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“МЭДЛЭГИЙН МЕНЕЖМЕНТ” 

УЛСЫН  ДӨРӨВДҮГЭЭР ОЛИМПИАДЫН ЖУРАМ 

 

Нэг. Зорилго, ач холбогдол 

МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн Менежментийн хөтөлбөрөөс бизнесийн 
удирдлагын чиглэлээр мэргэжилтэн бэлтгэдэг их, дээд сургуулиудын дунд “Мэдлэгийн 
менежмент”-ийн улсын дөрөвдүгээр олимпиадыг зохион байгуулах гэж байна. Энэхүү 
олимпиад нь оюутан суралцагчид мэргэжлийн онол мэдлэгээ ашиглан практик кейс дээр 
оновчтой шийдвэр гаргах чадварыг хөгжүүлэх зорилготой уралдаан юм.   

Мэдлэгийн менежментийн олимпиад нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн BSG 
/Business Strategy Game/ -д суурилагдан явагддаг.  

BSG буюу Бизнесийн стратеги тоглоом нь Америкийн их дээд сургуулиудад 
мастерийн зэрэг хамгаалагсдын дунд өргөн ашиглагддаг сургалтын хэлбэр бөгөөд их дээд 
сургуульд эзэмшсэн өөрийн мэдлэгийг ашиглан компанийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөгч олон 
хүчин зүйлүүдийг шинжлэн стратегийн оновчтой шийдвэр гаргахад суралцах хамгийн үр 
ашигтай дасгал болдог.   

 Сургууль бүрээс оролцох багууд салбарын ба өрсөлдөөний шинжилгээ хийх, 
байгууллагын бизнесийг зөв үнэлэх, стратегийг амжилттай боловсруулах, бүх функциональ 
үйл ажиллагаануудыг нэгтгэн зангидаж стратегийг дэмжих үйл ажиллагаануудыг 
шийдвэрлэх, бизнесийн эрсдлийг тооцох, стратегийг хөгжүүлэх ба дахин сайжруулах 
чиглэлээр бизнесийн бодит орчныг төлөөлүүлэн загварчилсан бизнесийн стратегийн онлайн 
тоглоомыг тоглож хоорондоо өрсөлдөхийн зэрэгцээ дэлхийн бусад орны тоглогчидтой 
чансаагаа харьцуулан үзэх боломжтой.  

2012 онд  дэлхийн 35 орны 493 их дээд сургуулийн 2376 баг , 2013 онд  52 орны 565 
их дээд сургуулийн 2748 баг буюу 51058  оюутан, 2014 онд 52 орны, 593 их дээд сургуулийн 
3162 баг буюу 53244 оюутан уг тоглоомыг ашигласан нь  уг ажил хэргийн тоглоомыг 
сургалтанд ашиглах хэрэгцээ өсөн нэмэгдэж буйг илтгэж байна.  

 

Хоёр. Олимпиадын хамрах хүрээ 

2.1 Бизнесийн удирдлагын мэргэжилтэн бэлтгэдэг их, дээд сургуулиас 4 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй баг оролцоно. Баг нь 1 багш, 3 оюутны бүрэлдэхүүнтэй байна. Оюутан нь 
бакалаврын болон магистрын аль ч түвшинд суралцдаг байж болно. 4 гишүүний нэг нь 
багийн ахлагч байна.  

 

Гурав. Олимпиад явагдах зарчим 

3.1 Оролцогч багууд бизнесийн бодит орчинг төлөөлүүлэн загварчилсан салбарт адил байр 
суурьтай байгаа тус бүр нэг компанийг төлөөлөн хоорондоо өрсөлдөж, өгөгдсөн бүсүүд дэх 
зах зээл дээр бүтээгдэхүүнээ борлуулна. Тоглоом онлайн орчинд англи хэл дээр явагдана. 

Дөрөв. Зохион байгуулалт 

4.1. Олимпиад олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөн BSG программын дүрмээр явагдана. 

4.2. Тоглолтын үр дүн программаар шууд гарч ирэх буюу түүнд субъектив хүчин зүйлийн 
нөлөө орохгүй байхаар зохион байгуулна. 

4.3 Тоглолтыг эхлүүлэх, явцад хяналт тавих, чиглүүлэх, үр дүнг тэмдлэглэж, байр эзлүүлэх 
үүрэг бүхий хөндлөнгийн модератор урилгаар ажиллана. 
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4.3. Жинхэнэ тоглолт болохоос 2-3 хоногийн өмнө оролцогчид өөр өөрсдийн сургууль дээрээ 
өгөгдсөн эрх, нууц үгийг ашиглан серверт хандаж өгөгдлөө оруулан туршилт тоглолт хийж 
бэлтгэлээ хангана.   

4.5 Олимпиад 1 өдөр зохион байгуулагдах ба жинхэнэ тоглолт 4 сарын 10-ны Баасан  гарагт  
явагдана.  

Тав. Шагнал, урамшуулал 

5.1. Тоглолтын үр дүнгээр дараах байруудыг шалгаруулж, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал 
олгоно. 

1 дүгээр байр: 1 баг, өргөмжлөл, 1000000 /нэг сая/ төг 

2 дугаар байр: 1 баг, өргөмжлөл, 700000 /долоон зуун мянга/ төг 

3 дугаар байр: 1 баг, өргөмжлөл, 400000 /дөрвөн зуун мянга/ төг  

5.2. Бусад нийт оролцсон багуудад  гэрчилгээ гардуулна. 

 

Зургаа. Олимпиад зохион байгуулах хугацаа 

6.1. Олимпиадад оролцох багууд 2015 оны 03 сарын 30-ны өдрийн 09.00 цагаас эхлэн  04 
сарын 02 өдрийн 16.00 цаг хүртэл МУИС-ийн Бизнесийн  сургуулийн 214 тоот өрөөнд ирж, 
бүртгүүлнэ. Бүртгүүлэхэд дараах материалуудыг бүрдүүлнэ.  Үүнд:  

- Багш  нь ажлын үнэмлэх, оюутнууд нь суралцаж буйгаа батлах албан ёсны 
тодорхойлолтыг хавсаргах  

- Оролцогч багийн хураамж болох 300000 /гурван зуун мянга/ төгрөгийг дараах 
дансанд тушаан, төлбөр тушаасан баримтыг авчирах. МУИС Бизнесийн сургууль, 
ХААН банк, Дансны дугаар:   50 41 12 37 56  

- Оролцогч багийн мэдүүлгийг Хавсралт 1-д заасны дагуу бөглөн сургуулийнхаа 
захиргаагаар баталгаажуулж ирүүлнэ.  

6.2. Олимпиад 2015 оны 04 сарын  10 -ны өдрийн  10 цагаас   МУИС-ийн хичээлийн 4-р 
байрны 216 тоот өрөөнд эхэлнэ.  
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Хавсралт 1 

 

“Мэдлэгийн менежмент”-ийн улсын олимпиадад 
 оролцогч багийн мэдүүлэг 

 

Сургуулийн нэр /товчлол хэрэглэхгүй/ 

Сургуулийн нэр, англиар /товчлол хэрэглэхгүй/ 

Багийн мэдээлэл 

 Овог, нэр 
Багш бол 
цол, зэрэг 

Суралцаж 
буй түвшин, 

курс 

Мэргэжил, 
хөтөлбөр 

Е-мэйл 
хаяг 

Утас 

Ахлагч       

Гишүүд       
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Холбоо барих хаяг 

 

 

Зохион байгуулагч: 

  МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн Менежментийн хөтөлбөр 

  Утас: 77307730-4121 

 

Холбогдох хүмүүс: 

 Н. Батдэлгэр, Менежментийн хөтөлбөрийн удирдагч, доктор 

  е-майл: n_batdelger2001@yahoo.com 

  Утас: 99087919 

Д. Энх-Отгон, Менежментийн хөтөлбөрийн багш, доктор  

  е-майл: denkhotgon@yahoo.com 

Утас: 99153984 

Ш.Энхтуул, Менежментийн хөтөлбөрийн багш 

е-майл: enkhtuuls@yahoo.com 

Утас: 99090769 

Б. Атарцэцэг, Менежментийн хөтөлбөрийн ахлах багш  

e-mail: b_ataraa@yahoo.com 

Утас: 88110002 


