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ДЭЛХИЙН ТҮВШНИЙ МЕНЕЖЕР

Global Growth Institute 
нь сүүлийн арав гаруй 
жилийн турш дэлхийн 
50 гаруй улс орны 1000 
гаруй гүйцэтгэх 
захирлуудтай уулзаж, 
шилдэг менежер 
болоход шаардагдах 
ур чадварыг багцалж 
сургалтын хөтөлбөрөө 
боловсруулсан. Яг энэ 
мөчид дэлхийн мянга 
мянган менежерүүд 

энэхүү хөтөлбөрт 
хамрагдсаар байна. 
Менежер хүний 
хамгийн гол үүрэг нь 
дээд удирдлага болон 
ажилтнуудыг холбосон 
маш сайн гүүр байх 
явдал юм.  Бид сайн 
чанартай гүүртэй 
байж чадвал 
байгууллагын дотоод 
болон гадаад урсгал 
саадгүй сайн явагдаж 

хамтдаа амжилтанд 
хүрэх боломжтой 
болно. Бид Монгол 
менежерүүдийн 
менежментийн ур 
чадвар болон 
бизнесийн Англи 
хэлний чадварыг 
сайжруулах зорилгоор 
энэхүү сургалтын 
хөтөлбөрөө 
танилцуулж байна.

ХӨТӨЛБӨРИЙН ОНЦЛОГ
ДАВУУ ТАЛУУД

Бүх сургалт Англи Монгол хоёр хэл дээр зэрэг явагддаг.
Энэ нь та бүхэнд менежментийн хичээлээ үзэнгээ Англи хэлээ давхар 

сайжруулах боломжийг олгож байна.

Хөтөлбөрүүдэд маань цахим ба 
танхим хосолсон хэлбэрээр 
суралцах боломжтой байдаг нь 
хаанаас ч, хэзээ ч суралцах 
боломжийг өгдөг.  Харин үзсэн 
хичээлүүдээ бататгах, суралцагсдын 
нөхцөлд тааруулан практик 
ажиллагаанд чиглүүлэх 
хэлэлцүүлгүүдийг Гүрэн Академийн 
модератор багш удирдаж, 
танхимаар эсвэл цахимаар тохирсон 
цагт хийнэ.

BILINGUAL

ONLINE CLASSROOM&

“Continuing Professional “Continuing Professional 
Development”  CPD сертификат нь 
Мэргэжлийн хүрээнд тасралтгүй 
суралцагч гэдгээ батлан харуулдаг 
Европын улс орнуудад хүлээн 
зөвшөөрөгддөг учраас Та өөрийн 
мэргэжлийн ур чадварыг харуулсан 
талбаруудад байршуулж, үнэлэмжээ 
өсгөх боломжтой.. https://cpduk.co.uk
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МЕНЕЖМЕНТИЙН СУРГАЛТ
ХЭНД ЗОРИУЛАГДСАН БЭ?

ШИНЭ МЕНЕЖЕР

- Дэлхийн өнцөг булан бүрээс хөтөлбөрт хамрагдаж буй чадварлаг 
менежерүүдийн ашиглаж буй “Шилдэг нь байх” аргачлалд суралц

- Өөрийн давуу тал, ур чадвараа хөгжүүлэхээс гадна таны удирдлага дор буй 
хүмүүсийн давуу тал, чадварыг илрүүлэхэд суралц

- Манлайллын шилдэг брендийг бий болго

ИРЭЭДҮЙН МЕНЕЖЕР

- Менежер болох бэлтгэлээ одооноос эхэл

- Өөрийгөө шилдэг удирдагч болгон бэлд

- Удирдагч болсон эхний өдрөөсөө л өөрийн нөлөөгөө нэмэгдүүлэхэд суралц

ТУРШЛАГАТАЙ МЕНЕЖЕР

- “Шилдэг нь байх” аргачлалын дагуу өөрийн авъяас, чадварыг харьцуулан 
дүгнэ

- Нөлөөллөө нэмэгдүүлэх шинэ боломжуудыг эрж ол

- Удирдлагын онцлог арга барилаа дахин тодорхойл



ДЭЛХИЙН ТҮВШНИЙ МЕНЕЖЕР1
ХӨТӨЛБӨР

21Р ЗУУНЫ МЕНЕЖЕР
Дэлхийн түвшний удирдагчид байгууллагын үнэлэмжийг хэрхэн 
өсгөдөг вэ?
Дэлхийн түвшний удирдагчид өндөр оролцоотой багийг хэрхэн бий 
болгож, хөшүүрэгдэж чаддаг вэ?
Тэд яагаад хэрэглэгчийн болон харилцагчийн харилцааны мастерууд 
байдаг вэ?

Байгууллагын бизнесийн зорилгод нийцүүлсэн багийн зорилго 
тодорхойлох нь
Зорилгыг тодорхой, хэмжигдэхүйц, бодит, уялдаа холбоотой бөгөөд 
цаг хугацаатай хэлбэрээр тодорхойлох нь
Багийн гишүүд үүрэг хариуцлагынхаа утга учрыг ойлгож, 
байгууллагын алсын хараа нь зорилготой ямар уялдаа холбоотой 
болохыг ухамсарлахад нь туслах

ЗОРИЛГОО ТОДОРХОЙЛОХ

Менежер болон ажилтантай эелдэг харилцан яриа өрнүүлэх
“Нэгийг харьцах нэг” гэж юу вэ?
Өөрчлөлтийг дүгнэж, үргэлжлүүлэн хянах нь

УРАМ ЗОРИГ ТҮГЭЭХ

Удирдагч хүний хувьд хамгийн чухал ажлууддаа төвлөрч, цагаа зөв 
зүйтэй хуваарилах нь
Хэрэгцээгүй олон имэйл, хурал уулзалтуудаас татгалзаж сурах нь
Том зургаар харж, өндөр үнэ цэнэтэй ажилд цаг заваа зарцуулах 
тэнцвэртэй хэв маягийг бий болгох нь

ЦАГИЙН МЕНЕЖМЕНТ

Байгууллагын санаачлагыг багийн гишүүддээ оновчтой хүргэх
Ажилтнуудын хооронд уялдаа холбоо, үнэ цэнийг бий болгохын тулд 
харилцаа холбоог ашиглах нь
Гүйцэтгэх удирдлагын стратеги - Энэ нь ил тод бөгөөд ажилтнуудад 
ойлгомжтой байх ёстой

ХАРИЛЦААНЫ УР ЧАДВАРАА САЙЖРУУЛАХ

Хурлыг хүн бүрт ач холбогдолтой хэлбэрээр зохион байгуулах нь
Хурлын дарга эсвэл оролцогчийнхоо хувьд хурлын явцад хэрхэн 
нөлөөтэй оролцох вэ?
Хуралд бэлтгэх, хурлыг зохион байгуулах болон хурлын дараах үйл 
явцын хяналт явуулах нь

САЙН ХУРАЛ, САЙН ҮР ДҮН
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ХЭРЭГЛЭГЧЭЭ ОЙЛГОХ НЬ
Хэрэглэгчдийн хүлээлтэд нийцүүлэх, бүр давуулан биелүүлэхийн тулд 
тэдний хэрэгцээг ойлгох нь чухал
Хэрэглэгчийн төлөө хандлагад суралцах
Зах зээлийн нөхцөлүүдийг өөрчилж буй одоогийн чиг хандлага 
болон шинэ инновацуудыг ирээдүйн нүдээр харах нь

Шилдэг баг байгуулах үндсэн зарчмууд
Байгууллагын болон хувь хүний зорилготой, нэгдсэн алсын хараа 
зорилгын хүч
Хүмүүсийн оролцоо, өндөр түвшний гүйцэтгэл

ШИЛДЭГ БАГ БАЙГУУЛАХ

Тасралтгүй хөгжил, дэвшлийг бий болгохын тулд өөрийгөө соригч та 
бусдад үлгэр дуурайл болох нь
Багийн гишүүдийнхээ ирээдүйн хүсэл, тэмүүллийг ойлгох нь
Хувийн болон багийн хөгжлийг хамтад нь анхаарах чадвар

Дээд удирдлагынхаа хэрэгцээ болоод хандлагыг ойлгох нь
Сайн түншлэлийг байгуулах нь хоёр талын хэрэгцээ хангагдах суурь 
болдог
Таны карьерт чухал нөлөө үзүүлж чадах хүмүүстэй харилцаа 
холбоогоо сайжруулах замаар түншлэлийг бий болгох нь

УДИРДЛАГАТАЙГАА ХАРИЛЦАХ

Санаагаа тодорхой бөгөөд амьдаар илэрхийлж, нөлөөг бий болгох нь
Сонсогчдын хэрэгцээг тодорхойлох нь
Сэтгэл хийгээд оюун ухааныг хамтад нь хөдөлгөж, ярьж буй сэдвээ 
амьдруулах нь
Танхимын танилцуулгыг бэлтгэх шилдэг аргачлалууд

ИЛТГЭХ ЧАДВАРАА САЙЖРУУЛАХ НЬ

Гүйцэтгэх захирал, санхүүгийн захирал, маркетингийн захирал, үйл 
ажиллагаа хариуцсан захирал, хүний нөөцийн захирал зэрэг удирдах 
албан тушаалтнууд юунд үндэслэн чухал шийдвэрүүдийг гаргадаг вэ? 
Яагаад?
Удирдах албан тушаалтнаа хэрхэн ойлгож, зөв оновчтой харилцах вэ?
Удирдлагын стратегийн хэрэгцээнд нийцүүлэн багийн зорилгыг 
тодорхойлж, төвлөрөн ажиллах нь.

СТРАТЕГИЙН УДИРДАГЧ БОЛОХ НЬ

ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОН БАГАА ХӨГЖҮҮЛЭХ
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ДТМ-2 агуулгын 12 
модуль хичээл нь 
көүчинг, ажил 
даалгах, өөрчлөлтийг 
удирдах, зөрчлийг 
удирдах гэх мэт 
удирдлагууд өрсөлдөх 
чадвараа хүчтэй 
нэмэгдүүлэхэд голлон 
нөлөөлдөг зөөлөн ба 
хатуу ур чадваруудыг 
хамарч буй. 

“

ДТМ-1 хөтөлбөрийн 
хувьд агуулга 
хэлбэрийн нэгдэл нь 
ашиглахад тун энгийн 
учир, мэргэжилтнүүд 
голлох санаануудыг 
системчлэн ойлгож, 
туршиж, үр дүнг нь тэр 
дор нь мэдэрч 
бататган, ажил 
амьдралынхаа нэг 
хэсэг болгодгоороо 
давуу байж ирлээ. 

ДТМ-2 шинэ 
хөтөлбөрийн хувьд 
удирдлагын өрсөлдөх 
чадварт үлэмж 
өөрчлөлт гаргаж, 
зохион байгуулагчаас 
жинхэнэ удирдан 
чиглүүлэгч рүү 
аваачих чадалтай 
билээ.

ДЭЛХИЙН ТҮВШНИЙ МЕНЕЖЕР2

10



МОДУЛЬ 10 МОДУЛЬ 12МОДУЛЬ 11
Өөрчлөлтийг
удирдах нь

Хурдан сэргэх чадвар
& мэнд оршихуй

Өөрчлөлт бол шинэ тогтмол байдал 
гэж хэлэх нь хэт давтагдмал ойлголт 
болчихлоо.Гэхдээ л энэ үнэн шүү. 
Байгууллага бүр байнга 
өөрчлөлтийг туулдаг боллоо. 
Тиймээс менежерүүд өөрсдийгөө 
болон багийн гишүүдээ удирдан, 
өөрчлөлтийг залж давах чадвартай 
байх нь байгууллагын гүйцэтгэл ба 
хүмүүсийн идэвх зүтгэлтэй шууд 
холбогдож байна. Энэ модулиар, 
сэтгэл санаанд нөлөөлсөн, практик 
ажиллагаа ихтэй, том жижиг гэх мэт 
өөрчлөлтүүдийн дундуур багаа 
хэрхэн үр дүнтэй удирдахыг 
харуулнахаруулна
Өөрчлөлтөөр дамжуулан 
өөрийгөө удирдах нь

Өөрчлөлтийн дундуур багийн 
гишүүдээ удирдах нь

Өөрчлөлт рүү шилжих зуурт гарч 
ирэх сайн туршлагуудыг 
хуримтлуулж, хэрэгжүүлэх

Хүчирхэг атлаа уян хатан байх  
чадварыг хөгжүүлэх арга техник

Эерэг үзэл, хандлагын ач 
холбогдол ба өөртэйгөө ярих, 
бодлоо удирдах

Багийн гишүүдийг хүчирхэг атлаа Багийн гишүүдийг хүчирхэг атлаа 
уян хатан байх чадварт  
дасгалжуулан хөгжүүлэх мөн, 
эрүүл орших ухаанд сургах

Гүйцэтгэх захирал юуг харж , юуг  
хүсдэг вэ?

Гүйцэтгэх захирлын гол 
холбоотон  байх

Өөрийн удирдлагын багийг  
төлөвшүүлж хөгжүүлэх нь

Гүйцэтгэх захирал
байх нь...

Одоогийн менежерүүд их ажлын 
шахалт, үлэмж цаг хугацааны 
дарамтад байдаг нь нууц биш. 
Хурдан нөхцөл байдлаас гарч 
сэргэж чаддаг байх нь 
менежерүүдийн өөрийн болоод 
удирдаж буй багийн гишүүдийнх нь 
бие сэтгэлийн эрүүл оршихуйд 
үлэмж нөлөөтэй.
Голлох талбарууд:

CEO нар байгууллагыг бүрэн 
зургаар нь харах өвөрмөц өргөн 
хараатай байдаг. Олон CEO бусад 
хүмүүс тэр дундаа менежерүүд нь 
санаа бодлоо хуваалцахгүй байгаад 
сэтгэл дундуур байдаг. Тэргүүлэгч 
байгууллагуудад CEO болон 
менежерүүд үзэл бодлуудаа 
чөлөөтэй уралдуулж, нэгдэж байдаг.
Голлох талбарууд:

МОДУЛЬ 07 МОДУЛЬ 09МОДУЛЬ 08
Зөрчилдөөнийг
удирдах нь

Хэцүү яриаг
даван туулах нь

Зөрчил бол байгууллагын 
амьдралын нэг хэсэг. Хүн бүр 
аливааг хийхдээ өөрийн гэсэн олон 
янзын хандлага, арга барилаа 
ашигладаг. Харин зөрчил бол 
нөхцөл байдлын шинжтэй бөгөөд 
уян хатан арга барил шаарддаг.
Энэхүү модуль нь дараахыг хамарна.Энэхүү модуль нь дараахыг хамарна.

Хэцүү яриаг өрнүүлэх нь хэзээ ч 
амархан байгаагүй. Гэхдээ хэдэн 
үндсэн зарчмыг дагаж чадвал, 
амархан болгох боломжтой. Үр дүн 
нь илүү нөлөөтэйгөөр гарч, 
дараагийн түвшинд гарч бэхэжсэн 
харилцаануудтай болно.

Хэцүү ярианд хэрхэн бэлтгэх вэ?

Хэцүү яриаг хэрхэн удирдаж, 
сайн туршлага болгох вэ?

Харилцан ярианы үеэр үүсдэг 
хэцүү сэтгэл хөдлөлийг хэрхэн 
удирдах вэ?

Хэрэглэгчдэд ээлтэй загвар – 
Томас Килман загвар ба түүний 
хэрэглээ

Зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх 
өөрийн болон бусдын арга 
барилыг ойлгох

Оролцогч талуудын сонирхлыг Оролцогч талуудын сонирхлыг 
тэнцвэржүүлэх

Дэлхийн түвшний оролцоо ба 
шаардлагагүй оролцоог таньж 
мэдэх нь

Багийн оролцоог хэрхэн өндөр 
түвшинд хүргэх вэ?

Байгууллагын ажилтнуудын  Байгууллагын ажилтнуудын  
ерөнхий оролцоог нэмэгдүүлэхэд 
багаа хэрхэн чиглүүлж , туслах вэ?

Ажилтны оролцоог
сайжруулах нь

Лондонгийн бизнесийн сургууль ба 
Их Британийн Засгийн газрын 
судалгаанууд болон ‘Engage4Suc-
cess’ хөдөлгөөн нь гурван хүчин зүйл 
болох ажилтны сайжирсан 
оролцоо,хэрэглэгчийн сайжирсан 
санал хүсэлт ба сайжирсан 
гүйцэтгэлийн холбоо харилцааг 
батлан харуулдаг. Энэхүү үнэ цэн 
бүтээгч сүлжээнд менежерүүд амин 
чухал үүрэг гүйцэтгэдэг билээ.
Голлох талбарууд:
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EQ ур чадварыг 
манлайлалд ашиглах нь

Көүч-удирдагч
байх нь

EQ чадвараа ойлгож, сайжруулсан 
удирдагчид өөрсдийнхөө болон 
бусдын авьяас- чадварыг бүрэн 
дайчилж, хөгжүүлэн нэмэгдүүлэхэд 
илүү гарамгай байдаг. Өндөр албан 
тушаалд хүрсэн хүмүүс ба EQ 
чадамжийн түвшний харилцан 
хамаарал хүчтэй байгааг олон 
судалгаа нотолсон. Энэ модуль 
удирдлагуудад EQ ур чадвараар 
өөрсдийгөө болон бусдыг хэрхэн 
ойлгож, үр дүнтэй удирдахыг 
ойлгуулна.

Ихэнх манлайлагч байгууллагуудад, 
көүчинг нь чадварлаг 
удирдлагуудын өрсөлдөх чадварыг 
харуулах гол зэмсэг болоод байна. 
Энэ нь баг болон хувь хүний 
гүйцэтгэл, ажлаа хийх сэдэлд үлэмж 
нөлөөг авчрах чадалтай. Сүүлийн 
үеийн судалгаагаар нөлөөлөл 
сайтай көүчинг нь гүйцэтгэлийг 21% 
өсгөдөг нь харагдсан. Энэ модулиар 
көүчинг нь хэрхэн гүйцэтгэлийг 
хүчтэй удирдаж, урам зориг өрдөн 
хүмүүсийг хөгжүүлдгийг Та 
суралцана.
Хэрхэн чадварлаг көүчийн 
харилцааг бий болгох вэ?

Үр дүнтэй көүчийн загвар

Тогтмол сурах, сайжруулдаг соёл 
тогтсон багийг хэрхэн бүтээх вэ?

Хэрхэн өөрийн болон бусдын 
сэтгэл хөдлөлийг удирдаж сурах 
вэ?

Сэтгэл хөдлөлөө удирдах – 
төвөгтэй нөхцөлд өөрийгөө 
удирдах нь

Бусдыг ойлгох ур чадварын хүч

Энэ модуль Танд:
Хэрхэн санал шүүмжийг үр  
дүнтэйгээр өгч мөн хүлээж авах вэ?

Багийн санал шүүмж өгч авах  
загварууд, тэдгээрийн давуу    
талууд

Санал шүүмжийг хэрхэн багийн Санал шүүмжийг хэрхэн багийн 
гишүүдийн байнгын харилцан  
ярианы нэг хэсэг болгох вэ?

Санал шүүмж өрнүүлдэггүй 
соёлын үр дагаврыг ойлгох

Санал шүүмж өгөх ур 
чадвар

Санал шүүмж хэлэх ба хүлээн авах нь 
менежерүүдийн эзэмшиж, улам 
хөгжүүлэх ёстой чухал чадваруудын 
нэг юм. Көүчингтэй хослуулбал, энэ 
нь хүмүүсээ сэдэлжүүлэх, хөгжүүлэх, 
оролцоог нь нэмэгдүүлэх, зөв зан 
авирыг удирдан тогтоох, 
гүйцэтгэлийг сайжруулахад хүчтэй 
нөлөөлдөг. Гэвч хэчнээн олон 
менежер энэхүү багийн харилцааны 
амин чухал хэсгийг орхигдуулж 
бултдаг гээч. 

МОДУЛЬ 04

МОДУЛЬ 01 МОДУЛЬ 03МОДУЛЬ 02

МОДУЛЬ 06МОДУЛЬ 05
Ажил даалгах,
эрх мэдэл олгох

Удирдахуйн орчин үеийн арга 
барилууд нь захиргаадалт-хяналтаас 
холдож, ажил даалгаж эрх мэдэл 
олгох хэлбэр рүү шилжсэн. 
Менежерүүд бусдаар дамжуулан 
удирдаж сурах хэрэгтэй.
Үүний бүгдэд ирж буй өгөөж үлэмж: Үүний бүгдэд ирж буй өгөөж үлэмж: 
багийн гишүүд өсч хөгжих 
боломжийг үүгээр олж авдаг бол 
менежерүүд өргөн хүрээнд харах, 
үнэ цэнтэй үйл ажиллагаанд 
анхаарлаа хандуулах үнэт цагийг 
олж авдаг. Харин байгууллага 
хоёулангаас нь үр өгөөж хүртдэг.хоёулангаас нь үр өгөөж хүртдэг.

Нэг хэмжээ бүгдэд таарахгүй. Орчин 
үеийн менежерүүд оролцогч 
талуудынхаа оролцоог хангаж, 
тэдэнд үр дүнтэйгээр нөлөөлж 
чаддаг байх хэрэгтэй. Энэхүү модуль 
нь бусдад нөлөөлөх ба оролцогч 
талуудын оролцоог хангах олон 
төрлийн арга барилуудыг ойлгоход 
чиглэнэ. Мөн WIN-WIN-WIN үр дүнд 
хүрэхийн тулд өөрийн арга барилаа 
уялдуулахын ач холбогдлыг хэлж 
өгөх болно.

Янз бүрийн хэв маягууд: миний  
хэв маяг, тэдний хэв маяг

Арга барилаа уялдуулах – Бусдад 
нөлөөлөх 10 өөр хэв маяг 
“WIN-WIN-WIN ” нөлөөллийн 
загвараар ялахыг урьтал болгох нь

Сэтгэлгээний шилжилт

Үйлдлийн шилжилт

Харилцааны шилжилт

Хэнд, Яагаад, Ямар ажлыг даалгах  
ёстойгоо ойлгох

Ажил даалгах чадварын шилдэг  
техникүүд

Ажил даалгах ‘Үгүй, Үгүй’!!’

Менежер үү?
манлайлагч уу?

Зохион байгуулах ба удирдахын 
ялгаа юу вэ? Орчин үеийн 
удирдагч/менежер хоёуланг нь хийж 
чаддаг байх хэрэгтэй юу? 
Менежерээс хэрхэн удирдагч болж 
шилжих вэ?

Бусдад нөлөөлөх
урлаг
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ОЛОН УЛСЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН
СУДАЛГАА 2021 
Яг одоо Дэлхийн түвшний менежер хөтөлбөрийг дэлхийн 50 гаруй орны 
менежерүүд судалж жил бүр судалгаанд оролцдог

Байгууллагууд менежерүүдээ амжилт гаргаж, үр бүтээлтэй ажиллахад 
шаардлагатай тусламж, дэмжлэгийг үзүүлж чадахгүй байгааг дараах 5 үзүүлэлт 
илтгэж байна.

БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИД МЕНЕЖЕРҮҮДИЙНХЭЭ БҮТЭЛГҮЙТЭХ НӨХЦӨЛИЙГ 
ӨӨРСДӨӨ БИЙ БОЛГОЖ БАЙНА.

МЕНЕЖЕР БОЛЖ БУЙ НЬ 
ТАНД ЯМАР САНАГДАЖ 
БАЙНА ВЭ?

01

65%

Менежерүүдийн 65 хувь нь 
шинэ албан тушаалаа 
талархаж хүлээн авсан.

нь 10 онооноос 8 
оноогоор 

илэрхийлсэн.

МЕНЕЖЕР БОЛСОН ЭХНИЙ 
ЖИЛДЭЭ ХЭР ИХ СУРГАЛТ, 
ДЭМЖЛЭГ АВСАН БЭ?

02

62%

Менежерүүдийн 62 хувь нь 
хэрэгтэй сургалтаа аваагүй 

хэмээн хариулсан.

13

ТАНЫ ОДООГИЙН МЕНЕЖЕР 
САЙН ҮЛГЭР ДУУРАЙЛ 
ҮЗҮҮЛДЭГ ҮҮ?

03

54%
10 менежер тутмын 
хоёр нь 10 оноо 

өгсөн.
22%

нь сургалт, 
хөгжүүлэлтийн 
хөтөлбөрт огт 

хамрагдаж байгаагүй.
10%

нь компанийхаа 
сургалт, 

хөгжүүлэлтийн 
хөтөлбөрийг 10 
онооноос 8 

оноогоор дүгнэжээ.

22%
нь 10 онооноос 
5 оноо өгсөн.28%

27%

Менежерүүдийн 27 хувь нь 
менежерээ сайн үлгэр 
дуурайл үзүүлдэггүй гэж 

хариулжээ.

НЭН ТЭРГҮҮНИЙ 
АСУУДЛУУД

НЭН ТЭРГҮҮНД АВАХ 
АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮД:

НЭН ТЭРГҮҮНД АВАХ 
АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮД:

Оролцоог хэвээр хадгалах

Өөрчлөлт рүү шилжих 
процессыг хурдтай бөгөөд 
үр дүнтэй хийх

Менежерийн үүрэг Менежерийн үүрэг 
хариуцлагыг байгууллагын 
стратегитай уялдуулах

Менежерийн ажил үүрэгтэй 
уялдаатай, хүртээмжтэй 
сургалт явуул

Менежерийн шилжих үйл 
явцуудыг тодорхойлж, 
төлөвлө

Бодит түүхийг ашигла

Сайн менежерийн дүр 
төрхийг тодорхойлж өг

Менторын зарчмыг 
нэвтрүүл

?

?

?

?

Сайн удирдаж 
чиглүүлэх цаг 
байхгүй.

Бусдын бодлыг 
сонсдоггүй.

Үр дүнтэй 
шүүмж 
хэлдэггүй.

Хариуцлагыг 
өөр дээрээ 
хүлээдэггүй.



ТА ӨНӨӨГИЙН БИЗНЕСИЙН ОРЧИНД 
ХЭР БЭЛТГЭГДСЭН БЭ?04

36%

Менжерүүдийн 36 хувь нь 6 буюу 
түүнээс доош оноо өгсөн

Менежерүүдийн 36 хувь нь
10 онооноос 6 оноо өгсөн.

МЕНЕЖЕР БОЛСОН ЭХНИЙ ЖИЛДЭЭ ХЭР ИХ 
СУРГАЛТ, ДЭМЖЛЭГ АВСАН БЭ?05

29%

Менежерүүдийн 29 хувь нь цагийн 
менежмент гэж хариулсан.

36%
Сайн мэдээ гэвэл, 
судалгаанд оролцсон 
менежерүүдийн бараг тал 
нь 8 буюу түүнээс дээш 
оноогоор өөрийн 
бэлтгэгдсэн байдлыг 
үнэлсэн.

48%

НЭН ТЭРГҮҮНД АВАХ АРГА 
ХЭМЖЭЭНҮҮД:

НЭН ТЭРГҮҮНД АВАХ АРГА 
ХЭМЖЭЭНҮҮД:
Бизнесийн стратегийг 
танилцуулахдаа менежерийн үүрэг ба 
хувь оролцоог тодорхой тайлбарла.

Хэрэглэгчдийн сэтгэгдлийг ашигла

Цаг үетэйгээ хөл нийлүүлэн, хөрвөх 
чадварыг менежерүүддээ эзэмшүүлэх

Менежерүүддээ хурдан суралцах 
процессыг бий болгох

Ажил даалгах үр дүнтэй арга техникийг 
заах

Уялдаатай, хүртээмжтэй сургалтуудаар ханга
Менежерийн шилжих үйл явцуудыг хурдтай хийх
Туршлагатай менежерүүдтэй ярилц 

Судалгаанд хамрагдсан менежерүүдийн 
гуравны нэг нь өнөөдрийн бизнесийн 
орчинд ажиллах ур чадварыг хангалттай 
эзэмшсэн эсэхдээ эргэлзэж байна.

Судалгаанд оролцсон 
менежерүүдийн 
гуравны нэгээс илүү 
хувь нь шахуу цагийн 
хуваарь, хэрэгцээгүй 
зарим нэг ажлуудыг 
өөрчилнө хэмээн 
хариулжээ.хариулжээ.

Үлдсэн хувь нь илүү 
бие даан ажиллах, 
итгэл хүлээлгэх , 
зайнаас ажиллах тал 
дээр дэмжлэг авах 
зэргийг онцолжээ

Менежерүүдийн 29 хувь нь оноогдсон 
ажлуудад цаг хугацаа багаддаг нь гол 
хүндрэл болдог хэмээн хариулжээ.

?

Менежерийн албан тушаал горилогчид шаардлагатай ур чадвар ба хэрэгслүүдээр 
хангагдсан эсэхийг судлалгүйгээр томилох нь хожим хүнээ тогтоох зардлаас эхлээд, идэвх 
оролцоо муудах, цаашлаад багийнхаа гишүүдийн эрч хүчийг унагах зэрэг олон асуудлын 
үндэс болно.

Хүний нөөц дараах 3 ажиллагааг нэн тэргүүнд чухалчилснаар энэ байдлыг өөрчилж чадна.

?
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АНГЛИ ХЭЛНИЙ СУРГАЛТ
ОНЛАЙН БИЗНЕСИЙН АНГЛИ ХЭЛНИЙ СУРГАЛТ

БИЗНЕСИЙН АНГЛИ ХЭЛНИЙ ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА:

БИЗНЕСИЙН ОРЧИНД 
ӨӨРИЙГӨӨ ТАНИЛЦУУЛАХ

АЖЛЫН БАЙРНЫ 
АСУУДЛУУД

АЖЛЫН ОРЧИН

ӨӨРИЙН БИЗНЕС БОЛОН 
АЖЛАА ТАНИЛЦУУЛАХ

ХАРИЛЦАА ХОЛБОО БИЗНЕСИЙН ОРЧИН

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САЛБАР ХУРАЛ УУЛЗАЛТ ХИЙХ АЖИЛ ХАЙХ

МАРКЕТИНГ, ЗАР 
СУРТАЛЧИЛГАА

ПРЕЗИНТАЦ ХИЙХ

100% онлайн хөтөлбөр бөгөөд та 3 сарын турш хэзээ ч 
хаанаас ч хичээлээ үзэх боломжтой.
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БИДЭНТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАДАГ 
ТАСРАЛТГҮЙ СУРАЛЦАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД
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МОНГОЛ УЛСЫН 21 АЙМГААС 
"ДЭЛХИЙН ТҮВШНИЙ МЕНЕЖЕР"
ХӨТӨЛБӨРТ 10,000  ГАРУЙ ХҮН
ХАМРАГДЛАА.

“

”

1817



THINK GLOBAL, ACT LOCAL

Өв уламжлал үндэс түүхээ мэддэг, ирээдүйн чиг хандлагыг гүн мэдэхэд 
тэмүүлж, дэлхийн энтэй сэтгэдэг Монгол иргэдийг бэлдэнэ.



20

Хүүхдэд зориулсан сургалтын хүрээнд бид дэлхийн нэр хүнд бүхий дараах сургууль
байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна.



НҮҮДЛИЙН СОЁЛ АХУЙТАЙ 
ТАНИЛЦАХ АЯЛАЛ

СТЭНФОРДООС БАТАЛСАН 
МАНЛАЙЛЛЫН ХӨТӨЛБӨР +

“GLOBAL NOMADS” ЗУНЫ ХӨТӨЛБӨР 

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО

ахим талбаруудын боломж бидний санаснаас илүү өргөжиж, зэргэлдээ мета 
ертөнц үүсч буй энэ цаг үед, бидний хүүхдүүдийн байгаль дэлхийтэйгээ 
холбогдох шүтэн барилдлага сулрах хандлага ажиглагдаж байна. Ц

Тэгвэл онгон зэрлэг байгаль, жинхэнэ нүүдлийн соёл оршин тогтнож буй Монгол 
шиг орон бол хэтдээ бодит ертөнцийн ач холбогдлыг мэдрүүлэх “амьд музей” болох 
боломжтой. 
Монголын нүүдэлчин өвгөд маань байгалийн байдлыг ажиглахдаа цаг уурч, Монголын нүүдэлчин өвгөд маань байгалийн байдлыг ажиглахдаа цаг уурч, 
бэлчээр сонгохдоо ургамал судлаач, малдаа тарга тэвээрэг авахуулахдаа зоо 
техникч, малаа бэлчээхдээ амьтны сэтгэл зүйч, мах, арьс шир, үс ноос арилжихдаа 
эдийн засагч, цагаа идээ бэлдэхдээ хүнсний технологич болдог. Энэхүү 
монголчуудын шүтэн барилдлагын цаана байгаль ижийн нөхөн сэргээгддэг 
мөчлөгийг тооцон, тогтвортой эко түвшинг хадгалах зорилго бүхий хэдэн мянган 
жил туулан төгөлдөршиж ирсэн амьдрах ухаан бий. Тиймээс бид энэхүү аугаа 
соёлоо өнөөгийн дижитал уугуул болон төрж өсч буй Монгол ба олон улсын хүүхэд 
залууст түгээх замаар дэлхий ертөнцийн тэнцвэртэй байдлыг хангахад өөрсдийн 
нөлөөг бий болгож, шинэ үеийнхнийг залахад хувь нэмрээ оруулах учиртай. 
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СТЭНФОРД ПРЭКОЛЛЕЖООС ХҮҮХДҮҮДЭД ДАРААХ 
ХИЧЭЭЛҮҮДИЙГ ЗААХААР ПРОФЕССОРУУД ИРНЭ

EFFECTIVE LEADERSHIP AND 
COMMUNICATION SKILL

НӨЛӨӨТЭЙ МАНЛАЙЛАЛ БА ХАРИЛЦААНЫ 
УР ЧАДВАР

DESIGN THINKING
ДИЗАЙН СЭТГЭЛГЭЭ

CREATIVE WRITING
БҮТЭЭЛЧЭЭР БИЧИХ НЬ

Энэхүү хөтөлбөр нь 
харилцаа, хамтын ажиллагаа, 
шийдвэр гаргалт, EQ 
түвшинд манлайллын ур 
чадварыг хөгжүүлэхэд 
чиглэнэ. 
Өсвөр үеийнхэнд өөрийгөө Өсвөр үеийнхэнд өөрийгөө 
танин мэдэж, харилцааны ур 
чадвараа дээшлүүлэхэд нь 
тусалснаар, тэдний 
манлайлах авьяас чадамж 
бүрэн дүүрэн илэрч гарахад 
нөлөөлдөг. 
Мөн хамтран суралцагсдын Мөн хамтран суралцагсдын 
хүрээлэл ба санал шүүмж 
өгөх авах үйл явцад хүчтэй 
тулгуурлаж хөтөлбөр 
өрнөнө. 
Суралцагсад төгсгөлийн Суралцагсад төгсгөлийн 
төслөө хэрэгжүүлэхдээ 
дизайн сэтгэлгээний 
аргуудыг ашигласнаар 
өөрсдийн ирээдүйн сурч 
хөгжих аяллаа зураглан 
төлөвлөх өөрсдийн арга 
барилаа олно. барилаа олно. 

Стэнфордын их 
сургуулиас үүсэлтэй 

Дизайн сэтгэлгээний үйл 
явц нь олон хүрээнд 
асуудлыг бүтээлчээр 
шийдэх үнэ цэнтэй арга 
барилыг олж, нээхэд 

тусалдаг. Төсөл хэлбэрээр 
өрнөдөг энэхүү хөтөлбөр 
нь суралцагсдад байгаль 
орчин, эрүүл оршихуй, 
ядуурал, дижитал 

хуваагдал зэрэг дэлхийн 
хэмжээний асуудлуудын 
хүрээнд дизайн сэтгэлгээг 
ашиглаж, шийдэл олох ашиглаж, шийдэл олох 
арга барилуудыг зааж 
өгдөг. Суралцагсад 

шинжлэх ухаан, бодлого, 
эдийн засаг болон 

нийгмийн нөлөөллийн 
хүрээнд асуудлуудыг 
задалж хэлэлцэнэ. задалж хэлэлцэнэ. 

Суралцагч бүрийн өссөн 
орчин нөхцөлийн хүрээнд 
олон ургалч үзлийг 
хүндэтгэн суурилж, 
газарзүйн өөр 

байршлуудаар холин, 
багаар нь шийдлийн багаар нь шийдлийн 
эрэлд гаргаж, үйлдэл 
болгоход түлхэнэ. 

Энэхүү хөтөлбөр нь 
суралцагсдад харилцааны 
ур чадвар болон бүтээлч 
сэтгэлгээгээр дамжуулан, 
бичлэгийн ур чадвараа 
хөгжүүлж, дуу хоолойгоо 
олоход нь тусална. Богино 
бичвэрүүд болон эсээг 
задлан шинжих замаар 
суралцагсад бичлэгийн 
олон төрөл зүйл,  арга 
барилыг эзэмшинэ. 
Дадлага ажлын хэлбэрээр 
өрнөх бөгөөд оролцогсод 
бие биедээ санал шүүмж 
өгөх, сайжруулалтын арга 
замуудыг багшаас мэдэх 
замаар итгэлтэйгээр сайн 
бичиж өөрийгөө 
илэрхийлж, санаагаа 
бусдад ойлгуулдаг болох 
юм. Энэ бол бүх хүрээнд 
хэрэглэгддэг насан 
туршийн харилцааны маш 
чухал хэрэгсэл билээ.
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СУРГАЛТЫН ЗОРИЛГО:

СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ

САЯТАН СУРАГЧДЫН КЛУБ

ХҮҮХДИЙН САНХҮҮ БОЛОН БҮТЭЭЛЧ СЭТГЭХҮЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ 
ОНЛАЙН СУРГАЛТ 

Түүнийгээ хэрхэн зөв зарцуулах? Хэдэн 
хувийг нь хадгалах? Ямар замаар 
бусдад дэмжлэг хандив өгөх? гэх мэт 
цогц мэдлэгтэй болох явдал юм. 

 Дэлхийн алдарт Уоррон Баффэт  Дэлхийн алдарт Уоррон Баффэт 
(Warren Buffet) энэхүү хөтөлбөрийг 
дэмжиж өөрийн дүрийг хүүхэлдэйн 
хувилбарт оруулах зөвшөөрөл өгч, 
хичээл дээр үздэг богино хэмжээний 
хүүхэлдэйн кинонд өөрөө дуу оруулсан
байдаг.

 Бид энэхүү цогц хөтөлбөрийг албан  Бид энэхүү цогц хөтөлбөрийг албан 
ёсны эрхтэйгээр Монгол хүүхдүүддээ 
2016 оноос эхлэн хүргэсээр одоогоор 
2000 гаруй хүүхдийг хамруулсан байна.

Сургалт нь логик дэс дараалал 
бүхий нийт 26 цуврал сэдвээс 
бүрдэлтэй.

Сэдэв бүрт эцэг эхчүүдийн гарын Сэдэв бүрт эцэг эхчүүдийн гарын 
авлага дагалдах бөгөөд хүүхдүүд 
танхимд үзсэн хичээлээ гэртээ очиж 
бататгах, мөн гэр бүлийн санхүүгийн 
талаараа асууж, хоорондоо ярилцах 
нь эцэг эхчүүдийг мөн хичээлд татан 
оролцуулж байгаа хэлбэр юм. 
Хүүхэд эцэг эхтэйгээ хичээлийн 
талаар зөвлөлдсөнөөр хичээлийг 
илүү сайн ойлгох боломж
бүрдэнэ.

Хичээлийн хөтөлбөр холимог хэл Хичээлийн хөтөлбөр холимог хэл 
буюу Англи Монгол хэл дээр хослон 
орж, хичээл дээр хэрэглэгдсэн 
Англи үгийн сангаар хэлний 
мэдлэгээ сайжруулах боломжтой.

анхүүгийн мэдлэг гэдэг нь 
зөвхөн мөнгө хадгалах биш 
харин Хэрхэн ажиллаж 
хөдөлмөрлөж мөнгө олох?С

Хүүхдийн санхүү болон бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлж “хэрэглэгч” биш “бүтээлч” 
сэтгэхүйтэй ирээдүйн Монгол иргэдийг бэлдэхэд оршино.
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САЯТАН СУРАГЧДЫН КЛУБ
ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА

БАЙРШИЛ

ЗЭЭЛ

ЖИЖИГ ЗҮЙЛИЙГ Ч
БҮҮ  ОРХИГДУУЛ

ТӨЛӨВЛӨЛТ

ТҮНШЛЭЛ МЕНТОР

ХАДГАЛАМЖ

ХҮНДЛЭЛ БУСДЫН БОДЛЫГ
ХҮНДЭТГЭХ НЬ

СУДАЛГАА ХИЙХ
ЭРСДЭЛ

ТОГТМОЛ
СУРАЛЦАХ ГАДААД ТӨРХ

ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАЛТ

БУСДЫГ
СОНСОХ

ӨР

ЭРЭЛТ ҮР НӨЛӨӨ

СОНГОЛТ

БРЕНД
ОЛОН ТАЛТ
ҮЗЭЛ БОДОЛ

АНХНЫ СЭТГЭГДЭЛ

НЭР ХҮНДЭЭ
ХАМГААЛАХ НЬ

ЗАР 
СУРТАЛЧИЛГАА

 МӨРӨӨДЛӨӨ 
ДАГАХ НЬ

БҮТЭЛГҮЙТЭЛ
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АКАДЕМИК БОЛОВСРОЛД БЭЛТГЭХ ХӨТӨЛБӨР

Судалгаанд суурилсан онолын мэдлэгийг ШИНЭЛЭГ 
хэлбэрээр олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн багш нараар 
заалгах боломжийг хүүхдүүддээ олгож байна. 

Энэхүү хөтөлбөрийн зөвлөх багаар Стэнфорд Энэхүү хөтөлбөрийн зөвлөх багаар Стэнфорд 
Прэ-коллежийн баг бидэнтэй хамтран ажиллаж байгаа. 
Сургалтын агуулгын чанар, багшийн заах арга зүй зэргийг 
олон улсын стандартад нийцүүлэн, Монгол хүүхдүүд гэрээсээ 
дэлхийн чанартай боловсролыг авах боломжоор бүрэн 
хангаж буйг дуулгахад таатай байна. 

Дэлхийд танигдсан шилдэг багш нар ирээдүйн иргэдэд 
шаардагдаж буй онолын мэдлэгийг инноваци, бүтээлч 
байдлыг дэмжсэн, сонирхолтой хэлбэрээр түгээнэ. 

Монгол болон олон улсаас сурч буй хүүхдүүд нэг анги болж, 
хамтдаа тус хичээлийн талаар санал бодлоо солилцож, төсөл 
хөтөлбөр хамтран хэрэгжүүлнэ. 

Хүүхэд бүрийн онцлог, давуу болон сул тал дээр багш 
ганцаарчлан ажиллаж, тохирсон заавар зөвлөгөөг өгнө. 

Онолын хичээлээс гадна сурагч бүрт хэрхэн бусадтайгаа 
зэрэгцэн сурч, нийгмийн харилцаанд орох мөн сэтгэл 
хөдлөлөө цахим+бодит ертөнцийн хүрээнд яаж зөв удирдаж 
сурахад мэргэжлийн өндөр түвшинд бэлтгэгдсэн багш нар 
зөвлөнө. 

Онолын хичээлийн сэдвүүд 2022 оны 8 дугаар сарын 25 өдөр зарлагдана. 

ХӨТӨЛБӨРИЙН ОНЦЛОГ:



ЗӨВЛӨХ БАГ

Д.ДЭМБЭРЭЛЖАН КОТТ

РИК СОММАР ВЭЙН КЛАРК ЖИНЭТ КҮҮК

Ц.ТҮМЭНЦОГТ
Барс моторс ХХК-н захиралChina TCP Growth-Олон улсын 

соёлын талаарх сургалт, зөвлөх 
үйлчилгээний байгууллагын 
захирал

Стэнфорд Прэ-Коллежийн 
захирал 

Глобал Грөүф Институтийн 
үүсгэн байгуулагч

Стэнфорд Прэ-Коллежийн олон 
улсын хөтөлбөр хариуцсан 

захирал 

Монголын бизнесийн 
зөвлөлийн ТУЗ-н дарга

Х.ХАТАНБААТАР
Монголын Оюун Ухааны 
Академийн захирал, 

Ой тогтоолтын ОУ-н II зэргийн 
шүүгч

Б.ОДОНЧИМЭГ
Инсбрукын Их Сургуулийн 

БШУ-ны доктор Freywille Jewelry 
ХХК Гүйцэтгэх захирал

ТОНИ АБАД
ДХБ-н Филиппин дэх салбарын 
ТУЗ-н дарга, Филиппин дэх 
Харвард төгсөгчдийн холбооны 
ерөнхийлөгч асан, Манилагийн 
Их Сургуулийн профессор
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MEHE>KMEHTMMH 6Ar 

6.AABAACYP3H
!Viii l.\3Ti3X 3AXv1 PAJl & YYCi3H 
5Ai111YYJlA14 

C.>KAM 6A/1AOP>K 
YIIIJl A>t<v1J7J7A,AA XAPv1Yl.\CAH 
3AXv1PAJ7 

"IO TECHNOLOGY" 1Yilll.\3Ti3X 
3AXv1PAJ7,M3A33J73Jl 
TEXHOJ7O1v1 XAPv1Yl.\CAH 
30BJ70X 

6111.0, 2075 OHOOC 3XJ73H .0,3JlXI/I 111.0, 
TaH Ill r.o,caH, TYPW Ill r.o,caH, 
6amar.o,caH cypraJlTblH KOHTeHTblr 
Ta 6yxH 111111 ra pT L.J,a r an.o,an ry111 
xypr3Xl/ll/11 3Opb>t<, 6onoscpOJlblH 
6a111ryynnarb1H af<Ynyy.o,Ta111 
aM>t<IIIJ1TTa111 xaMTpaH a>t<111nna>t< 

MeH 6111.0, OIDYHbl 0MYI/II/IH 3pXllll/lr 
3pX3MJ73H .D,33.D,3Jl>K, cypraJlTbl H 6yx 
aryynrbir an6aH ecHbl 3pXT3111r33p 
XV'{X3.0, 6oJlOH TOMYyy.o,.o,aa xypr3>t<, Ta 
6111.0, MoHroJl.0,OO a>t<Jlaa XI/II/IHr-33 OJlOH 
ynca.o, xyn33H 3esweeper.o,ceH 
cepTlll(plllKaTblr asax 6onoM>t<oop 
xa H ra>t< a>t<111nna>t< 111 pil33. 

5OJlOBCpOJlblH can6apb1H WI/IH3 
YI/Ir xaH.o,naraac 6111.0, Y MeH 
XOL..1,pOJl ry111 Ta 6yx3H.0,33 
e-gurun.org L..1,ax111M cypranTblH 
nnaT<pOpMOO TaHI/IJlL.J,yYJl>K, 
o.o,ooroop 70,000 xon .o,ascaH 
cyparY111.o,Ta111 6onoo.o, 6a111Ha. 

MeH 6111.0, CT3H<pOp.O,blH Vlx Cypryyfll/11/lH M3pr3>t<Jll/ll/lH 6arTal/l xaMTpaH AYHA 6oJlOH axnax 
aHr111111H xyyx.0,3.0, 3op111yncaH "Gurun Innovation School" H33>t< 6a111raaraa .o,yynraxa.o, "fYIIIJlblH 
TaaTa111 6a111Ha. 

6111.0, opoH 3a111, L.J,ar xyraL.J,aa, opnorblH TYBWIIIH, AHm111 X3J1H111111 M3.0,Jl3r Ya.o,sapaac yn 
xaMaapaH MoHroJlblH 111p33.0.VIII 60J1COH XVYX3.0, 6yp .0,3JlXI/II/IH YaHapTal/1 6onoscpOJ1bl1 
.0,3pr3.0,33C33 1/l>KI/IJl T31W, xypT33M>KT31/1 a sax 6oJlOM>KOOp xaHraXblr 3Opb>t<, 3H3XVV cypryyn111a 
H33>t< 6a111Ha. 

0HrepceH .O,OJlOOH >KI/IJll/11/lH TYPW 6111.o,3H.O, 1/1Tr3>K, eep111111Hxee, xa111pTal/l xyyx.o,yy.o,111111HX33, 
6a111ryynnarb1Hxaa cypraJ1Tb1r 6111.o,3HA .o,aaTra>t<, xaMTpaH a>t<111nnacaH Ta 6yx3H.0,33 Tanapxnaa 
I/IJ73pXIIII/IJl>K 6a111Ha. LJ,aaw111.o, y 1yp3Hrllll/lH xaMT OJlOH MaaHb XI/IY33Hryl/lJ73H a>t<I/IJlJla>K, Ta 
6yx3HT3111 xaMT.o,aa xer>t<ceep 6a111x 6onHo. 
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ОН ЦАГИЙН ХЭЛХЭЭС

Үүсгэн 
байгуулагдав.

Harvard Business 
Publishing-тай 
хамтран ажиллаж 

эхлэв.

Global Growth 
Institute-тай 

хамтран ажиллаж 
эхлэв.

EtonX College-тай 
хамтран ажиллаж 

эхлэв.

Stanford 
Pre-College-тай 
хамтран ажиллаж 

эхлэв.

World class 
manager 

хөтөлбөрийн 
хүрээнд 10,000 хүн 
амжилттай 
сургалаа.

Gurun Innovation 
School үүсгэн 
байгуулагдав.

Harvard Business 
School online-тай 
хамтран ажиллаж 

эхлэв.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 8 хороо, 
Батмөнх гудамж 39-2, Велокс центр, 3 давхар

77071797, 89090890

www.gurunacademy.edu.mn
http://e-gurun.org/

info@gurun.edu.mn

Gurun Academy

Gurun Academy

Gurun Academy
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