

Зураг 1.
Сургалтын
6 хөтөлбөр,
санал болгож
буй шатлалаар

ОЛОН УЛСЫН ГЭРЧИЛГЭЭТЭЙ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

СУРАЛЦАХ
БОЛОМЖИТ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Хэрэв суралцагч нэг
дор 6-р шат: “ХАБЭА-н
Мэргэшсэн
ажилтан”
132 цагийн хөтөлбөрт
хамрагдах цаг хугацаа
болон
төлбөрийн
боломжгүй бол өмнө
дурьдсаны дагуу доорхи
жижиг
төлөвлөгөөний
дагуу (эсвэл өөрийн
хүслээр
аль
нэг
хөтөлбөрөөс эхлэх) үе
шаттайгаар сурах бүрэн
боломжтой.

Зураг 2. Сургалтын 6 хөтөлбөр, төлбөрийн мэдээллийн хамт, санал болгож суралцах шатлалаар
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5-Р ШАТ:

ХАБЭА-Н CУПЕРВАЙЗОР /OSH SUPERVISOR/

Хөтөлбөр хооронд зарим курс хичээл давхацдаг тул өмнөх шатлалдаа тухайн курс хичээлийг үзсэн бол дараагийн шатлалд
тухайн хичээлийг үзэх шаардлагагүй байдаг. Тухайлбал: Суралцагч 1-р шат: “ХАБЭА-н Мэргэжилтэн”-ий хөтөлбөрт хамрагдсаны
дараа 2-р шат: “ХАБЭА-н Менежер”-ийн хөтөлбөрт хамрагдсан тохиолдолд өмнөх хөтөлбөрийн хүрээнд судалсан Курс 700
хичээлийг 2-р шатанд дахин судлахгүй. Түүнчлэн 1, 2-р шатанд хамрагдсаны дараа 3-р шат: “ХАБЭА-н Сургагч”-ийн хөтөлбөрт
хамрагдвал өмнөх 2 хөтөлбөрийн хүрээнд судалсан Курс 700, 711 хичээлүүдийг судлахгүй. Мөн үүний дараа 4-р шат: “ХАБЭА-н
Зөвлөлийн гишүүн”-ийн хөтөлбөрт хамрагдвал зөвхөн 1 курс (Курс 707) хичээл л судлах үлдсэн байх болно. Мөн 1-ээс 4-р
шатанд хамрагдсан хүн 5-р шатлалд суух шаардлагагүй, учир нь өмнөх шатны хөтөлбөрүүдээр тухайн шатны агуулгыг үзсэн
байна. Суралцагч хэрэв хүсвэл зөвхөн энэ шатны гэрчилгээний нэмэлт төлбөр өгч 5-р шат: “ХАБЭА-н Супервайзор” гэрчилгээ
авч болно. Сүүлд нь суралцагч 6-р шатанд өмнөх шатлалуудад суралцаагүй нийт 7 курс хичээлийг нэмж судалснаар, нийт
суралцсан курсын тоо 28, цагийн тоо 132 хүрэх ба амжилттай төгсөгч “ХАБЭА-н Мэргэшсэн ажилтан” 132 цагийн ОУ-ын
гэрчилгээ авна.
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ОЛОН УЛСЫН ГЭРЧИЛГЭЭТЭЙ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Зураг 3. ОШМИ нь ОШАкадемийн Монгол дахь Бие даасан
сургагч байгууллага болохыг батламжилсан гэрчилгээ

Зураг 4. ОШАкадемийн сургалтын зурагнуудаас
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5-Р ШАТ:

ХАБЭА-Н CУПЕРВАЙЗОР /OSH SUPERVISOR/

“ХАБЭА-Н CУПЕРВАЙЗОР”-ИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ТОЙМ:
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ОЛОН УЛСЫН ГЭРЧИЛГЭЭТЭЙ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦАА:
Суралцах хэлбэрээс хамаарч 7 курс
хичээлийг 3-5 өдөр үзнэ (Хөтөлбөрийн
тойм хэсгээс үзнэ үү). Хичээлийн нэг цаг нь
академик цагаар буюу 40 минут үргэлжилнэ.

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АРГА БА СЕРТИФИКАТ:
Сургалтыг тус хөтөлбөрийн сургагчаар бэлтгэгдсэн ХАБЭА-н салбарт 10-35 жил ажилласан
туршлагатай, олон улсын зэрэгтэй монгол багш нар заана. Танхимын сургалтанд дадлага ажил
гүйцэтгэхэд шаардлагатай техник, багаж хэрэгслүүдийг ашиглана. Хөтөлбөрийн шаардлага
хангасан суралцагчдад “ХАБЭА-н Супервазор” (OSH Supervisor) хөтөлбөрийн сертификат
олгоно. Хэвлэмэл сертификатууд АНУ-аас шуудангаар ирдэг.

СУРГАЛТЫН НОМ, ГАРЫН АВЛАГА:
Суралцагчдыг “ХАБЭА-н Супервайзор” бэлтгэх хөтөлбөрийн
хүрээнд заагдах OSHA-гийн 7 курс хичээл тус бүрээр монгол
хэл дээр хэвлэгдсэн 7 ширхэг ном, гарын авлагаар хангана.
Онлайн сургалтын суралцагчид гарын авлагуудыг мөн pdf –р
онлайнаар үзэх боломжтой.
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5-Р ШАТ:

ХАБЭА-Н CУПЕРВАЙЗОР /OSH SUPERVISOR/

АНГИ ДҮҮРГЭЛТ БА СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР:
Танхимын нэг удаагийн сургалтанд дунджаар 22 хүн хамрагдах боломжтой.
Сургалтын төлбөр сургалтын хэлбэрээс хамаарч 245 000 - 420000 мянган
төгрөг байна (Хөтөлбөрийн тойм хэсгээс үзнэ үү). Онлайн сургалт нь
танхимын сургалтаас 50% хүртэл хямд байдаг. Суралцагч сургалтын
төлбөрөө Голомт банкин дахь МХААЭАМХ ТББ-н 1105058738 тоот дансаар
сургалт эхлэхээс өмнө шилжүүлсэн байна. Суралцагч төлбөрөө сургалтын
төв дээр биечлэн ирж бэлнээр төлж болно.

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ, УРАМШУУЛЛЫН БОДЛОГО:
1. СУРГАЛТЫН ХӨНГӨЛӨЛТИЙН БОДЛОГО:

* Сургалтын хөнгөлөлт нь зөвхөн 6-р шат: “ХАБЭА-н Ажилтныг мэргэшүүлэх” 132 цагийн бүрэн хөтөлбөрт суухаар
бүртгүүлж буй элсэгчдэд олгогдох ба бусад дэд хөтөлбөрт элсэгч нарт хамаарахгүй болно.
* Сургалтын хөнгөлөлтийн бодлогыг давхардуулж хэрэглэхгүй.
* Суралцагч нь хөгжлийн ямар нэг бэрхшээлтэй бол энэ талаарх өргөдөл гаргаж (албан ёсны бичиг баримтыг
өргөдөлд хавсаргах) сургалтын дор дурьдсан төлбөрөөс илүү хөнгөлөлт эдлэх боломжтой.

2. СУРГАЛТЫН ХӨНГӨЛӨЛТИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ:

* Хувь хүн:
* Суралцагч 6-р шат: “ХАБЭА-н Ажилтныг мэргэшүүлэх” 132 цагийн хөтөлбөрт бүртгүүлж, төлбөрөө бүрэн төлсөн
тохиолдолд нийт төлбөрөөс 20%-ийн хөнгөлөлт үзүүлнэ.
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ОЛОН УЛСЫН ГЭРЧИЛГЭЭТЭЙ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

* Суралцагч сургалтын төлбөрийг дараах хуваарийн дагуу 2 хувааж төлөх боломжтой. Үүнд:
- Сургалтанд бүртгүүлэхдээ 50%
- Сургалт эхэлснээс хойш ажлын 3 хоногийн хугацаанд 50%.
* Албан байгууллага:
* 132 цагийн хөтөлбөрт 2 ба түүнээс дээш ажилтнаа суулгаж, сургалт эхлэхээс өмнө төлбөрөө бүрэн төлсөн тохиолдолд
нийт төлбөрөөс 30% хүртэлх хөнгөлөлтийг доорхи шатлалаар үзүүлнэ.
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5-Р ШАТ:

ХАБЭА-Н CУПЕРВАЙЗОР /OSH SUPERVISOR/

СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ БА СУРАЛЦАГЧДЫН БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:
Суралцагч сургалтанд утас, и-мэйл, вэб сайт, facebook чат зэргээр болон биечлэн ирж бүртгүүлж болно. Сургалт
эхлэхээс өмнө төлбөрөө төлснөөр бүртгэл баталгаажина. Суралцагч бүртгүүлэхдээ иргэний үнэмлэхний хуулбар 1%,
цээж зураг 1% болон төлбөр төлсөн баримттайгаа ирнэ (Онлайнаар сурч буй тохиолдолд онлайнаар илгээж болно).

ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ҮЗЭХ КУРС ХИЧЭЭЛҮҮДИЙН МОДУЛЬ:
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ОЛОН УЛСЫН ГЭРЧИЛГЭЭТЭЙ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

13

5-Р ШАТ:
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ХАБЭА-Н CУПЕРВАЙЗОР /OSH SUPERVISOR/

ОЛОН УЛСЫН ГЭРЧИЛГЭЭТЭЙ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

ОШАКАДЕМИ НЬ ЯМАР БАЙГУУЛЛАГА ВЭ?
Тус байгууллага нь ХАБЭА-н компьютерт суурилсан, интерактив, өндөр
чанартай сургалтыг зохион байгуулах зорилгоор 1999 онд АНУ-д
байгуулагджээ. Өдгөө тус байгууллага ХАБЭА-н цахим сургалтыг хувь хүн
болон аж ахуйн нэгж байгууллагууд дэлхий даяар зохион байгуулж байна.
Түүнчлэн ОШАкадеми нь АНУ, Австрали, Итали зэрэг дэлхийн 40 гаруй
оронд, 60 гаруй Бие даасан сургалт зохион байгуулагчидтай (Independent Authorized Training Providers) бөгөөд тэд ОШАкадемийн сургалтыг танхимаар
зохион байгуулдаг. Тэдний нэг нь ОШМИ юм.

ОШАКАДЕМИЙН СУРГАЛТУУДЫГ ХЭН ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРДӨГ ВЭ?
ОШАкадемийн сургалтуудыг нь дэлхий даяар үйл ажиллагаа явуулж буй олон мянган коллеж, их дээд сургуулиуд,
даатгалын компаниуд, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, хувийн компаниуд хүлээн зөвшөөрч сургалт,
хөтөлбөрүүдийг нь үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна. Тус байгууллагын сургалтын хөтөлбөрийг дэлхийд
боловсролын чанар, стандартаар тэргүүлэгч гүрэн болох АНУ-ын Үндэсний Хөдөлмөрийн Аюулгүй Байдлын
Менежментийн Нийгэмлэг (NSMS) баталж, АНУ-ын Хөдөлмөрийн Аюулгүй Байдал, Эрүүл Мэндийн Хүрээлэн
(ISHM) итгэмжилсэн байдаг. Түүнчлэн тус байгууллагын сургалтууд албан ёсоор өдгөө АНУ, Австрали, Итали зэрэг
Дэлхийн 40 гаруй оронд 60 гаруй Бие даасан сургалт зохион байгуулагчидаар (Independent Authorized Training Providers) нь дамжин өдөр тутам тасралтгүй зохион байгуулагдаж байна.
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5-Р ШАТ:

ХАБЭА-Н CУПЕРВАЙЗОР /OSH SUPERVISOR/

ОШАКАДЕМИЙН СУРГАЛТУУД МОНГОЛД ЗӨВШӨӨРӨГДӨХ ҮҮ?
Тийм. ОШМИ нь тус байгууллагын Монгол Улс дахь цорын ганц албан ёсны Бие даасан сургалт зохион
байгуулагчаар (Independent Authorized Training Providers) 2012 оноос эхлэн ажиллаж байгаа бөгөөд өдгөө 3000
гаруй байгууллагын ХАБЭА-н ажилтан, сургагч, менежерийг амжилттай бэлтгэн гаргаад байна. Бид энэхүү
үйл ажиллагаагаа Монгол Улсын Хөдөлмөрийн Яамны харъя Хөдөлмөрийн Аюулгүй Байдал Эрүүл Мэндийн
Төв болон ХАБЭА-н Гурван талт Үндэсний хорооноос авсан албан ёсны сургалтын зөвшөөрөлтэйгээр зохион
байгуулж ирсэн билээ. Бидний сургалтын чанарт тус байгууллагуудын зүгээс тогтмол хөндлөнгийн үнэлгээ
хийж, өндөр үнэлгээ өгдөг болохыг хэлэхэд таатай байна.

СУРАЛЦАГЧДЫН СЭТГЭЛ ХАНАМЖ
Бид сургалтын чанарын хяналт, сайжруулалтыг тогтмол хийж
ажилладаг ба 2011-2019 оны хооронд 207 удаагийн “ХАБЭА-н
Ажилтныг мэргэшүүлэх” сургалт зохион байгуулж, нийт 3415
суралцагчаас сэтгэл ханамжийн судалгаа авсан байдаг.
Тэдгээрээс зөвхөн сүүлийн 3 жилийн судалгааны дүнг нэгтгэн
харвал нийт суралцагчдын 95.5% нь ОШМИ-гийн сургалтанд
Маш их (66%) болон Их сэтгэл ханамжтай (29.5%) гэсэн үнэлгээ
өгсөн байна.

16

ОЛОН УЛСЫН ГЭРЧИЛГЭЭТЭЙ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

ГИШҮҮНЧЛЭЛ, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

ХАРИЛЦАГЧИД

30-н салбарын 700 гаруй байгууллага

Монголын Хөдөлмөрийн Аюулгүй Ажиллагаа,
Эрүүл Ахуйн Менежментийн Хүрээлэн
Утас:
И-мэйл:
Хаяг:
Ш/Хайрцаг:
Вэб сайт:

7011-3838, 8995-3838, 8066-3838, 8996-3838,
info@oshmi.mn
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