
МАГИСТРЫН
ХӨТӨЛБӨР

САНХҮҮГИЙН



МАНДАХ ИХ СУРГУУЛИЙН 
ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Үндэсний болон олон улсын стандарт, дэлхийн хөгжлийн чиг хандлагад нийцсэн боловсролын чанартай 
үйлчилгээ  үзүүлж, оюунлаг, чадварлаг, судлаач мэргэжилтэн бэлтгэнэ.

САНХҮҮГИЙН МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨР

Салбарын хөгжлийн чиг хандлага, хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн онолын болон судалгаа, 
шинжилгээний орчин үеийн арга зүй эзэмшсэн, санхүүгийн дэвшилтэт технологийн мэдлэг, 
чадвартай, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц санхүүгийн мэргэжилтэн, судлаачийг бэлтгэхэд 
оршино.

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО

Хөтөлбөрийн нэр :                               Санхүү

Мэргэжлийн нэр :                                Санхүү

Индекс:                                                   E04120101

Элсэгчийн боловсролын түвшин:      Бакалавр 

Суралцах хэлбэр:                                   Өдөр

Суралцах жил:                                       

МЭРГЭЖЛИЙН СУУРЬ ХИЧЭЭЛҮҮД

Шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй
Тоон болон чанарын судалгааны арга зүй
Ахисан түвшний экономикс
Стратегийн менежмент II
Англи хэл  

МЭРГЭШҮҮЛЭХ ХИЧЭЭЛҮҮД
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Удирдлагад зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ
Ахисан түвшний санхүүгийн менежмент
Санхүүгийн эрсдлийн удирдлага II
Санхүүгийн технологи
Дижитал санхүү
Магистрын мэргэжлийн дадлага
Мэргэжлийн судалгаа, онолын семинар
Магистрын дипломын ажил
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СОНГОН СУДЛАХ ХИЧЭЭЛҮҮД

Олон улсын эдийн засаг, санхүү II
Санхүүгийн эконометрикс II
Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт II
Санхүүгийн гүнзгийрүүлсэн шинжилгээ
Төрийн санхүүгийн удирдлага
Мэргэжлийн ёс зүй
Санхүүгийн эрсдлийн удирдлага II
Санхүүгийн хяналт, шалгалт II
Санхүүгийн зан төлөв II
Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт II
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Зорилт 1. Санхүүгийн зах зээлийн хөгжлийн чиг хандлага, үндэсний болон олон улсын стандарт 
шаардлагад нийцсэн сургалтын хөтөлбөрөөр чанартай сургалт явуулна.
Зорилт 2. Мэргэжлийн болон судлаачийн ёс зүйтэй, мэргэжлийн өндөр ур чадвартай судлаачийг 
бэлтгэнэ.
Зорилт 3. Орчин үеийн санхүүгийн салбарт шаардлагатай технологийн мэдлэгтэй, санхүүгийн 
хөрөнгө оруулалт, шинжилгээ, хяналт шалгалт, эрсдэлийн шинжилгээ хийх  зэрэг мэргэжлийн 
ахисан түвшний мэдлэг, чадвартай судлаач, мэргэжилтэн бэлтгэнэ.  
Зорилт 4. Суралцагчдад ахисан түвшний судалгаа, шинжилгээний ажлыг хийх, орчин үеийн 
судалгааны арга зүйг эзэмшүүлнэ.

.

1.5-2 жил

.



ХӨТӨЛБӨРӨӨР ОЛГОХ МЭДЛЭГ

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны онол, арга зүйн мэдлэг эзэмшүүлэх
Нийгэм, эдийн засаг болон мэдээллийн технологийн мэргэжлийн мэдлэг
Мэргэжлийн болон судлаачийн ёс зүйн тухай мэдлэг
Санхүүгийн мэргэжлийн онолын болон практик хэрэглээний мэдлэг

Багаар ажиллах ур чадвар, манлайлах, удирдах 
Харилцааны болон гадаад хэлээр харилцах, ашиглах
 Тоон өгөгдөл цуглуулах, боловсруулах, шинжлэх, дүгнэх
Аливаа асуудлыг системтэй төлөвлөх, харьцуулах, тунгаан боловсруулах

САНХҮҮГИЙН МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨР

ХӨТӨЛБӨРӨӨР ЭЗЭМШИХ УР ЧАДВАР

АЖЛЫН БАЙРНЫ  
АЛБАН ТУШААЛ

Санхүүгийн менежер
Хөрөнгө оруулалтын менежер
Санхүүгийн эрсдлийн шинжээч
Санхүүгийн шинжээч
Хянан шалгагч
Судлаач, багш
Санхүүгийн байгууллагын бусад удирдах албан 
тушаалууд

ХӨТӨЛБӨРИЙН
ДАВУУ ТАЛ

Энэхүү хөтөлбөрөөр суралцснаар Мандах Их 
Сургууль болон Швейцари улсын “Open 
U n i ve r s i t y  S w i t ze r l a n d  Ec o n o m i c s  a n d 
Technology” сургуулийн хамтарсан
ХОС ДИПЛОМ олгох хөтөлбөрт тавигдах 
ш а а р д л а г ы г  х а н г а с а н а а р  х а м р а гд а х 
боломжтой юм. Санхүү, банкны дэвшилтэт 
технологийн мэдлэг чадвар эзэмшинэ. 
(Fintech, Digital finance, Big data)

ХӨТӨЛБӨРИЙН СУРАЛЦАХУЙН ҮР ДҮН-PLO

МЭРГЭШҮҮЛЭХ ХИЧЭЭЛЭЭР 
ЭЗЭМШИХ МЭДЛЭГ, УР ЧАДВАР 

Санхүүгийн технологийг ашиглах
Санхүүгийн удирдлагын шинжилгээ хийж, шийдвэр гаргах
Санхүүгийн хяналт шинжилгээ, эрслийн үнэлгээ хийх
Салбарын хүрээнд тулгамдсан асуудлыг судлах, шинжилгээ хийх, шийдвэр гаргах



70185950, 70185949

БГД, 16-р хороо, Амарсанаагийн гудамж

info@mandakh.edu.mn

www.mandakh.edu.mn

БҮС НУТГИЙН 

ЕВРОПЫН БИЗНЕС 

АССЕМБЛЭЙН 

ШИЛДЭГ БАЙГУУЛЛАГА  

 

 

 

ISO 9001:2015 ЧАНАРЫН 

УДИРДЛАГЫН 

СТАНДАРТЫГ 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ 

ХАМТ ОЛОН

 

ДЭЛХИЙН 

БИЗНЕСИЙН НЭГДСЭН 

ХОЛБООНЫ ШИЛДЭГ 

БАЙГУУЛЛАГА

 

ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНД

БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН

ХӨТӨЛБӨРӨӨ МАГАДЛАН

ИТГЭМЖЛҮҮЛСЭН

СУРГУУЛЬ

ХӨТӨЛБӨРӨӨ МАГАДЛАН

ОЛОН УЛСАД

БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН

ИТГЭМЖЛҮҮЛСЭН

СУРГУУЛЬ  

 

ISO 21001:2018 

БОЛОВСРОЛЫН 

БАЙГУУЛЛАГЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН 

ТОГТОЛЦООНЫ СТАНДАРТЫГ

ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ ХАМТ ОЛОН
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