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Hoạt động
của Sinh Viên

Chuyến thăm Microsoft Singapore

Một nhóm sinh viên TMC từ chương trình công nghệ thông tin và truyền thông đại chúng đã có một cơ hội tuyệt vời
để đến thăm văn phòng Microsoft Singapore vào ngày 30 tháng 4 năm 2015.
Xin cảm ơn cựu sinh viên TMC và nhân viên Microsoft, ông Lim Wei Wah và ông Albert Ng vì đã tạo cơ hội có được
chuyến đi này. Họ hào phóng chia sẻ cuộc hành trình và công việc, kinh nghiệm học tập của mình với những sinh
viên.
Chuyến tham quan cũng mở rộng tầm mắt cho những sinh viên, những người đã thực sự ấn tượng với Microsoft,có
thể là thiết kế văn phòng mở của nó (được gọi là "New World of Work '), cơ sở hoặc phát triển công nghệ mới nhất
bao gồm 4G plus, hệ thống nhận thức bối cảnh và máy in 3D.

Cuộc thi thể thao

Việc tham gia vào các môn thể thao là việc rất tốt cho sinh viên của chúng tôi; nó cung cấp cho họ cơ hội để thực
hành các kỹ năng của họ trong khi làm quen với những người bạn mới và nó cũng dạy họ làm thế nào để là một phần
của một đội.
Biết được sức khỏe và phúc lợi xã hội của thể thao, Câu lạc bộ sinh viên TMC đã tổ chức một sự kiện thể thao ngày 24
tháng 4 năm 2015. Các sinh viên tham gia thi đấu trong hai môn thể thao: bóng rổ và bóng bàn với sực tác động tràn
đầy năng lượng của đội ngũ cổ vũ.
Mặc dù đó là một ngày mưa nhưng tất cả học sinh và những người ủng hộ đều tham gia một cách tích cực.
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Hoạt động
của Sinh Viên

Định hướng cho sinh viên

Vào tháng 4 năm 2015, một nhóm học sinh mới gia nhập Học viện TMC.
Bên cạnh đó đội ngũ nhân viên của chúng tôi tổ chức các buổi họp báo chính thức về các vấn đề học thuật và hành
chính quan trọng, Câu lạc bộ sinh viên TMC đã giúp tổ chức các trò chơi thú vị khác nhau và các hoạt động đội nhóm
để chào đón các sinh viên mới đến với gia đình TMC của chúng tôi. Cùng với đội ngũ nhân viên TMC, các thành viên
Câu lạc bộ sinh viên nhiệt liệt hòa nhập với các sinh viên mới để giúp họ giải quyết một cách nhanh chóng và điều
chỉnh cuộc sống sinh viên tại TMC.
lời cho sinh viên mới của chúng tôi, chúng tôi rất vui mừng chào đón các bạn và chúng tôi mong muốn được nhìn
thấy bạn trong khuôn viên trường trong những tháng tới!
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Lễ tốt nghiệp

Lễ tốt nghiệp LJMU 2015

Đại học John Moores Liverpool (LJMU) đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên quốc tế tại Prince Hotel, Kuala Lumpur
(Malaysia), vào ngày 25 tháng 4 năm 2015.
Một số sinh viên của TMC tốt nghiệp 2014 từ các khóa BA (Hons) Mass Communications và BA (Hons) Tourism đã
đến Malaysia để tham dự buổi lễ để nhận giải.
Chúng tôi rất tự hào về sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi và chúc mừng họ để đạt được một cột mốc quan trọng
học tập!
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Tin tức về hoạt
động của nhân viên

Buổi thưởng thức trái cây

Để thúc đẩy việc ăn uống lành mạnh, bộ
phận nhân lực đã tổ chức một buổi ăn trái
cây vào ngày 20 tháng 4 năm 2015 cho
cán bộ TMC để thưởng thức các loại trái
cây thơm ngon khác nhau và có một thời
gian tìm hiểu nhau nhiều hơn.
Không ngạc nhiên, tất cả các loại trái cây
tươi và ngọt đã được thưởng thức trong
thời gian ngắn.
Wow! Đó là là một ngày ngọt ngào và hiệu
quả cho tất cả các đồng nghiệp.
GIỚI THIỆU VỀ HỌC VIỆN TMC
Học viện được thành lập tại Singapore vào năm 1981. Nó cung cấp các khóa học được công nhận như trong kinh doanh và quản lý , tiếng
Anh , GCE 'O' Level, Khách sạn và Du lịch quản lý , Công nghệ thông tin , Luật , Truyền thông đại chúng và Tâm lý học và Tư vấn .
HƯỚNG TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI
Trở thành học viện hàng đầu thế giới phát triển sinh viên tốt nghiệp hiệu suất thành công cao.
SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI
Chúng tôi cam kết cung cấp các khóa học chất lượng cao với các kỹ năng liên quan ngành công nghiệp và kiến thức trong một môi trường
nuôi dưỡng.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CHÚNG TÔI
Chuyên nghiệp – Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức, trách nhiệm giải trình và tính minh bạch.
Mối quan hệ – Chúng tôi đánh giá mối quan hệ và thấy mình là một gia đình liên tục hỗ trợ lẫn nhau.
cải tiến liên tục – Chúng tôi là kiên quyết trong việc theo đuổi và hướng tới sự xuất sắc; phấn đấu để tái phát minh mình luôn bắt nhịp với
thời đại.
Sức mạnh – Chúng tôi là đại sứ thương hiệu của chúng tôi và mỗi người chúng ta có trách nhiệm tạo ra một phong phú và truyền cảm hứng
kinh nghiệm cho TMC.
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