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Аж ахуйн  нэгж, байгууллагуудын удирдлагуудад компаниа стратегитай, зөв удирдах 
чадварыг олгох, шилдэг гүйцэтгэх удирдлагуудыг хөгжүүлэн гаргах зорилготой, Монгол Улс 
дах гүйцэтгэх удирдлагын анхны сургалтын хөтөлбөр юм.

    Дэлхий даяар бизнесийн салбарынхан байгууллагынхаа бүтэц, процессын 
зураглалыг эргэн харж, дахин загварчилж байна. Өндөр гүйцэтгэлтэй байгууллага 
бүтээхийн тулд дүрэм журам, уламжлалт бүтэц, үйл ажиллагааны функцэд суурилах 
биш, төсөл хөтөлбөр, төслийн багуудад суурилсан уян хатан загварыг илүүд үзэж 
байна. Үр дүн, үр ашгийн төлөө туйлшралгүй тасралтгүй инноваци хийх, их өгөгдөл 
/big data/-д дүн шинжилгээ хийх замаар зах зээл, хэрэглэгчдийнхээ зан авирыг 
судлан харилцагчидтай хамтран ажиллах хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлсээр байна.
     Бизнесийн манлайлагчид нь ажлын гүйцэтгэл, туршлага, эрх мэдэл, үүрэг 
даалгавар, 360 хэмийн оношилгоонд  суурилж үнэлэгддэг байсан бол бүтээлч ур 
чадвар, багуудыг холбох, инноваци хийх, шинэ шийдэл олох чадвараар үнэлэгддэг 
болж байна. 

CEO КОЛЛЕЖ
ЗАХИРЛУУДЫН СУРГАЛТ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

ОНЦЛОГ, ДАВУУ ТАЛ

ШАЛГАГДСАН ХӨТӨЛБӨР

10 ЧУХАЛ СЭДЭВ 1500 ГАРУЙ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТАН

10 ШИЛДЭГ СУРГАГЧ

2009 оноос хойш тасралтгүй 
зохион байгуулагдаж буй 
гүйцэтгэх удирдлагын хөгжлийн 
хамгийн анхны, тогтмол зохион 
байгуулагддаг, шинэлэг хөтөлбөр

Орчин үеийн байгууллагын 
менежментийн тэргүүний ач 
холбогдолтой сэдвүүдийг хамардаг

Монгол улсын шилдэг компаниудын 
удирдлагын багийн гишүүд 
суралцдаг

Байгууллагын менежментийн талбарт олон 
жил амжилттай ажилласан прагматик 
удирдагчид, бизнес эрхлэгч, бизнесийн 
удирдлагын багш нар хичээл заадаг
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СУРГАЛТЫН ШАЛГАГДСАН 
АРГА БАРИЛ

ЭРЧИМТЭЙ

Суралцагч богино хугацаанд стратеги, үйл ажиллагаа, хүний нөөц, 
маркетинг, борлуулалт, гүйцэтгэлийн менежмент зэрэг компанийн 
удирдлагын гол талбаруудад захирал хүний мэдвэл зохих зүйлс, чухал 
ойлголтуудыг сурч, мэдэж авна.

ИННОВАЦИЛАГ

Суралцагч орчин үеийн менежментийн хамгийн  сүүлийн үеийн хандлага, 
ойлголтуудтай танилцаж, бизнесээ системтэй удирдах шинэлэг арга 
барил, шинэтгэл хийх шинэ санааг олж авна. 

ПРАКТИКТ ОЙР

Суралцагч хөтөлбөрийн хугацаанд Монголын шилдэг аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцаж , тэргүүн туршлага 
судална.

ЭРГЭХ ХОЛБООТОЙ

Суралцагч “СЕО Коллеж” багийн гишүүд, менежментийн  сургагч, 
зөвлөхүүдээс  байгууллагадаа  зөвлөх үйлчилгээ авах, байгууллагын 
сургалт авах, томоохон  төсөл, хөтөлбөрт хамтран ажиллах зэрэг олон 
талын боломж бүрдэнэ.

Хэрвээ та аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлагын багийн гишүүн буюу дээд түвшний удирдах ажилтан 

(Компанийн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн, эзэн, өмчлөгч, гүйцэтгэх захирал (CEO), үйл ажиллагаа эрхэлсэн 

захирал (COO), санхүү эрхэлсэн захирал (CFO), маркетинг эрхэлсэн захирал (CMO), хүний нөөц эрхэлсэн захирал 

(CHRO), мэдээллийн технологи эрхэлсэн захирал бол “СЕО Коллеж” хөтөлбөр танд мэдлэг, ур чадвараа дараагийн 

түвшинд хүргэхэд тусална.

Танд
CEO КОЛЛЕЖ
ЗАХИРЛУУДЫН СУРГАЛТ ЯАГААД ХЭРЭГТЭЙ ВЭ?
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МОДУЛЬ 1 

МОДУЛЬ 2 

МОДУЛЬ 3

МОДУЛЬ 4 

КОМПАНИЙН ӨСӨЛТИЙН МЕНЕЖМЕНТ

ИННОВАЦИЙН МЕНЕЖМЕНТ

ДИЖИТАЛ БИЗНЕС

ДИЖИТАЛ ЭРИН ДЭХ СТРАТЕГИ

• Аж үйлдвэрийн 4 дүгээр хувьсгалын эрин  дэх бизнесийн зохион байгуулалт
• Орчин үеийн менежментийн шинэ чиг хандлагууд
• Менежментийн шилдэг арга хэрэгслүүд

• Инновац, судалгаа боловсруулалтаар амжилт гаргах боломжтой салбарууд
• Инновац, судалгаа боловсруулалтаар дамжуулан компанийн өрсөлдөх давуу талыг бий болгох нь
• Компанид инновацын чадавхи бий болгох арга замууд

• Бизнесээ дижитал болгон хувиргах алхмууд
• Бизнест технологийг ухаалгаар ашиглах арга, хэлбэрүүд
• Аналитикаар өрсөлдөөний давуу тал бий болгох арга зам

• Технологийн эринд амжилт олох бизнес модель боловсруулах нь
• Компанийн стратегийг тодорхойлох алхмууд
• Дижитал стратеги
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МОДУЛЬ 5 

ДИЖИТАЛ ЭРИН ДЭХ 
ХҮНИЙ МЕНЕЖМЕНТ

• Ирээдүйн ажлын байр ба ур чадварын өөрчлөлт
• Өөр өөр үеийн төлөөллийг татах, тогтоон барих байгууллагын соёл, үнэт зүйлийг тодорхойлох нь
• Хүний нөөцийн менежментийн чиг үүргүүд дэх гүйцэтгэх удирдлагын оролцоо

ХӨТӨЛБӨР

МОДУЛЬ 6

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 
МЕНЕЖМЕНТ

• Бизнесийн стратегийг байгууллагын үйл ажиллагаатай уялдуулж ажиллах шийдлүүд
• Бизнесийн байгууллагын үйл ажиллагааг үр ашигтай зохион байгуулах нь
• Компанийн бизнесийн процессыг дахин инженерчлэх нь
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МОДУЛЬ 7 

МОДУЛЬ 8 

ДИЖИТАЛ ЭРИН ДЭХ 
МАРКЕТИНГ, БОРЛУУЛАЛТ

САНХҮҮГИЙН 
МЕНЕЖМЕНТ

• Компанийн маркетингийн модель (marketing model)-ийг шинэчлэх нь
• Дижитал маркетингийн шинэ хандлагууд
• Компанийн борлуулалтын менежментийн үр нөлөөтэй тогтолцоо бий болгох нь

• Компанийн санхүүгийн стратегийг боловсруулах нь
• Компанийн санхүүгийн урт болон богино хугацааны төлөвлөлт хийх, шийдвэр гаргах зарчмууд
• Компанийн өсөлтийг санхүүжүүлэх шинэ боломжууд

МОДУЛЬ 9

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ

• Компанийн санхүүгийн тайлангаас гүйцэтгэлийн түвшинг оношлох нь
• Компанийн гүйцэтгэлийг төлөвлөх, хэрэгжүүлэхэд баримтлах зарчмууд
• Компанийн гүйцэтгэлийг үнэлэх, дүгнэх, сайжруулах арга зам

МОДУЛЬ 10 

ЗОЧИН СУРГАГЧ/ТӨГСӨЛТ

• Зочин сургагчтай хийх ярилцлага
• Төгсөлтийн үйл ажиллагаа
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