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ТАСРАЛТГҮЙ СУРАЛЦАХ НЬ ХӨГЖЛИЙН ҮНДЭС

MANAGER COLLEGE
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.

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

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

• HBR, AMA-ын бизнесийн удирдлагын менежментийн хөтөлбөрийг 
түргэвчилсэн хэлбэрээр богино хугацаанд эзэмшинэ.

• Сургалтыг Монголын томоохон компаниудын захирал, 
менежерүүд, тухайн чиглэлээр мэргэшсэн сургагч багш нар 
практиктай хослуулан, сонирхолтой хэлбэрээр зохион байгуулна.

• Дэлхийн шилдэг бизнесийн сургуулийн судалгаанд суурилсан 
хамгийн шинэлэг, трэнд менежментийн мэдлэгийг тусгасан.  

• Хувийн амьдрал, ажлын байранд чухал шаардлагатай их, дээд 
сургуульд заадаггүй мэдлэг, ур чадваруудыг олгоно.

• Ажлын байран дээр шууд хэрэглэх боломжтой шалгарсан 
модулаар хичээл явагдана.  

• Үндсэн ажлаасаа хөндийрөхгүйгээр ажлын бус цагаар суралцах 
боломжтой. 

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



СУРГАЛТАНД 
ХАМРАГДСАНААР :

• Удирдах арга барилаа сайжруулж, менежментийн шинэлэг арга техникийг эзэмшинэ

• Хувийн бүтээмж мэдэгдэхүйц өсч, амжилт гаргаж, кареерийн чиглэлээ тодорхойлсон байна.

• Хамт олныхоо онцлогийг танин мэдэж, тэдэнд нөлөөлөх, харилцах ур чадварт суралцсан байна. 

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

СУРГАГЧ НАРЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН:

Бизнес болон олон нийтийн байгууллагад ажилладаг, энэ салбартаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн көүч трэйнэрүүд 
хичээлийг удирдана. 



МОДУЛЬ 1 

МОДУЛЬ 2

МОДУЛЬ 3

МЕНЕЖЕРИЙН СЭТГЭЛГЭЭ БА ХАНДЛАГА
/MANAGERIAL MINDSET/

МЕНЕЖЕРИЙН ХУВИЙН БҮТЭЭМЖ
/MANAGING ONESELF/ 

АЖЛЫН БАЙРАН ДАХЬ ХАРИЛЦАА
/COMMUNICATION AT WORK/

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

• Бүтээмжийн парадокс үүсгэж буй шалтгаанууд
• Хувийн бүтээмжээ нэмэгдүүлэх аргачлалууд
• Зуршлаа арилгаж,  зөв дадал хэвшүүлэх нь

• Харилцааны үндсэн 4 хэв маяг
• Фийдбайкын загварууд
• Сонсох, асуулт асуух ур чадвар 
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СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР: 



МОДУЛЬ 4

БАЙГУУЛЛАГА ДАХЬ ЗӨРЧИЛДӨӨНИЙГ УДИРДАХ БОЛОН БАГ 
БҮРДҮҮЛЭХ УР ЧАДВАР /MANAGING TEAMS AND CONFLICT/

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

• Зөрчилдөөний динамик,  шийдвэрлэх өөрийн хэв маягаа тодорхойлох нь 
• Зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх Томас, Килманий 5 стратеги  
• Өндөр бүтээмжтэй багийг бүрдүүлэх, гишүүдийн үүрэг оролцоог танин мэдэх
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МОДУЛЬ 5

МОДУЛЬ 6

МОДУЛЬ 7

МАНЛАЙЛАЛЫН СУУРЬ УР ЧАДВАР
/PRIMAL LEADERSHIP/                                     

АСУУДАЛ ШИЙДВЭРЛЭХ БА ШИЙДВЭР ГАРГАЛТ                                                            
 /PROBLEM SOLVING & DECISION MAKING/

БИЗНЕСИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ
/BUSINESS ANALYTICS/

• Манлайлал болон менежментийн ялгаа
• Кен Бланчардын загвараар манлайллын хэв маягаа оношилж хөгжүүлэх нь
• Ажилтнуудаа идэвхжүүлэх шалгарсан аргууд /Motivating with KITA/

• Асуудлыг тодорхойлох, ангилах, шийдвэрлэх
• Менежерийн шийдвэр гаргалтын үндсэн аргачлалууд
• Шийдвэр гаргахдаа гаргадаг нийтлэг алдаа

• Бизнесийн дүн шинжилгээний хамрах хүрээ
• Бизнесийн дүн шинжилгээ хийх арга хэрэгслүүд
• Бизнесийн дүн шинжилгээний үйл явц
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МОДУЛЬ 8

БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ПРОЦЕССЫГ УДИРДАХ НЬ                     
 /MANAGING OPERATIONS AND PROCESSES/
• Үйл ажиллагааны менежментийн үндсэн шийдлүүд
• Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний процессын загварчлал
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МОДУЛЬ 9

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ҮНЭЛЭХ АРГАЗҮЙ
/PERFORMANCE EVALUATION/
• Гүйцэтгэлийн төлөвлөлт, хэрэгжүүлэхэд баримтлах зарчмууд
• Үр ашигтай фийдбайкаар дамжуулан гүйцэтгэл, хөгжлийг удирдах арга зүй
• Гүйцэтгэлийг үнэлэх, дүгнэх, сайжруулах арга замууд
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ҮНИЙН САНАЛ:
(1 цаг 60 минут = 500,000₮)
Нийт = 15,000,000  



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


