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Менежерүүдийн менежментийн ур 
чадварыг хөгжүүлэх хөтөлбөр



СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ:

СУРГАЛТЫН ДАВУУ ТАЛ:

СУРГАЛТЫН ЗОРИЛГО: 

• Байгууллагын бүх шатны менежерүүдийн мэдлэг, ур чадварыг 
шинэтгэх, хувийн үр нөлөөг нэмэгдүүлэхэд оршино.

• Онлайн хэлбэрээр зохион байгуулах тул та ажлаа 
цалгардуулалгүйгээр өөрийгөө хөгжүүлэх боломжтой. 

• Орчин үеийн менежмент арга техник болон суурь ур чадварыг 
богино хугацаанд, системтэй эзэмшинэ. 

• Сэтгэл судлалын шинжлэх ухааны баталгаат аргуудад суурилсан 
судалгаа, хөгжлийн хөтөлбөрөөр явагдана. 

• Та 8-н модулиас хүссэн модулиудаа сонгон хамрагдах 
боломжтой. 

• 9-н модульд хамрагдан ирц идэвхиын хувь 90%-аас дээш байсан 
тохиолдолд сертификат олгоно.  

• Менежерийн ажилд шаардлагатай, их дээд сургуульд төдийлөн 
заадаггүй мэдлэг, ур чадваруудыг олгоно. 

• Менежментийн чиглэлээр олон улсад хийгдсэн өндөр түвшний 
судалгааны үр дүнд боловсруулагдсан арга, аргачлалуудыг 
эзэмшүүлнэ. 

• Үндсэн ажлаасаа хөндийрөхгүйгээр ажлын бус цагаар суралцах 
боломжтой. 

MANAGER DEVELOPMENT
PROGRAM /MDP/
Менежерүүдийн менежментийн ур чадварыг 
хөгжүүлэх хөтөлбөр



СУРГАЛТАНД 
ХАМРАГДСАНААР :

• Менежерийн ажил үүргээ үр дүнтэй гүйцэтгэх, хүнтэй ажиллах мэдлэг, арга барилтай болно. 

• Хувийн бүтээмжээ мэдэгдэхүйц өсгөж, ажилдаа амжилт гаргана. 

• Сургалтын явцад олж авсан мэдлэг, ур чадвараа үйл ажиллагаандаа хэрэглэх чадвартай болно. 

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР: 

МОДУЛЬ 1 /1 цаг/

МОДУЛЬ 2 /1 цаг/

МОДУЛЬ 3 /1 цаг/

МЕНЕЖЕРИЙН СЭТГЭЛГЭЭ БА ХАНДЛАГА
/MANAGERIAL MINDSET/

МЕНЕЖЕРИЙН ХУВИЙН БҮТЭЭМЖ
/MANAGING ONESELF/ 

АСУУДАЛ ШИЙДВЭРЛЭХ БА ШИЙДВЭР ГАРГАХ УР ЧАДВАР
(PROBLEM SOLVING & DECISION MAKING)

• Хэвшмэл ба Өсөлтөт сэтгэлгээний илрэлүүд / Fixed and Growth Mindset
• Өсөлтөд тэмүүлсэн сэтгэлгээг хэвшүүлэх дасгалууд

• Хувийн бүтээмжээ нэмэгдүүлэх аргачлалууд 
• Буруу зуршилаа арилгаж, зөв дадал хэвшүүлэх нь

• Асуудлыг зөв тодорхойлж, үүсгэж буй хүчин зүйлс, шалтгааныг илрүүлэх нь 
• Оновчтой шийдвэр гаргах аргачлалууд
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МОДУЛЬ 4 /1 цаг/

БАЙГУУЛЛАГА ДАХЬ ЗӨРЧИЛДӨӨНИЙГ УДИРДАХ БАГ 
БҮРДҮҮЛЭХ УР ЧАДВАР
(MANAGING GROUPS AND TEAMS AND CONFLICT)

• Өндөр бүтээмжтэй баг бүрдүүлэх арга, багийн гишүүдийн оролцоог тодорхойлох 
Бельбины загвар 

• Зөрчилдөөнийг үр дүнтэй шийдвэрлэх 5 арга барилд суралцан зөрчлийг шийдвэрлэх 
өөрийн хэв маягаа тодорхойлох, 
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МОДУЛЬ 5 /1 цаг/

МОДУЛЬ 6 /1 цаг/

МОДУЛЬ 7 /1 цаг/

МАНЛАЙЛАЛЫН СУУРЬ УР ЧАДВАР 
 (LEADERSHIP SKILLS) 

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ҮНЭЛЭХ АРГАЗҮЙ
(PERFORMANCE EVALUATION)

АЖЛЫН БАЙРАН ДАХЬ ХАРИЛЦАА 
(COMMUNICATION AT WORK)

• Манлайлал болон менежментийн ялгаа 
• “Манлайллын хэв маяг ба загварууд  

(Манлайллын Кен Бланчардын загвар) “

• Үр ашигтай эргэх холбоогоор дамжуулан гүйцэтгэл, хөгжлийг удирдах арга зүй
• Гүйцэтгэлийг үнэлэх, дүгнэх, сайжруулах арга замууд

• Өөрийн харилцааны хэв маягийг тодорхойлж, бусад хүмүүстэй үр дүнтэй харилцах арга 
зүй

• Ассертив буюу үр дүнтэй харилцах аргачлал
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МОДУЛЬ 8 /1 цаг/

СЭТГЭЛ ХӨДЛӨЛӨӨ УДИРДАХ УР ЧАДВАР
(EMOTIONAL INTELLIGENCE)
• Сэтгэл хөдлөлийн оюун ухааны 5 бүрдэл
• Сэтгэл хөдлөлийн оюун ухаанаар манлайлах нь
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ХЭРХЭН ОНЛАЙН СУРГАЛТАД ХАМРАГДАХ ВЭ?

1.

 

Урьдчилсан бүртгэлд бүртгүүлнэ. 

 

2.

 

Төлбөр төлж бүртгэлээ баталгаажуулна.

 

3.

 

Онлайн cургалтын линк болон нууц үгийг таны бүртгүүлсэн мэйл хаягаар илгээнэ. 

 

4.

 

Та нөүтбүүк, таблет, ухаалаг гар утас дээрээ аппликейшн татан хувийн бэлтгэлээ хангана.
5.

 

Онлайн хөтөлбөртөө хамрагдана.



www.mlctraining.mn info@mlctraining.mn
fb.com/mlctraining7010 1839, 99049075

Залуучууд зочид буудлын Д корпус, 4 давхар 
Бага Тойруу-4, 14200, 6-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, 
Улаанбаатар хот, Монгол Улс




