
МУИС-ийн ЗАВХАН СУРГУУЛЬД ЯВАГДАЖ БУЙ ТҮР СУРГАЛТЫН ТАНИЛЦУУЛГА 

№ 
Сургалтын 

нэр 

Сургалтын 

шатлал 

Суралцагчдын 

боловсрол 
Эзэмших мэдлэг, чадвар 

Сургалтын 

хугацаа 

Сургалтын 

цаг 

Сургалтын 

төлбөр  

(Нэг хүн) 

1 Нярав 
Анхан ба дунд 

шат 

Бүрэн дунд, 

тусгай дунд 

 

- Анхан шатны баримт хөтлөх 

- Бэлэн мөнгөний тайлан гаргах 

- Компьютерт суурилсан бүртгэл 

хөтлөх мэдлэг, чадвар 

10 хоног 80 цаг 120.000₮ 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Нягтлан бодох 

бүртгэл 

Анхан шат 

Бүрэн дунд, 

тусгай дунд 

 

- Бизнесийн харилцаанд дагаж 

мөрдөх хууль, эрхзүйн мэдлэг 

- Бизнесийн байгууллагын үйл 

ажиллагааг удирдан явуулах онол, 

арга зүйн мэдлэг, чадвар 

7 хоног 60 цаг 120.000₮ 

Дунд шат 

Анхан шатны 

мэдлэг эзэмшсэн 

байх 

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 

санхүүгийн талаарх иж бүрэн 

мэдээллийг НББОУС-ын дагуу 

гаргаж, үнэн зөв бүртгэл, тооцоолол 

хөтлөх мэдлэг, чадвар 

7 хоног 60 цаг 120.000₮ 

Ахисан түвшин 

Дунд шатны 

мэдлэг эзэмшсэн 

байх  

- Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 

санхүүгийн талаарх иж бүрэн 

мэдээллийг НББОУС-ын дагуу 

гаргаж, үнэн зөв бүртгэл, тооцоолол 

хөтлөх мэдлэг, чадвар 

 - Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 

санхүүгийн тайланд иж бүрэн 

шинжилгээ хийж, бүтээгдэхүүний 

өртөг тооцоолох, төсөв, төлөвлөгөө 

боловсруулах мэдлэг чадвар 

7 хоног 60 цаг 120.000₮ 

Төсөвт 

байгууллагын 

нягтлан бодогч 

нарыг 

чадавхижуулах 

Нягтлан бодогч 

мэргэжилтэй 

байх 

- Төсөвт байгууллагын нягтлан 

бодох бүртгэлийн онцлог 

- Бүртгэл хөтлөлт, нягтлан бодох 

бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг 

боловсруулах арга зүй эзэмших 

 

- Төсөвт байгууллагын санхүүгийн 

10 хоног 60 цаг 120.000₮ 



тайланд иж бүрэн шинжилгээ хийх 

- Төсөвт байгууллагын санхүүгийн 

тайланг компьютерт суурилсан 

системээр гаргах 

3 
Санхүүгийн 

боловсрол 
Анхан шат 

Бүрэн дунд, 

тусгай дунд 

- Санхүүгийн зах зээлийн талаар 

ерөнхий ойголтыг эзэмшүүлж 

өрхийн болон хувийн санхүүг 

удирдах төлөвлөх мэдлэгийг олгоно 

- Санхүүгийн хөрөнгө оруулалтын 

талаар ойголттой болж хадгаламж 

болон зээлийн хүүгийн тооцоолол 

хийж сурна 

- Татвар нийгмийн даатгалын талаар 

ойголттой болж татвар тэтгэвэр 

тэтгэмжийн тооцоолол хийж сурна 

4 хоног 32 цаг 60.000₮ 

4 
Санхүүгийн 

менежмент 
Дунд шат 

Бүрэн дунд, 

тусгай дунд  

- ААНБ-ын санхүүгээ хэрхэн 

удирдан явуулах 

- Бизнесийн байгууллага орлогоо 

хэрхэн бүрдүүлэх 

- Санхүүгийн тайлангийн 

шинжилгээ хийх 

- Эрсдэл, эрсдэлийг удирдах арга 

- Авлага түүнийг түргэтгэх арга зам 

- Мөнгөн хөрөнгийн удирдлага 

4 хоног 32 цаг 60.000₮ 

5 

Бизнес 

төлөвлөгөө 

боловсруулах 

Дунд шат 

Бизнесээ шинээр 

эхлэж байгаа 

хүмүүс 

/боловсролын 

түвшин 

харгалзахгүй/ 

Бизнес төлөвлөгөө, төсөл 

боловсруулах, бичих мэдлэг, чадвар 
7 хоног  60 цаг 60.000₮ 

6 
Үйлчилгээний 

маркетинг 
Дунд шат 

Төр болон 

хувийн хэвшлийн 

үйлчилгээний 

ажилтан, албан 

хаагчид 

/боловсролын 

Үйлчилгээний маркетингийн онол, 

арга зүйн үндсэн мэдлэг, чадвар 
4 хоног 32 цаг 60.000₮ 



түвшин 

харгалзахгүй/ 

7 Маркетинг Анхан шат 

Жижиг, дунд 

үйлдвэр, бизнес 

эрхлэгчид 

/боловсролын 

түвшин 

харгалзахгүй/ 

Маркетингийн үйл ажиллагааны 

тухай суурь мэдлэг, чадвар 
4 хоног 32 цаг 60.000₮ 

8 
Нарийн бичиг, 

бичиг хэрэг 
Анхан шат 

Бүрэн дунд, 

тусгай дундаас 

дээш 

ААНБ-ын албан бичиг хэргийг 

Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа 

баримт бичгийн стандарт, зааврын 

дагуу боловсруулах, бүрдүүлэх, 

хөтлөх мэдлэг, чадвар  

7 хоног 64 цаг 120.000₮ 

 

 

 

9 

Компьютер 

Дунд шат 

Сонирхсон 

хүмүүс 

/боловсролын 

түвшин 

харгалзахгүй/ 

- Компьютерийн үндэс 

- Хэрэглээний программууд 

- Интернетийн хэрэглээ 

- Компьютерийн англи хэл 

- Компьютерийн засвар үйлчилгээ 

хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй 

ажиллагаа 

7 хоног 40 цаг 60.000₮ 

Ахисан шат 

Сонирхсон 

хүмүүс 

/боловсролын 

түвшин 

харгалзахгүй/ 

- Компьютерийн төхөөрөмжүүд, 

тэдгээрийн үүрэг, зориулалтууд 

- Үйлдлийн системийн алдаа 

гэмтлийг оношлох, засварлах 

- Шинээр үйлдлийн систем суулгах 

- Сүлжээнд ашиглах төхөөрөмжүүд, 

тэдгээрийн үүрэг, хэрэглээ 

- Компьютерийн англи хэл 

- Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй 

ажиллагаа 

7 хоног 60 цаг 120.000₮ 

10 Англи хэл Дунд шат 

Сонирхсон 

хүмүүс 

/боловсролын 

түвшин 

харгалзахгүй/ 

Сургалтын гарын авлага олгоно 7 хоног 60 цаг 120.000₮ 



Ахисан шат 

Бүрэн дунд, 

тусгай дундаас 

дээш 

Сургалтын гарын авлага олгоно 7 хоног 60 цаг 120.000₮ 

 


