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Cuộc Thi : Nghệ Thuật Pha Chế Mocktail

Đồng hợp tác với Hiệp Hội Pha Người Pha Chế & Thử Rươu 
Vang Singapore (ABSS), TMC Academy đã tổ chức cuộc thi 
pha chế Mocktail cho sinh viên và nhân viên nhà trường.  
Các thí sinh được pha chế Mocktails theo công thức riêng 
của mình và thành phẩm sẽ được giám khảo đánh giá. 3 
thí sinh (sinh viên) xuất sắc nhất sẽ tham dự vào cuộc thi 
pha chế Cocktail quốc gia, tổ chức tại Raffles Town Club.  
TMC thường xuyên tham gia vào sự kiện này và sinh viên 
chuyên ngành khách sạn và du lịch của trường đã dành 
giải nhất cuộc thi vào năm trước.
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TMC Academy Kỷ Niệm Ngày Hòa Hợp Sắc Tộc

inh Viên từ Aedno Learning Studio Thăm TMC Academy 

Vào lần thứ 20 kỷ niệm ngày hòa hợp sắc tộc tại Singapore, nhà trường đánh dấu bằng cách mặc quốc 
phục và thưởng đồ ăn và uống của các quốc gia khác nhau

Lần kỷ niệm này rất đặc biệt và có ý nghĩa đối với TMC Academy bởi vì nhà trường đã đón nhận học sinh 
và giảng viên đến từ nhiều nơi trên thế giới và mọi người có thể hòa nhập cùng nhau trong không khí  
thân mật như một gia đình

TMC Academy chào mừng nhóm sinh viên từ 
Aedno Learning Studio bằng buổi nói chuyện thân 
mật cùng với sinh viên của TMC Academy. 

Đây là niềm vinh dự của TMC Academy khi đón tiếp 
sinh viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau đến để 
chia sẻ kiến thức và giao lưu cùng sinh viên viên 
của trường.
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Tuần lễ hội thảo Tâm Lý Học 2017

TMC tự hào khi tổ chức tuần hội thảo Tâm Lý Học 2017 cùng  
Hiệp Hội Các Nhà Tâm Lý Học Singapore (SPS). Buổi hội thảo 
được tổ chứ từ ngày 19 đến 23 tháng 6, được dẫn dắt bởi 
các nhà tâm lý học trong nhiều lĩnh vực và đây cũng là cơ 
hội giao học hỏi của các sinh viên chuyên ngành tâm lý học 
tại TMC Academy.

Hội Chợ Việc Làm & Giáo Dục JobsCentral 2017

Vào ngày 22 và 23 tháng 7  năm 2017, TMC 
Academy đã tham gia vào hoạt động thường 
niên hội chợ việc làm & giáo dục tại Suntec 
Convention Centre 

Chúng tôi hiểu sự quan trọng của việc nâng 
cao trình độ và học vấn của đội ngũ lao động 
ngày nay. Để luôn cạnh tranh và phù hợp với 
công việc, nhà trường đã tiến hành giảng dạy 
các khóa học ngăn hạn (được hộ trợ từ nhà 
nước: Skills-Future) và phát triển các khóa học 
Cao Đẳng / Cử Nhân.
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nEbO Hội Thảo Chuyên Đề Về Doanh Nhân Trẻ 2017

Vào tháng 6 năm 2017, thành viên của hội sinh viên TMC Academy đã tham dự hội thảo chuyên đề về 
doanh nhân trẻ 2017 (YES 2017), tổ chức bởi nEbO, một  tổ chức trẻ được thành lập bởi Hiệp Hội Quốc 
Gia (NTUC). Mặc dù chưa có kinh nghiệm nhiều nhưng những sinh viên của TMC đã  tham gia cuộc thi 
tranh tài cùng 80 đội đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Trong 4 ngày sự kiện, các sinh viên đã tham gia 
các hoạt động khác nhau từ buổi thảo luận, tranh tài đến họp báo …vv  đây là những kinh nghiệm quý 
báu cho các sinh viên trong hành trình khởi nghiệp.

Học Viện Công Nghệ Điện Tử Thường Châu Đến Thăm TMC Academy

Vào ngày 15 tháng 6 năm 2017, sinh viên từ học 
viện công nghệ điện tử Thường Châu đã đến thăm 
TMC Academy. Đây là chuyến viếng thăm  trong 
khuôn khổ hợp tác giữa TMC Academy và học 
viện công nghệ điện tử Hàng Châu. Mục đích của 
chuyến viếng thăm là để sinh viên tại học viện 
Thường Châu có cái nhìn cận cảnh về hoạt động 
giáo dục và đất nước Singapore. Nhưng quan trọng 
nhất vẫn là thấy được chất lượng giáo dục của TMC 
Academy.
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TMC Academy was established in Singapore in 1981. It offers widely recognized courses in various 
disciplines including Accounting & Finance, Business & Management, English Language, Hospitality & 
Tourism Management, Infocomm Technology, Mass Communication and Psychology &  Counselling.

VISION  
The leading academy that develops successful and high performance graduates.  

MISSION  
We commit to delivering high quality courses with industry relevant skills and knowledge in a nurturing 
environment.  

CORE VALUES  
Professionalism – we uphold the highest standards of ethics, accountability and transparency

Affinity – we value relationships and see ourselves as a family that constantly supports and stands by 
one another 

Continuous Improvement – we are uncompromising in our pursuit for excellence and strive to re-invent 
ourselves to stay relevant 

Empowerment – we are ambassadors of our brand and each and everyone of us is responsible for 
creating an enriching and inspiring TMC experience

About TMC Academy

Trước khi bắt đầu khải giảng, sinh viên TMC Academy ,với sự giúp đỡ của Ông Andrew, giảng viên tiếng 
anh, đã có cơ hội thể hiện sự sáng tạo và nghệ thuật bằng các vẽ các bức tranh trong các phòng học. Đây 
là một dự án được khởi điểm bằng ý tưởng về một lớp học đầy tính nghệ thuật và tránh sự nhàm chán 
của sinh viên 

Mong rằng dự án này sẽ nhận được nhiều hưởng ứng từ các bạn sinh viên của trường !

Vẽ Tranh Trong Lớp Học


