№ Нэр

Төрөл

Огноо

Тоо

Түншүүд

Ач холбогдол

1

6:45 Өглөөний лекц: Хамба
лам Г.Баасансүрэн

Лекц

06/13

220

Nous Mongolia

HUB Инновацийн төвийн анхны эвент нь тус төвийн
үйл ажиллагааг олон нийтэд таниулах, хүмүүст
мэдүүлэх зорилготойгоор зохион байгуулагдсан.
Олон нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн салбартаа
тэргүүлж буй эрхэмийг тогтмол амжилттай сайн
эвент зохион байгуулдаг хамт олонтой хамтран
явуулсан болно.

2

Би хэрхэн ажилладаг вэ?
Г.Шагай /Амазон/

Лекц

06/13

70

Unread

Өмнө дурдсан зорилгын дагуу хамгийн олон
уншигчтай ярилцлагын эвентийг зохион байгуулсан.
Зочин нь Амазон компанид ажилладаг монгол
инженер байсан нь залуучуудын анхаарлыг татаж
эвентийг амжилттай болгоход нөлөөлсөн.

3

Глобал Шэйпэрс Улаанбаатар Хурал
нийгэмлэгийн уулзалт

06/13

25

Global Shapers
Ulaanbaatar Hub

Нийгмийн өмнө тулгарсан асуудлуудыг хамтын
хүчээр шийдэх төслүүд хэрэгжүүлдэг залуучуудын
байгууллага Глобал Шэйпэрсийн ээлжит хурлыг
зохион байгуулснаар ирээдүйд үр нөлөө, үр ашиг
авчирч болохуйц харилцаа холбоо, мэдээлэл
солилцсон.

4

Ротари Улаанбаатар
нийгэмлэгийн уулзалт

Хурал

06/14

20

Peace Avenue Rotary

Өмнө дурдсанчлан хамгийн идэвхтэй залуучуудын
хөдөлгөөн болох Ротаригийн гишүүдэд төвийн үйл
ажиллагааг танилцуулснаар олон талаар хамтран
ажиллах үүд хаалга нээгдсэн.

5

Шүүмжлэлт сэтгэлгээний
тухай

Сургалт

06/16

30

Free Writers NGO

Хувь хүний хөгжил, шүүмжлэлт сэтгэлгээний тухай
цуврал хичээлийг СЭЗИС-ийн дэргэдэх Чөлөөт
бичээчид ТББ-тэй хамтран хэрэгжүүлэв.

6

Deep Learning сургалт

Сургалт

06/16

180

NUM

Сүүлийн үеийн хамгийн эрэлттэй технологид
тооцогдож буй deep learning-ийн сургалтыг зохион
байгуулав

7

Schwarzman Scholars уулзалт Өдөрлөг

06/17

100

Schwarzman Scholarship Дэлхийн хамгийн алдартай, шаардлага өндөртэй
тэтгэлгүүдийн нэг Schwarzman Scholarship-ийн
оролцогчидтэй уулзаж, хэлэлцүүлэг зохион байгуулж,
мэдээлэл солилцов.

8

Нийслэлийн агентлагийн
Сургалт
дарга нарын сургалт
Нийслэлийн агентлаг, албан Өдөрлөг
байгууллагуудад танилцуулах
өдөрлөг

06/20

80

НЗДТГ

06/20

100

НЗДТГ

10 Tomujin is Talking

Сургалт

06/23

250

Tomujin

Гадаадад суралцах, өндөр зэрэглэлийн сургуулиудад
суралцах хүсэлтэй оюутан, сурагчдад мэдээлэл
өгсөн лекц, арга хэмжээг зохион байгуулав

11 Tomujin is Talking

Лекц

06/24

250

Tomujin

Гадаадад суралцах, өндөр зэрэглэлийн сургуулиудад
суралцах хүсэлтэй оюутан, сурагчдад мэдээлэл
өгсөн воркшоп, сургалтыг зохион байгуулав

12 Менторын цаг: Шерил Эдисон Сургалт

06/30

40

АНУ-ын Элчин Сайдын
яам

АНУ-ын Элчин Сайдын яамтай хамтран цахиурын
хөндийн туршлагатай ментор, экспертийг авчирч,
монголын гарааны бизнесүүдтэй уулзуулж,
тусгайлчилсан ментор үйлчилгээг үзүүлэв.

13 Блокчэйн Академи: Whats
Next

Өдөрлөг

06/25

100

Steppe Tech

Steppe Tech компанитай хамтран блокчэйн
технологийн тухай, түүний үзүүлэх давуу тал, эерэг
нөлөөний талаар ярилцах цуврал хэлэлцүүлгийг
сонирхогчдын дунд өрнүүлэв

14 Төрийн захиргааны
үйлчилгээг хороодод
шилжүүлэх
15 World
Wanderers Meetup

Сургалт

06/26

100

НЗДТГ

Өдөрлөг

06/26

80

Дэлхийгээр аялагчид
групп

9

Фэйсбүүкийн хамгийн идэвхтэй, хамгийн том групп
Дэлхийгээр Аялагчид группын ээлжит уулзалтыг
зохион байгуулж, аялагчдын коммьюнитид үйл
ажиллагаагаа танилцуулав.

16 Мөрөөдлийн гараа

Өдөрлөг

06/27

150

Startup Mongolia

Стартап Монгол ТББ-ээс зохиодог уг арга хэмжээний
тусламжтайгаар гарааны бизнес эрхэлж буй
залуучуудын туршлага, олж мэдсэн зүйлс, гаргасан
алдааны талаар мэдээллийг хуваалцав.

17 Airbnb Launch Event

Өдөрлөг

06/28

120

What3Words

Дэлхийн хамгийн үнэ цэнтэй стартапуудын нэг Airbnbийн Монгол дахь хамгийн анхны танилцуулгыг зохион
байгуулж, мэдээлэл өгөв.

18 НЗДТГ-ийн танилцуулга
өдөрлөгбол Далавчтай
19 Хэлтэй

Өдөрлөг

06/29

80

НЗДТГ

Өдөрлөг

06/30

75

Mevento

20 Инновацийн дэд хөтөлбөрийн Хурал
хэлэлцүүлэг
21 НҮБ-ийн Хөгжлийн
Хурал
Хөтөлбөрийн уулзалт
22 Ээж ээждээ тусалъя
Өдөрлөг

07/03

50

НЗДТГ

07/06

40

НҮБ

07/06

60

Ээждээ тусалъя групп

23 Нийслэлийн Хөдөлмөр
Эрхлэлтийн газрын өдөрлөг
24 Илтгэх урлаг хувь хүний
хөгжилд

Өдөрлөг

07/07

80

НЗДТГ

Өдөрлөг

07/25

90

Mevento

Хувь хүний хөгжил, залуу мэргэжилтнүүдийг
чадавхжуулах чиглэлийн сургалтыг зохион байгуулж,
олны талархал хүлээв

25 Positive Mongolians Meetup

Лекц

07/27

150

Unread

Сошиал дахь хамгийн алдартай хуудсуудын нэг
Positive Mongolians-ийн дэмжигчдийн уулзалтыг
явуулж, цаашид хамтран ажиллах боломжуудын
талаар ярилцав.

26 Hub оршин суугчдын уулзалт

Өдөрлөг

07/31

40

HUB

HUB-ийн гишүүдэд зориулсан, хоорондын хамтын
ажиллагааг өдөөх зорилго бүхий уулзалт явагдав

27 Би хэрхэн ажилладаг вэ?
Б.Хонгор /Фэйсбүүк/

Лекц

08/01

80

Unread

Цахиурын хөндийд Фэйсбүүк компанид хамгийн
тогтвортой ажиллаж буй Б.Хонгорын яриа олон
залууст урам зориг өгөв. Б.Хонгор HUB Innovation
Center-ийн ментороор ажиллахыг зөвшөөрөв

28 Яагаад гадаадад гарах
хэрэгтэй вэ?

Лекц

08/03

70

Tugo, 116 Studio

15-18 насны залуучуудад чиглэн зориулсан уг арга
хэмжээгээр дамжуулж залуучуудыг чадавхжуулах,
зоригжуулах сэдлийг төрүүлэхэд голчлон ажиллав

29 UN Youth Advisory Panel

Хурал

08/08

30

UN

НҮБ-ийн байгууллагын залуучуудын зөвлөлдөх
хорооны уулзалтыг зохион байгуулж, 2019 онд
хамтран ажиллах боломжуудын талаар хэлэлцүүлэг
үүсгэв

30 MeWo 2018

Өдөрлөг

08/08

120

Mevento

Залуучуудын сайн дурын ажлыг дэмжих, түүний сайн
давуу талуудыг сурталчилсан арга хэмжээгээр
дамжуулан олны танил эрхэмүүд, залуучуудад үйл
ажиллагаагаа сурталчлан таниулав

31 Ээжийн хөгжилд

Сургалт

08/10

100

Mom Center

HUB Инновацийн төвийн боломжит хэрэглэгчдийн
зах зээл болох ээжүүд, жирэмсэн бүсгүйчүүдэд үйл
ажиллагаагаа танилцуулж, боломжит хамтын
ажиллагааны нөхцлүүдийг тодорхойлов

32 Mongolian 4H

Хурал

08/11

45

Mongolian 4H

Монголын хамгийн идэвхтэй төрийн бус
байгууллагуудын нэг Mongolian 4H-ийн уулзалтуудыг
хамтран зохион байгуулж, төвийн үйл ажиллагаагаа
танилцуулж, цаашид хамтарч болох гарцуудаа
тодорхойлов

33 Хятад хэлний боловсролын
тухай

Өдөрлөг

08/12

120

Гэгээ сургалтын төв

Хятад хэл сонирхон суралцаж буй залууст зориулсан
арга хэмжээг хамтран зохион байгуулснаар цоо шинэ
сегментэд чиглэсэн мэдээлэл хүргэх боломжтой
болов.

Гадаад хэл сонирхон суралцаж буй залууст
зориулсан арга хэмжээг хамтран зохион
байгуулснаар цоо шинэ сегментэд чиглэсэн
мэдээлэл хүргэх боломжтой болов.

HUB Инновацийн төвийн боломжит хэрэглэгчдийн
зах зээл болох ээжүүд, жирэмсэн бүсгүйчүүдэд үйл
ажиллагаагаа танилцуулж, боломжит хамтын
ажиллагааны нөхцлүүдийг тодорхойлов

34 Mongolian 4H

Хурал

08/18

45

Mongolian 4H

Монголын хамгийн идэвхтэй төрийн бус
байгууллагуудын нэг Mongolian 4H-ийн уулзалтуудыг
хамтран зохион байгуулж, төвийн үйл ажиллагаагаа
танилцуулж, цаашид хамтарч болох гарцуудаа
тодорхойлов

35 Seedstars финалын
шалгаруулалт

Тэмцээн

08/18

150

SMS

Дэлхийн хамгийн алдартай стартап тэмцээнүүдийн
нэг Seedstars-ийн Монгол дахь шалгаруулалтын 2-р
шат явагдаж, 10 шилдэг баг танилцуулгаа хийж,
ялагч нь Швейцарьт болох дэлхийн финалд оролцох
эрхтэй болов.

36 Экспортыг дэмжих хөтөлбөр

Өдөрлөг

08/20

70

Дэлхийн Банк

Дэлхийн банкны Экспортыг дэмжих төсөлтэй хамтран
нээлттэй өдөрлөг зохион байгуулж, олон улсын зах
зээлд нэвтрэх, амжилттай бэлтгэх талаар сургалт
явуулав

37 Girls in S.T.E.M

Сургалт

08/20-08/24 200

Lhamour

Шинжлэх ухаан, технологи, инженерчлэл,
математикийн шинжлэх ухааны салбар дахь
эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэх зорилготой цуврал
сургалтыг зохион байгуулав

38 Unlock подкаст meetup

Өдөрлөг

08/22

150

Unread

Монголын сошиал ертөнцийн хамгийн идэвхтэй
подкастуудын нэг Unlock-ийн анхны уулзалт явагдаж,
ярилцлага өрнүүлэв.

39 Cannes Lions маркетингийн
өдөрлөг

Өдөрлөг

08/23

80

Монголын Маркетингийн Маркетингийн салбарын дэлхийн хамгийн том эвент
Холбоо
Cannes Lions-ийн тайлан, дүгнэлт уулзалт
маркетингийн салбарынхны дунд явуулав

40 Би хэрхэн ажилладаг вэ? Б.Дэлгэрнаран /Rakuten/

Лекц

08/24

70

Unread

Японы хамгийн том технологийн компаниудын нэг
Rakuten-д ажиллаж буй Б.Дэлгэрнаран хэрхэн
амжилттай компаниа сурталчлах, олон улсад гаргах
талаар зөвлөгөө өгөв

41 Blockchain Meetup

Өдөрлөг

08/25

40

Steppe Tech

Steppe Tech компанитай хамтран блокчэйн
технологийн тухай, түүний үзүүлэх давуу тал, эерэг
нөлөөний талаар ярилцах цуврал хэлэлцүүлгийг
сонирхогчдын дунд өрнүүлэв

42 Сэхээрэл сэтгэл зүйн сургалт Сургалт

08/25

30

Tapping Solutions

Залуу мэргэжилтнүүдийн сайн сайхан байдал, ажил
амьдралын тэнцвэрээ хадгалахад нь туслах tapping
solutions аргачлалын талаар сургалт зохион
байгуулав. HUB-ийн дундын оффисийн гишүүний үйл
ажиллагааг дэмжиж оролцсон болно

43 Инстаграмаар хэрхэн орлого
олох вэ?

Сургалт

08/25

80

Tugo, 116 Studio

Сошиал медиагийн хамгийн сүүлийн том давлагаа
инстаграмыг хэрхэн үр дүнтэй хөгжүүлэх, амжилттай
ажиллах талаар сургалт зохион байгуулав

44 Save The Children

Хурал

08/27

30

Save The Children

Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй хамгийн том
олон улсын байгууллагуудын нэг Save The Childrenтэй хамтын ажиллагааны боломжуудын талаар
хэлэлцүүлэг үүсгэв

45 Save The Children

Хурал

08/28

30

Save The Children

Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй хамгийн том
олон улсын байгууллагуудын нэг Save The Childrenтэй хамтын ажиллагааны боломжуудын талаар
хэлэлцүүлэг үүсгэв

46 Инновацийн газрын хурал

Хурал

08/31

30

НЗДТГ

47 PechaKucha Vol.1

Өдөрлөг

09/06

220

Unread

Японы Токио хотоос эхтэй бүтээлч салбарын
артистууд, ажилтнуудын оролцдог бүтээлч байдлаар
асуудлыг хөндөх арга хэмжээг албан ёсны
эрхтэйгээр анх удаа зохион байгуулав

48 Tech Bootcamp

Тэмцээн

09/07

80

IT Zone

Технологи, програм хангамжийн чиглэлийн
экспертүүд, мэргэжилтнүүдэд зориулсан хакатон арга
хэмжээг дэлхийд алдартай брэнд DELL EMC-тэй
хамтран зохион байгуулав

49 Nest Academy нээлт

Өдөрлөг

09/09

100

Nest Academy

Ахлах сургуулийн оюутнуудад програмчлал, код
бичих анхан шатны мэдлэг олгох зорилготой төслийг
нээж, хамтын ажиллагааны боломжуудыг
тодорхойлов

50 UNDP Activated 2030

Хурал

09/14

30

UNDP

Activated 2030 хөтөлбөрийн танилцуулга, бүрдэл
хэсгүүдийн тухай багийн уулзалт зохион байгуулав.

09/13

20

ШУТИС

51 ШУТИС Инновацийн хөтөлбөр Сургалт

52 SOCIAL MEDIA WEEK

ӨДӨРЛӨГ

09/13

Unread

Нью Йоркоос эхлэлтэй, 30 гаруй хотод зохиогддог
олон улсын арга хэмжээг Улаанбаатар хотноо зохион
байгуулж, дөрвөн төрлийн воркшоп сургалтыг
маркетингийн чиглэлийн мэргэжилтнүүд оров.

53 Dell EMC Hackathon

Тэмцээн

09/15-09/16 100

IT Zone, Dell

Технологи, програм хангамжийн чиглэлийн
экспертүүд, мэргэжилтнүүдэд зориулсан хакатон арга
хэмжээг дэлхийд алдартай брэнд DELL EMC-тэй
хамтран зохион байгуулав

54 JCI уулзалт

Хурал

09/16

30

JCI

Монголын хамгийн идэвхтэй залуусын нэгдлүүдийн
нэг JCI-ийн гишүүдэд үйл ажиллагаагаа танилцуулан
таниулав

55 iGlobal нээлттэй өдөрлөг

Лекц

09/17

100

iGlobal

Харвардын их сургуульд суралцаж байсан профессор
багш нарын сургалтаар дамжуулж залуучуудад зохих
мэдлэгүүдийг түгээхэд хувь нэмэр оруулав.

56 Би хэрхэн ажилладаг вэ? Ч.Хоскинсон /Cardano/

Лекц

09/18

70

Unread

Блокчэйн технологийн ертөнцийн хамгийн алдартай
энтрепренерүүдийн нэг Ч.Хоскинсон монголын
залуучуудад хандан сургалт орж, ярилцлага илтгэл
өгөв.

57 Инновацийн дэд хөтөлбөрийн Хурал
хэлэлцүүлэг
58 Нийслэлийн ERP
Сургалт
хөтөлбөрийн сургалт
59 ШУТИС Инновацийн хөтөлбөр Сургалт

09/18-09/20 40

НЗДТГ

09/25-09/27 300

НЗДТГ

09/27

40

ШУТИС

60 SMW: Брэндинг сургалт

Сургалт

09/29

90

Unread, Brainstorm

SMW арга хэмжээний хамгийн эрэлттэй
сургалтуудын нэг брэндингийн тухай сургалтыг
маркетингийн мэргэжилтнүүдэд тусгайлан оров

61 Сэхээрэл сэтгэл зүйн сургалт Сургалт

09/29

40

Tapping Solutions

Залуу мэргэжилтнүүдийн сайн сайхан байдал, ажил
амьдралын тэнцвэрээ хадгалахад нь туслах tapping
solutions аргачлалын талаар сургалт зохион
байгуулав. HUB-ийн дундын оффисийн гишүүний үйл
ажиллагааг дэмжиж оролцсон болно

62 Blockchain Meetup

Өдөрлөг

09/30

40

Steppe Tech

Steppe Tech компанитай хамтран блокчэйн
технологийн тухай, түүний үзүүлэх давуу тал, эерэг
нөлөөний талаар ярилцах цуврал хэлэлцүүлгийг
сонирхогчдын дунд өрнүүлэв

63 SMW: Сошиал медиа кэйз
сургалт

Сургалт

10/06

70

Unread, Viral

SMW арга хэмжээний хамгийн эрэлттэй
сургалтуудын нэг сошиал медиад амжилттай
ажиллах тухай сургалтыг маркетингийн
мэргэжилтнүүдэд тусгайлан оров

64 UNDP Activated 2030

Хурал

10/11

20

UNDP

Activated 2030 хөтөлбөрийн танилцуулга, бүрдэл
хэсгүүдийн тухай багийн уулзалт зохион байгуулав.

65 Чухал Уулзалт №2

Сургалт

10/12

25

Делта Тета Фай
нийгэмлэг

Хуульч, эрх зүйч цаашид хуулийн салбарт ажиллах
оюутан залууст хуулийн салбарт ажиллахад хамгийн
түрүүнд тулгарах асуудал, үйлчлүүлэгч болон энэ
салбарын бусад оролцогчдын онцлог, тэдэнтэй
харилцахдаа анхаарах зүйлс, хуульчдын зах зээлд
нийлүүлдэг бүтээгдэхүүн, үүнийг сайжруулах, үнэ
цэнийг нь өсгөхөд шаардлагатай хүчин зүйлс зэрэг
өргөн хүрээтэй асуудлаар мэдлэг мэдээлэл түгээх

66 Монгол Энтерпрайзинг эрэл

Өдөрлөг

10/27-10/28 100

UNDP

10/31

30

11/01

20

Хүүхдийн Төлөө
Үндэсний Газар
UNDP

11/03

40

Tapping Solutions

67 Хүүхдийн төлөө газрын
Өдөрлөг
өдөрлөг
68 НҮБ-ийн Хөгжлийн
Өдөрлөг
Хөтөлбөрийн уулзалт
69 Сэхээрэл сэтгэл зүйн сургалт Сургалт

600

Ээлжит үйл ажиллагаагаа хэлэлцэх уулзалт
Залуу мэргэжилтнүүдийн сайн сайхан байдал, ажил
амьдралын тэнцвэрээ хадгалахад нь туслах tapping
solutions аргачлалын талаар сургалт зохион
байгуулав. HUB-ийн дундын оффисийн гишүүний үйл
ажиллагааг дэмжиж оролцсон болно

70 Unleash Global Gathering: How Уулзалт
to attend Unleash Lab

11/03

50

Unleash participants

UNLEASH арга хэмжээнд 2018 онд Монгол улсаас 5
оролцогч уур амьсгалын өөрчлөлт, чанартай
боловсрол, цэнгэг ус болон ариутгал, байгальд
ээлтэй эрчим хүч гэсэн салбаруудад шалгаран
оролцсон бөгөөд өөрсдийн санаачилсан төслүүд, үйл
ажиллагааны талаарх сэтгэгдэл, 2019 онд үйл
ажиллагаанд хамрагдах хүсэлтэй хүмүүстэй tips &
tricks хуваалцах юм.

71 Чухал Уулзалт №3

Сургалт

11/08

50

Делта Тета Фай
нийгэмлэг

Хуульч, эрх зүйч цаашид хуулийн салбарт ажиллах
оюутан залууст хуулийн салбарт ажиллахад хамгийн
түрүүнд тулгарах асуудал, үйлчлүүлэгч болон энэ
салбарын бусад оролцогчдын онцлог, тэдэнтэй
харилцахдаа анхаарах зүйлс, хуульчдын зах зээлд
нийлүүлдэг бүтээгдэхүүн, үүнийг сайжруулах, үнэ
цэнийг нь өсгөхөд шаардлагатай хүчин зүйлс зэрэг
өргөн хүрээтэй асуудлаар мэдлэг мэдээлэл түгээх

72 Мобиком сургалт

Сургалт

11/17

40

Мобиком

Мобиком компанийн хүний нөөцийн албанаас
ажилчидын дотоод сургалт, семинар зохион
байгууллаа.

73 Төслийн менежментийн
сургалт

Сургалт

11/23, 11/24, 30
11/30, 12/1

НҮИГ

74 "Эерэг Цэнэг" манга номын
нээлт

Өдөрлөг

11/27

Хөөрхөн Зүрх ТББ,
Нийслэлийн Залуучууд
Хөгжлийн Төв

75 "Шинэ санаа, шилдэг
Инноваци" төслийн
шалгаруулалт, чиглүүлэх

Сургалт

11/27-11/28 20

Unread, НҮИГ, ХХААХҮЯ Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбар болон нийслэлд
тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэх шинэ
шийдэл бүхий шинэ техник, технологийг нэвтрүүлэх,
шинэ санаа санаачилгыг дэмжих

76 Төв аймгийн залуус холбооны Уулзалт
уулзалт

11/27

15

Төв Аймгийн залуус ТББ Орон нутгийн залуусын хамтын ажиллагаа, оролцоог
нэмэгдүүлэх зорилготой хурал уулзалт Инновцийн
төвд 2 долоо хоног тутамд тогтмол зохион
байгуулагдах болов

77 Оюу Толгой - Залуусын
Уулзалт
Хөгжлийн хөтөлбөрийн сонгон
шалгаруулалт

11/27

200

Оюу толгой

78 Хурдасгуур хөтөлбөрийн
Сургалт
сургалт - Шинэ санаа Шилдэг
Инноваци
79 Шинэ
санаа
шилдэг инноваци Тэмцээн
циналын шатны шалгаруулалт

12/04 12/06
12/07

20

Unread, НҮИГ, ХХААХҮЯ

20

Unread, НҮИГ, ХХААХҮЯ Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбар болон нийслэлд
тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэх шинэ
шийдэл бүхий шинэ техник, технологийг нэвтрүүлэх,
шинэ санаа санаачилгыг дэмжих

80 Оюу толгон залуусын
хөгжлийн хөтөлбөр

Өдөрлөг

12/8, 12/15, 40
12/22

Оюу толгой

81 Шатрын аварга шалгаруулах
тэмцээн
82 Ротари Улаанбаатар
нийгэмлэг- Дунд сургуулийн
сургачдад зориулсан
мэргэжил сонголтын талаар
сургалт Хөгжлийн
83 НҮБ-ийн

Тэмцээн

91

НИТХ

Сургалт

12/08 12/09
12/08

60

Peace Avenue Rotary

Өдөрлөг

12/11

50

UNDP

Хөтөлбөрийн уулзалт

40

"ЭЕРЭГ ЦЭНЭГ" манга ном нь залуучуудын дундах
жендэрт суурилсан хүчирхийлэл тэр дундаа бие
махбод, сэтгэл санаа, эдийн засгийн болон бэлгийн
хүчирхийллийн талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлж,
үүнээс сэргийлэх мэдлэг, мэдээлэл өгөх зорилготой.

Оюу Толгой компани нийгмийн хариуцлагын хүрээнд
жил бүр Залуусын Хөгжлийн хөтөлбөрт нийгмийн
идэвхи оролцоо бхий шилдэг оюутан сурагчдад хувь
хүний сургалт, хөжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг
бөгөөд тус хөтөлбөрт хамрагдах залуусыг
шалгаруулж авдаг.

Оюу Толгой компани нийгмийн хариуцлагын хүрээнд
жил бүр Залуусын Хөгжлийн хөтөлбөрт нийгмийн
идэвхи оролцоо бхий шилдэг оюутан сурагчдад хувь
хүний сургалт, хөжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг.

Хамгийн идэвхитэй залуучуудын хөдөлгөөн болох
Ротари клубээс кохион байгуулж буй дунд сургуулийн
сурагчдад зориулсан мэргэжил сонголтын тухай
сургалт

84 “ТӨСЛИЙН САНХҮҮЖИЛТ
Сургалт
БОЛОН КОНЦЕССЫН
ЗҮЙЛИЙН ЗАРДАЛ, АШГИЙН
ТООЦОО ХИЙХ АРГАЧЛАЛ”
сургалт

12/14

20

НҮИГ

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын
төсөл, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан албан
хаагчдад төслийн санхүүжилтийн үйл явц, онцлог
шинж, төслийн хөрөнгийн (концессын гэрээний үед
концессын зүйлсийн) орлого, зардал, ашгийн тооцоог
хэрхэн боловсруулах, шийдвэр гаргалт анд хэрхэн
ашиглах, цаашлаад төслийн эрсдэлийг оролцогч
талууд хэрхэн хуваалцдаг гадаад, дотоодын бодит
туршлагын талаарх мэдлэг, чадварыг олгох

85 Язгуур контент компанийн
дотоод сургалт
86 Рубик шоо сонирхогчдын
уулзалт
87 Hub Innovation Center шинэ
жилийн баярын үйл
ажиллагаа

Сургалт

12/15,23

15

Язгуур контент

Өдөрлөг

12/16

30

Өдөрлөг

12/21

80

Монголын Рубик
шоочдын холбоо
Hub

Hub Инкубаторт байрладаг компанийн ээлжид дотоод
сургалт
Коммюнити уулзалт

88 RMiFX Trading firm дотоод
сургалт
89

Сургалт

12/24 12/28

10

RMiFX Trading firm

76

НИЙТ

7016 НИЙТ

Дундын оффисын гишүүдэд зориулж төвөөс
идэвхижүүлэх, хооронд нь танилцуулах, цаашлаад
hub-д суух хугацааг уртасгах

90
НИЙТ

70+

