Meeting the Requirements
for ACBSP Standard 4
Brought to You by Your Accreditation Partners:
Olin O. Oedekoven, Ph.D.
and
Alimaa Jamiyansuren, M.A.

Olin O. Oedekoven, Ph.D. – President & CEO
Dr. Olin O. Oedekoven has over 30 years of leadership and academic experience at
all organizational levels. Olin has extensive work experience in both the public and
private sectors with a comprehensive background in management, business
administration, university education, and organizational leadership.
Olin graduated from South Dakota State University with a B.S. in Wildlife and
Fisheries Sciences. He then attended the University of Wyoming where he
received a Master's degree in Wildlife Management. Olin continued his formal
education with Northcentral University where he received both an MBA and his
Doctorate in Business Administration with specializations in Management and
Public Administration. Olin also completed a post‐doctoral program in human
resource management. Olin is also a brigadier general with the Wyoming Army
National Guard.

Dr. Oedekoven has several years of higher learning experience with Northcentral University, Columbia
Southern University, the University of Wyoming, Montana State University, and Gillette College. He has
successfully chaired over 40 dissertation committees. Dr. Oedekoven has assisted with graduate‐level
field research in wildlife management as well as in business and public administration.
Dr. Oedekoven co‐founded Peregrine Leadership Institute in 2004 and Peregrine Academic Services in
2008. He became involved with dual‐accreditation requirements in 2005 and has continued that work by
providing online training and testing services related to academic leveling courses, the common
professional component, and writing style.

Олин O. Oeдekoвeн, Ph.D. – Ерөнхийлөгч & CEO
Др. Олин О. Оедековен бүх төрлийн байгууллагын түвшинд манлайлал,
удирдлага, боловсролын чиглэлээр 30 гаруй жил ажилласан юм. Др. Олин нь
хувийн хэвшлийн болон олон нийтийн байгуулагуудад менежмент, бизнесийн
удирдлага, их дээд сургуулийн боловсрол, байгууллагын манлайллын салбарт үр
бүтээлтэй олон жил ажилласан.
Др. Олин Өмнөд Дакота Мужийн Их Сургуулийг Зэрлэг Амьтан болон Загас
Судлалын мэргэжлээр Бакалаврын зэрэгтэй төгссөн. Тэрээр Вайоминг Мужийн Их
Сургуульд суралцаж, Зэрлэг Амьтны Үржихүйн Менежментээр Магистрын цол
хамгаалсан. Түүнчлэн Бизнесийн Удирдлагаар Магистр, Докторын цолыг
Mенежмент – Төрийн Захиргааны Удирдлага гэсэн мэргэжилтэйгээр дүүргэжээ.
Мөн Хүний Нөөцийн Удирдлагын программд суралцах явцдаа докторын
дараачийн судалгааны ажлаа хийсэн. Др. Олин Вайоминг мужийн Үндэсний
Хамгаалалтын Цэргийн Бригадын Генерал.
Др. Оедековен АНУ‐ын Хойд‐Төвийн, Өмнөд Коламбиа, Вайомин болон Монтана мужийн, Жиллетт хотын
их сургуулиудтай хамтран ажиллаж арвин туршлага хуримтлуулжээ. Түүний шууд удирдлаганд 40 гаруй
эрдмийн цол хамгаалах комисс амжилттай ажилласан юм. Др. Оедековен зэрлэг амьтны үржихүйн
менежмент, төрийн захиргааны удирдлагын сэдэв бүхий докторын эрдэм шинжилгээний ажлуудад
зөвлөж байсан.
Др. Оедековен 2004 онд Перегрин Манлайллын Институт, 2008 онд Перегрин Сургалтын Үйлчилгээ
компаниудыг хамтран үүсгэн байгуулсан. 2005 онд сургалтыг эрдэм шинжилгээний ижил түвшинд хүргэх,
мэргэжлийн нийтлэг бүрэлдэхүүн (МНБ ба CPC), АСА‐гийн судалгааны ажил бичих арга зүйн онлайн
сургалт, шалгалт авах үйлчилгээг санаачилж дахин‐магадлан итгэмжлэлийн шаардлагыг хангах ажлыг
зохион байгуулж эхлүүлсэн болно.

Alimaa Jamiyansuren, M.A. – Mongolian University Liaison
Ms. Alimaa Jamiyansuren has over 10 years of economic and business
consulting experience in the US. Her fields of expertise include antitrust
economics, financial economics, econometrics, public health, mortgage
industry and higher education.
Ms. Alimaa holds a Bachelor of Arts degree from Bryn Mawr College, PA and
a Master of Arts Degree from Tufts University, MA both in Economics. Ms.
Alimaa has worked at leading US economic consulting firms, such as the
National Economic Research Associates Inc. in New York, the Princeton
Economics Group in Princeton, New Jersey and the Charles River Associates
International in Washington, DC.
Currently Ms. Alimaa works as an independent business and language consultant in the US. As a
consultant, she has worked on projects, where she conducts qualitative and quantitative analyses on topics
related to business, finance, education, Mongolian language and culture and writes final reports.
Ms. Alimaa’s clients encompass various U.S. government agencies, private corporations in the US and
educational institutions in Mongolia. In her capacity as an advisor to the Ider Institute, Ms. Alimaa became
involved with the ACBSP accreditation requirements. Subsequently, in 2011, Ms. Alimaa became the
Mongolian University Liaison for the Peregrine Academic Services.

Жамъянсүрэнгийн Алимаа, M.А. –
Монголын Их Сургуулиудыг Хариуцсан Зөвлөх
Жамъянсүрэнгийн Алимаа нь АНУ‐д бизнес болон эдийн засгийн зөвлөх
мэргэжилтнээр 10 гаруй жил ажилласан. Тэрээр онолын, монополийн,
тоон техник арга/статистик, санхүү эдийн засаг, олон нийтийн эрүүл
мэнд, банк зээлийн салбарын зэрэгцээ дээд боловсролын салбарт
эдийн засгийн мэргэжлийн зөвлөгөө өгөхөөс гадна нарийвчилсан
експертиз хийжээ.
Ж. Алимаа АНУ‐ын Брин Моор Дээд Сургуульд Бакалавр, Массачусеттс
мужийн Тафтс Их Сургуульд Магистрын цолуудаа онолын эдийн засгийн
ухаанаар хамгаалсан. Тэрээр АНУ‐ын эдийн засгийн тэргүүлэх зөвлөх
компаниудад ажиллахын зэрэгцээ Нью Йорк хотын National Economic
Research Associates Inc., Принстон хотын Princeton Economics Group мөн
Вашингтон ДСи хотын Charles River Associates International
байгууллагуудад эдийн засгийн зөвлөхийн албыг хашиж байсан.
Өнөөдөр Алимаа АНУ‐д биеээ даасан бизнес болон эдийн засгийн зөвлөхөөр ажиллаж байна.
Зөвлөхийн хувьд онолын эдийн засаг, бизнес, санхүү, боловсрол, Монгол хэл соёлтой холбоотой
төслүүд дээр ажиллаж, төслийн албан ёсны тайлангуудад дэлгэрэнгүй эдийн засгийн тайлбар
хийжээ.
Жишээлбэл, тэрээр АНУ‐ын Засгийн Газрын агентлагууд, АНУ‐ын хувийн хэвшлийн корпорациуд мөн
Монгол Улсын их, дээд сургуулиудад эдийн засаг, бизнесийн зөвлөгөө өгч байсан. Түүнчлэн Ж.
Алимаа нь Идэр дээд сургуулийн зөвлөгчийн хувьд ACBSP‐гийн магадлан итгэмжлэх үйл
ажиллагаанд эхлэн орсон. 2011 онд Перегрин Сургалт Үйлчилгээ эрхэлсэн компанид Монголын их,
дээд сургуулиудыг хариуцсан зөвлөгчөөр ажиллаж байна.

Purpose
Discuss how our CPC‐
based Comprehensive
Exam helps you to
address the ACBSP
requirements for
Standard 4,
Measurement and
Analysis of Student
Learning and
Performance

Зорилго
МНБ дээр үндэслэгдсэн
Иж Бүрэн Шалгалт нь
танд ACBSP шаардлага,
Стандарт 4, Оюутны
Сурсан Мэдлэг түүний
Үнэлгээг Хэмжин
Дүгнэж Шинжилгээ
Хийх, шаардлагыг
хангахад хэрхэн
туслалцаа үзүүлэх
тухай ярих

Student/University
Grading?
The exam does not grade
your students nor does the
exam grade your
university’s businesses
program.
Instead, the results of the
exam are used to assist you
with your continuous
improvement program, an
essential requirement of
ACBSP accreditation.

Оюутан/Сургуульд
Дүн Өгөх?
Манай шалгалт тухайн
сургуулийн оюутан буюу
тухайн сургуулийн бизнес
программд дүн тавьж
үнэлгээ өгдөггүй шалгалт.
Түүний оронд манай
үнэлгээний үр дүнг
сургуулийнхаа
программыг
үргэлжлүүлэн
сайжруулахад ашиглана.

Closing the Loop

Ажлыг Тууштай Биелүүлэх
(Гогцоог Битүүлэх)

The expression “closing the loop”
simply means to prove what
you say happened and then use
that proof to improve future
efforts.
The process is:
1. State your learning outcomes
2. Teach the students the material
related to the learning
outcomes
3. Close the loop by testing to
ensure that the students
achieved the learning
outcomes.
4. Use the test results for future
improvement.

“Гогцоог битүүлнэ” гэдэг нь
ердөө л ажлыг тууштай
биелүүлсэн баталгаа гаргаад,
түүнийг цаашид ажлаа
сайжруулахад ашиглахыг хэлнэ.
Үйл Явц нь:
1. Сургалтын үр дүнгээ тогтоох
2. Оюутнуудад тэрхүү тогтоосон
сургалтын үр дүнтэй холбогдсон
материал, хичээлийг заах
3. Оюутнуудыг сурах ёстой
материалд сургаад, тогтоосон
сургалтын үр дүнд хүргэхийн
тулд гогцоог битүүлэх
4. Үнэлгээ\Шалгалтын үр дүнг
программаа цаашид
сайжруулахад ашиглах

Benchmarking
Benchmarking is a comparison
between two sets of data.
The exam results allow you to
benchmark both internally and
externally.
Internal benchmarking is when you
compare student knowledge
before they start your business
program and student
knowledge when they finish
the business program.
External benchmarking is when you
compare student results with
other student populations.

Харьцангуй Жишиг
Харьцангуй жишиг гэдэг нь
хоёр тоон өгөгдлийг хооронд нь
харьцуулахыг хэлнэ.
Манай үнэлгээний үр дүнг
дотоод, гадны харьцангуй жишгийг
тогтооход ашиглаж болно.
Дотоод харьцангуй
жишгийг тогтооход бизнес
программаа эхлэхээс өмнөх
оюутны мэдлэгийг, бизнес
программаа төгсөх үеийнхтэй
харьцуулахыг хэлнэ.
Гадны харьцангуй жишгийг
тогтооход тухайн сургуулийн
оюутны үнэлгээнүүдийг бусад
сургуулийн оюутнуудын үнэлгээтэй
харьцуулахыг хэлнэ.

Handouts
Please refer to the handouts
provided:
1.3 service description flyers
(translated)
2.Frequently Asked Questions
Guide (translated)
3.Your University Pass Code
(unique for each Mongolian
University)
4.Service Enrollment Form
5.Example Report

Гарын Авлага
Гарын авлагыг үзнэ үү:
1.Өөрийн үйл ажиллагаа болон
шалгалт авах журмыг танилцуулах:
3 ширхэг сурталчилгааны хуудас
(орчуулсан)
2.Тогтмол давтагддаг асуултуудын
лавлах (орчуулсан)
3.Тухайн их сургууль шалгалтын
сайтад нэвтрэн орох нууц код (Их,
дээд сургууль бүр тус тусдаа хувийн
кодтой байх)
4.Шалгалт авах үйлчилгээнд элсэн
оролцох маягт
5.Хавсрах Тайлангийн загвар

Requirements

Шаардлагууд

• Standard 4.1: Learning
Outcomes Assessment
Program
• Standard 4.2: Reporting
Results and Trends
• Standard 4.3: Selection and
Use of Comparative
Information
• Standard 4.4: Continuous
Process Improvement

• Стандарт 4.1: Сургалтын
Үр Дүнд Өгөх Үнэлгээний
Хөтөлбөр
• Стандарт 4.2: Үр Дүн, Чиг
Хандлагыг Мэдээлэх нь
• Стандарт 4.3:
Харьцуулсан Мэдээллийг
Шилж Сонгох, түүнийг
Ашиглах нь
• Стандарт 4.4: Үйл
Ажиллагаагаа
Үргэлжлүүлэн
Сайжруулах нь

The Exam
• An online exam based
upon the 12 Common
Professional
Component Topics
• Base exam includes all
12 topics with 10
questions per topic
(120 questions)

Шалгалт
• Онлайн шалгалт нь 12
Мэргэжлийн Нийтлэг
Бүрэлдхүүний сэдэв
дээр үндэслэгдсэн
байна
• Үндсэн шалгалт:
– 12 сэдвүүд,
– Сэдэв: 10 асуулт
(120 асуултууд)

CPC Topics
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Marketing
Business Finance
Accounting
Management
Legal Environment of Business
Economics
Business Ethics
Global Dimensions of Business
Information Management Systems
Quantitative Techniques/Statistics
Business Leadership
Business Integration and Strategic
Management

МНБ Сэдвүүд
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Маркетинг
Бизнесийн Санхүү
Нягтлан Бодох Бүртгэл
Менежмент
Бизнесийн Хууль Эрх Зүйн Орчин
Онолын Эдийн засаг
Бизнесийн Ёс Зүй
Дэлхий Нийтийн Бизнесийн
Хүрээ
9. Мэдээллийн Менежментийн
Систем
10. Тоон Техник Арга/Статистик
11. Бизнесийн Манлайлал
12. Бизнесийн Интеграци болон
Стратегийн Менежмент

Захиалагчийн Хүсэлтэнд
Тулгуурлаж Зохиосон
Шалгалт

Customizing the
Exam

• You can customize the
exam to match the topics
with your curriculum
• For bachelors programs,
typically you assess all 12
topic areas

• For masters programs,
typically you select which
of the topics (5‐10) that
match the core curriculum
of your business program

•

Сургалтын хөтөлбөрийн хүрээн
дэх сэдвүүдтэй үялдуулан
шалгалтыг захиалагчийн
хүсэлтэнд тулгуурлан зохиож
болно

•

Бакалаврын программд 12
сэдвээр шалгалт авна

•

Мастерын программд тухайн
бизнесийн программын үндсэн
хөтөлбөрт тохирсон сэдвүүдээс
(5‐10) сонгоно

Added Value
Our CPC‐based exams will help you
address your Standard 4
requirements; however, you also
obtain additional value from the
exam program including:
• Review the results of your
learning outcomes
• Identify the strengths and
opportunities for improvement
within the program
• Help market your program to
prospective students by showing a
quality measure
• Help market graduates to non‐
Mongolian businesses by
demonstrating the educational
standards you have for the students
• Note that grades and/or rankings
are not usually adequate for
Standard 4 program assessment
requirements.

Тухайн их, дээд
сургуулиудад бий болох
давуу талууд
Манай МНБ дээр үндэслэгдсэн
шалгалт нь Стандарт 4
шаардлагыг хангахад тусална.
Давуу талууд:
• Танай сургалтын үр дүнгийн
ерөнхий үнэлгээг хянаж үзэх
• Тухайн программыг сайжруулах
боломж давуу талыг тодорхойлох
• Чанарын хэмжигдхүүнийг
тодорхойлон харуулснаар шинээр
элсэгчдэд программаа сурталчлах
• Гадаадын хөрөнгө оруулагчдад
төгсөгчдийн боловсролын
стандартыг ил тод болгож
сурталчлах

The On‐Line Exam Онлайн Шалгалт
• Students self‐register for
the exam key (the access
code) as shown on the
next slide
• Each university has a
unique password that they
provide their students for
online exam registration

• Оюутнууд өөрсдөө бие
даан, шалгалт өгөх вэб
сайт руу орж
бүртгүүлэн, нэвтрэх
кодоо авна
• Их дээд сургууль бүр
өөрт оноогдсон нууц
кодтой байж, түүнийг
оюутнуудад өгснөөр
онлайн шалгалт өгөх
эрх нээгдэнэ

Access the Mongolian
Micro‐Site

Монгол Хэл Дээрх
Микро‐Сайт руу Нэвтэрч
Орох нь

Select Your University

Өөрийнхөө Сургуулийг
Сонгоно уу

Enter Your University’s
Pass Code

Сургуулийнхаа Нэвтрэх
Кодыг Оруулна уу

Your University
Pass Code
• Please refer to the
handout for your
University Pass Code
• The Pass Code is
never shared with
anyone but your
university

Танай Сургуулийн
Нэвтрэх Код
• Сургуулийнхаа
Нэвтрэх Кодыг гарын
авлага материалаас
олж авна уу
• Тухайн Сургуулийн
Нэвтрэх Код зөвхөн
эрх авсан сургуульд л
олгогдоно

Students Select Their
Exam

Оюутнууд Шалгалтаа
Сонгоно

Inbound Exam
• An inbound exam is
completed early in the
student’s program.
• For bachelors students,
the exam should be taken
in their first or second
year
• For masters students, the
exam should be take with
their first course

Элсэлтийн
Шалгалт
• Элсэлтийн шалгалтыг
оюутнууд программаа
эхэлж байгаа үед өгнө
• Бакалаврын оюутнууд энэ
шалгалтыг эхний (1‐р
курс) эсвэл хоёр дахь
жилдээ өгнө
• Мастерын оюутнууд энэ
шалгалтыг хамгийн эхний
хичээл сонгож
суралцахдаа өгнө

Outbound Exam
• An outbound exam is
taken at the end of
the student’s
program.
• Taken in the last
class, for both
bachelors and
masters.

Төгсөлтийн
Шалгалт
• Төгсөлтийн
шалгалтыг оюутан
программаа дуусгах
үед өгнө
• Бакалавр болон
Мастерын оюутнууд
төгсгөлийн хичээл
сонгон суралцахдаа
өгнө

Internal
Benchmarking

Дотоод
Харьцангуй
Жишиг

External
Benchmarking

Гадаад
Харьцангуй
Жишиг

Pricing
• The base price is
$40 per exam.
• We are discounting
for all Mongolian
Universities 50% to
$20 per exam.

Төлбөр
• Нэг шалгалтын
үндсэн төлбөр $40
• Монголын их дээд
сургуулиудад
хөнгөлөлттэй: нэг
шалгалтын
төлбөрийг 50%
хөнгөлж,

$20

3rd Party Testing
•

The value of 3rd party testing is
that you will have an independent
measure for your academic
program.

•

Universities can and often do their
own internal testing, but there is
generally greater reliability and
less bias when an independent 3rd
party does the testing.

•

Internal testing does not provide
comparative data for external
benchmarking.

•

Grades and/or school rankings are
typically not adequate for
Standard 4

Гуравдагч Байгууллагаар
Мэдлэгийн Түвшнээ
Үнэлүүлэх нь
•

Гуравдагч Байгууллагаар
үнэлүүлэх ашигтай тал: тухайн
сургалтын хөтөлбөрийн бие
даасан үнэлгээг бий болгох

•

Их дээд сургуулиуд өөрсдөө
энэхүү үнэлгээг хийж болно,
гэхдээ гуравдагч байгууллагаар
хөтөлбөрийн үнэлгээг хийлгэснээр
үр дүн нь илүү найдвартай,
баталгаатай, алдаа гарах магадлал
багатай

•

Өөрсдийн хийсэн үнэлгээ нь
гадны харьцангуй жишиг тогтоох,
бусад сургуультай харьцуулалт
хийх боломжгуй

Examples of How Universities
Use the Exam Results
• Identify courses in the
program that may need to be
updated or revised to ensure
that the learning outcomes
are achieved
• Communicate with faculty
the strengths and
shortcomings of the program
and obtain their input for
improvement measures
• Demonstrate to students,
parents, and government
regulators the value of the
academic program

Үнэлгээний Үр Дүнг Их, Дээд
Сургуулиуд Хэрхэн
Ашигласан Жишээнүүд:
•

Сургалтын чанарыг
сайжруулахын тулд
хөтөлбөрийн ямар
хичээлүүдийг шинэчилж
өөрчлөх хэрэгтэйг олж тогтоох

•

Багш нартай программын
давуу тал, сул талыг ярилцаж,
тэдний санаа оноог тусгах

•

Программ дахь академик
(эрдэм шинжилгээ) түвшний
үнэ цэнийг оюутан, эцэг
эхчүүд, Засгийн Газрын
зохицуулагч агентын
мэргэжилтэн нарт таниуулах

“We administer the CPC exam to our students in
business capstone courses. We find the results
important for our students and for our University to
assure our students that they are receiving a high
quality business education and to provide our
faculty well documented direct assessment of
student retained learning. The CPC testing process
is helping us close the quality loop.”
Michael Reilly, Ph.D.
Executive Dean
College of Business & Professional
Studies

“Бид МНБ-ний шалгалтыг бизнесийн капстон хичээлд сууж
байгаа оюутнуудаас авдаг. Бид энэ шалгалтын үр дүнг
манай оюутнууд, их сургуульд маш чухал гэж үздэг
яагаад гэвэл оюутнууд маань дээд чанарын боловсрол
олж буйг энэ шалгалтын үр дүн баталгаажуулж өгдөг
түүнчлэн багш нарт оюутнуудын мэдлэгийн шууд
хэмжүүрийг олгодогт оршино. МНБ-ний шалгалт нь
манай чанарын дутагдлыг нөхөхөд тусалдаг. МНБ-ний
шалгалтын үйл ажиллагаа нь манай сургалтын чанарын
гогцоог битүүлэхэд тусалж байна.”
Майкл Райлли, Ph.D.
Гүйцэтгэх Декан
Бизнес болон Мэргэжил Судлах
Их Сургууль

“We use the external assessment as one critical component in our overall
annual assessment process. It helps us compare our results internally
(between cohorts) as well as to peer institutions nationally. We use the
data accumulated over a period of time to focus on opportunities for
improvement, and share that with faculty, staff, and our executive team
periodically to (a) keep them informed; (b) secure commitment to our
continuous improvement initiatives.”

William S. Lightfoot, Ph.D.
Dean
College of Business & Mass Communication

“Бид гадны байгууллалгаар хийлгэдэг мэдлэгийн түвшин тогтоох
үнэлгээг манай сургуулийн ээлжит жилийн үнэлгээний үйл
ажиллагааны нэг чухал хэсэг гэж үздэг. Бид өөрсдийнхөө үнэлгээг
дотооддоо (сургууль хоорондоо), улс даяар харьцуулахад эдгээр нь
тус болдог юм. Олон жил хуримтлагдсан тоон өгөгдлүүдийг
цаашид сайжруулах боломжийг тогтооход ашиглах бөгөөд ажил,
албан хаагч, удирдах баг, багш нартаа (а) тэдэнд мэдээлэл хүргэхийн
тулд (б) үргэлжлүүлэн сайжруулах ажилд амлалт үүрэг
авахуулахын тулд ашиглана.”
Вильям С. Лайтфут, Ph.D.
Декан
Бизнес & Нийтийн Мэдээллийн Дээд Сургууль

“The CPC exams furnished by Peregrine were exactly what we were looking for in
terms of a comprehensive exam that would enable us to measure student outcomes
at both the undergraduate and graduate level. We believe that these tools and the
results greatly assist us in the process of accreditation. Peregrine has provided us
with prompt and comprehensive service; it’s a pleasure to work with them and it
makes doing our job of delivering education that much easier.”

David Russell, Ph.D.
Assessment and Accreditation Coordinator
Paris School of Business

“Перегрины явуулдаг МНБ‐ний шалгалт нь бидний яг хайж байсан,
бакалаврын болон мастерын түвшин дэх оюутнуудын сургалтын үр дүнг
хэмжих иж бүрэн шалгалт байсан юм. Манай магадлан итгэмжлэлд орох
үйл ажиллагаанд энэ хэрэгслүүд нь, түүний нийлбэр дүнгүүд нь бидэнд асар
их тус дэм болсон гэдэгт итгэлтэй байна. Перегрин бидэнд шуурхай, иж
бүрэн үйлчилгээ явуулахын хажуугаар тэдэнтэй хамтран ажиллахад маш
таатай байсан бөгөөд бидний үйл ажиллагааг тэр хэмжээгээр хөнгөвчилж
өгсөн.”
Давид Рассэл, Ph.D.
Үнэлгээ болон Магадлан Итгэмжлэлтийн
Координатор
Парисын Бизнесийн Дээд Сургууль

Questions
1. Is the exam valid for
Mongolian Universities?
The exam is based on the
business requirements as
defined by ACBSP.
We beta tested the exam in
2011 with two Mongolian
Universities and made revisions
to the database based on the
results to ensure that the exam
is valid for Mongolian
universities.

Асуултууд
1. Энэ шалгалт Монгол улсын
их сургуулиудад хүчин
төгөлдөр тохирох уу?
Энэ шалгалт ACBSP‐ын
тогтоосон шаардлагын дагуу
зохиогдсон болно.
2011 онд энэ шалгалтанд
туршилтын журмаар Монгол
улсын хоёр их дээд
сургуулиуд хамрагдсан,
үүнтэй уялдуулан зохих
өөрчлөлтүүдийг шалгалтын
датабейсд оруулсан байгаа.

Questions
2. Are the inbound and
outbound exams the same?
Yes.
Exam questions come from the
same database of questions.
Every exam is unique based
upon the random selection of
questions from the test bank.

Асуултууд
2. Элсэн орох, төгсөлтийн
үеийн шалгалтууд нь нэг
шалгалт мөн үү?
Тийм.
Шалгалтын асуултууд нь
нэгдсэн асуултын сангаас
тохиолдлын байдлаар
сонгогдсон тул шалгалт бүр
өөр өөр байна.

Questions

Асуултууд

3. Is the exam hard?

3. Энэ шалгалт хүнд үү?

Yes and No.

Тийм, Үгүй.

The exam results are relative
measures of learning
outcomes and used for your
program continuous
improvement.

Шалгалтын нийлбэр дүн
нь оюутны сургалтын үр
дүнгийн харьцангуй
хэмжүүр бөгөөд танай
программыг
үргэлжлүүлэн
сайжруулахад хэрэглэх ба
хүнд ч биш хөнгөн ч биш,
харин оюутны сурсан
мэдлэгийн хэмжүүр.

The exam is neither hard or
easy, but rather the exam
measures retained
knowledge.

Questions

Асуултууд

4. Should the students study for
the exam?

4. Энэ шалгалтанд оюутнууд
бэлдэх хэрэгтэй юү?

No.

Үгүй.

The purpose of the exam is to
measure retained knowledge.
The exam covers all the
business topics.

Энэ шалгалтын зорилго нь
сурсан мэдлэгийг хэмжихэд
оршино. Энэ шалгалтанд
бүхий л бизнесийн сэдвүүд
орсон байгаа. Танай
сургалтын хөтөлбөр, танай
оюутнуудын судалсан хичээл
бүр энэ шалгалтын бэлтгэл
болж өгнө.

Your program of study, the
courses the students take, is
the preparation for the exam.

Questions
5. Will you share my
University results with other
university officials?
No.
We maintain absolute client
confidentiality.
We never compare 1 to 1 your
university results with another
university.
We also do not share your
results with ACBSP. That is up
to you to do.

Асуултууд
5. Манай сургуулийн нийлбэр
дүнг бусад их сургуулийн
ажилтнуудтай хуваалцах уу?
Үгүй.
Бид клиентын мэдээллийн
нууцыг өндөр хэмжээнд
нууцлан хадгална.
Бид хэзээ ч тухайн их
сургуулийн нийлбэр дүн, үр
дүнг ямарваа нэгэн өөр
сургуультай харьцуулахгүй.
Түүнчлэн бид танай сургуулийн
үнэлгээг ACBSP‐т мэдээлэхгүй.
Тухайн асуудлыг та нар
өөрсдөө шийднэ.

Questions
6. Who are the comparison
universities?
We conducted beta testing
with two Mongolian
Universities and for now, this
is the pool we use for external
comparisons.
This summer, we will revise
the pool to add in all other
university results to make the
pool larger and more
statistically valid.

Асуултууд
6. Ямар сургуулиуд
харьцуулалтын сургуульд
орсон бэ?
Бид туршилтын шалгалтыг
Монголын хоёр их дээд
сургууль дээр явуулж, тэдгээр
үнэлгээг гадаад харьцуулах
жишиг үнэлгээнд хэрэглэж
байгаа.
Энэ зун үнэлгээний үзүүлэлтээ
баяжуулж бусад их дээд
сургуулийн үр дүнг нэмж
оруулснаар улс орны
хэмжээний статистикийн
үзуулэлттэй болж тэр нь улам
хүчин төгөлдөр болно.

Questions

Асуултууд

7. What has been translated
into the Mongolian language?

7. Монголоор ямар баримт
бичиг орчуулагдсан бэ?

a)The test questions.

а) Шалгалтын асуултууд

b)The web site used for self‐
registration by the students
(the micro‐site).

б) Оюутнууд өөрсдөө
бүртгүүлэх вэб сайтын
танилцуулга (микро сайт)

c)The report.

в) Хавсрах Тайлан

d)Frequently Asked Questions
Guide.

г) Тогтмол давтагддаг
асуултын лавлагаа

Questions
8. Can our faculty look at the
exam?
Yes, and without charge.
Faculty can register the same as
a student would to take the
exam.
When faculty register, please
use the word “FACULTY” for the
person’s first or last name.
We will purge all faculty
registrations and exams before
we generate reports.

Асуултууд
8. Манай багш нар энэ
шалгалтын асуултыг үзэж
болох уу?
Тийм, мөн төлбөргүй.
Оюутан бүртгүүлэх яг л тэр
маягаар багш нар бүртгүүлж
болно.
Багш нар бүртгүүлэхдээ,
өөрийн нэрийн оронд
“БАГШ” гэж оруулна уу.
Багш нарын бүртгэл,
шалгалтыг үнэлгээний дүн
тайланг бэлтгэхээс өмнө
хасна.

Questions
9. How do we pay you for the
exams completed?
At the end of the exam period,
we will send you the reports
along with an invoice.
We can use Electronic Fund
Transfer for the financial
transaction.
We accept international credit
card, wire transfer, and money
gram.

Асуултууд
9. Бид өгсөн шалгалтуудын
төлбөрийн тооцоог яаж хийх
вэ?
Бид шалгалт өгөх хугацааны
эцэст шалгалтын дүнгийн
тайлан, үнэлгээг төлбөрийн
нэхэмжлэлийн хамт явуулна.
Санхүүгийн гүйлгээнд
ашигладаг Цахим Мөнгө
Шилжүүлгийг хэрэглэнэ (Money
Gram, Wire Transfer,
International Credit Card:
MasterCard, Visa)

Questions
10. After this workshop, what do we do
next?
Designate 1 person from your university as
your primary contact person. We will then
correspond with that person to send the
reports and the invoice as you do testing.

Асуултууд
10. Энэ сургалтын дараа юу хийх ёстой вэ?
Сургуулиасаа нэг хүнийг тухайн
сургуулийг төлөөлөх, гол холбоо барих хүнийг
сонгон томилно. Бид тэр хүнтэй шалгалт явуулах
хугацаанд харилцан, шалгалтын тайлан,
төлбөрийн нэхэмжлэлийг имэйлээр явуулна.

Let me know by e‐mail when you wish to
start testing. The exams are ready and you
can begin testing anytime.

Та бүхэн шалгалтаа авах хугацааг
товлож имэйлээр мэдэгдэнэ үү. Шалгалт авах
асуултууд бэлэн байдаг тул танай сургууль
сонгосон цагтаа шалгалтаа эхлүүлж болно.

Each school has been provided with their
pass code for student (and faculty) self‐
registration.

Оюутан (болон багш нар) өөрсдөө
бүртгүүлэхэд хэрэглэдэг нэвтрэх нууц кодыг
сургууль болгонд өгсөн болно.

This semester, you should try to at least test
all graduating seniors. You should also test
your 1st or 2nd year students so that you can
compare the inbound results with the
outbound results.

Энэ семестрт, танай сургуулийг төгсөж
байгаа оюутнуудыг энэ шалгалтанд хамруулахыг
хүсье. Мөн 1 ба 2‐р курсын оюутнууд энэхүү
шалгалтанд хамрагдах тохиолдолд “элсэн орох
үеийн” шалгалтын дүнг төгсөлтийн шалгалтын
үнэлгээний дүнтэй харьцуулах боломжтой болно.

Thank You!
Olin O. Oedekoven, Ph.D.
Oedekoven@PeregrineAcademics.com
Phone: +1 307 685‐1555
Fax:
+1 307 685‐0141

Баярлалаа!
Alimaa Jamiyansuren
alimaa@verizon.net
Phone: +1 571 522‐1987
Fax:
+1 571 522‐1987

