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Хөтөлбөрийн зорилго

2

Хөгжлийн төлөөх манлайлагчдыг сургахХөгжлийн төлөөх манлайлагчдыг сургах

Австралийн хувь хүмүүс, иргэдтэй нягт
холбоо, хамтын ажиллагаа хөгжүүлж,
өөрчлөлт хийх мэдлэг, ур чадвараа
сайжруулах

Австралийн хувь хүмүүс, иргэдтэй нягт
холбоо, хамтын ажиллагаа хөгжүүлж,
өөрчлөлт хийх мэдлэг, ур чадвараа
сайжруулах

Монгол, Австралийн
хөгжлийн тэргүүлэх

чиглэлд нийцэх

1. Хүний нөөцийн
хөгжил

1. Хүний нөөцийн
хөгжил

2. Хөгжлийн
төлөөх уул уурхай

2. Хөгжлийн
төлөөх уул уурхай

2013 оны 7-р
сарын 1-нээс
2013 оны 7-р
сарын 1-нээс



Бодлогын хүрээ

Засаглал ба эдийн
засгийн хөгжил

Байгалийн нөөц ба
хүрээлэн буй орчин

Эрүүл мэнд, боловсрол ба
нийгмийн үйлчилгээ

Дэд бүтэц, шинжлэх ухаан,
технологи
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Салбарууд

• Танхимын
магистр

• Судалгааны
магистр

• Танхимын
магистр

• Судалгааны
магистр

Суралцах түвшин

Оролцоог хангах: Жендер, хөгжлийн бэрхшээлтэй
болон орон нутгийн иргэд



Англи хэл ба Академик бэлтгэл

Модуль
1, 2

(26, 16
долоо хоног)

Академик
бэлтгэл
(6 долоо
хоног)

IELTS-ийн
6.5 ба

түүнээс
дээш оноо
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IELTS-ийн 6.5 ба
түүнээс дээш оноо

IELTS-ийн 6.5 ба
түүнээс дээш оноо

• Зайлшгүй
• Ажлаас бүрэн чөлөөлөгдөх
• Англи англи хэлний түвшний шаардлага хангахгүй

бол тэтгэлгээс чөлөөлөгдөх

IELTS
below
5.0- 6.0



Буцаан байршуулах

Өргөдөл гаргах
шатанд

Төгсөхөөс
өмнө

Үйл
ажиллагааны
төлөвлөгөө

Буцаан
байршуулах
төлөвлөгөө

Мэргэжил
хөгжил,
манлайлах ур
чадварын
хөтөлбөр

Ажил
олгогчтой
хамтран
төлөвлөгөө
эцэслэх

Төлөвлөгөө
хэрэгжүүлэх,
тайлагнах

Төгссөний
дараа

Хяналт үнэлгээ хийх, тайлагнах

Ажлын
байранд

Ажлын
байранд

Төгсөгчдийг хүлээн авах семинар, үр дүн, үр өгөөжийг  хянах
уулзалт, ярилцлага, судалгаа болон арга хэмжээнүүд (ажил
олгогчид)



Холбоо барих
Ашиглах цахим хуудсууд:
 http://www.dfat.gov.au/aib/overview.html
 http://www.immi.gov.au/living-in-

australia/values/book/english/lia_english_full.pdf
 http://aid.dfat.gov.au/Publications/Pages/scholar-handbook.pdf
 http://www.abc.net.au/

Чухал бичиг баримтууд:
 Австралийн тэтгэлгийн Бодлогын гарын авлага
 Монгол улсад зориулсан мэдээлэл
 OASIS-т өргөдөл гаргах удирдамж

Хөтөлбөрийн газар:
 Сити центер барилга, 702 тоот, Утас: 318852, 322284.
 Цахим хуудас: www.australiaawardsmongolia.org
 Цахим шуудан: info@australiaawardsmongolia.org
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Анхаарал
хандуулсанд талархал

илэрхийлье!
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