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АЖИЛЛАГАА

Сингапур дахь Microsoft компанид зочиллоо

Спортын баг

2015 оны 4 сарын 30 өдөр TMC IT болон Олон нийтийн харилцааны мэргэжлийн оюутнууд Сингапур 
дахь Microsoft –д зочиллоо. 

Энэхүү айлчлалыг олгосон TMC сургуулийн төгсөгч Microsoft-ын ажилтан Ноён Lim Wei Wah болон 
Ноён Albert Ng нар талархсанаа илэрхийлж байна. Тэд оюутнуудтай их сургуулийн амьдрал болон 
ажлын туршлагаасаа тухайн газартаа хуваалцсан юм. 

Энэ боломж нь оюутнуудад Microsoft-н New World of Work (Ажлын байрны шинэ ертөнц) гэж нэрлэгдэх 
орчин, 4G plus, хойд дүрс таних систем, 3D принтэртэй ижил шинэ технологи болон төхөөрөмжүүд 
байсан бөгөөд эдгээр нь бидний сонирхолыг үнэхээр их татсан юм. 

Спортод оролцох нь оюутнуудад ихээхэн тус болдог. Танилын хүрээгээ тэлж спортоор хичээллэх 
боломжыг олгохоос гадна багын гишүүн болсоны хувьд өөрийн үүрэг хариуцлагыг хүлээх чадалтай 
болно. 

Спортоор хичээллэснээр эрүүл байх бөгөөд TMC спортын клубээс 2015 оны 4 сарын 24 өдөр спортын 
өдөрлөг зохион байгууллаа. Оюутнууд бусад оролцож буй оюутнуудаа идэвхтэй хөгжөөн дэмжсэнээр 
манай сагс болон теннисний тэмцээн маань эхэлсэн юм. 

Бороо орж цаг агаар таагүй байсан ч  хөгжөөн дэмжигч оюутнууд болон оролцож буй оюутнууд бүгд 
цагийг хөгжилтэй өнгөрөөж чадсан юм. 



ОЮУТНЫ ҮЙЛ
АЖИЛЛАГАА

Шинэ оюутнуудын хүлээн авалт
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2015 оны 4 сард TMC Academy шинэ оюутнуудаа хүлээн авлаа. 

Сурах эсвэл албан ёсны үйл ажиллагаанаас гадна TMC оюутны клуб нь  шинэ оюутнуудаа TMC ын нэг 
гишүүн болохуйц хөгжилтэй тоглоом болон багын ажиллагаатай холбоотой тоглоом зохион байгууллаа. 
ТМС Ажилчид болон оюутны клубын гишүүд шинэ оюутнуудаа шинэ орчин нөхцөлд хурдан дасахуйц 
байхаар хамтдаа цагийг хөгжилтэй өнгөрөөж байлаа. 
 
Манай гэр бүлийн гишүүн болсонд та бүхэнд талахрасаан илэрхийлэн удахгүй кампустаа уулзахыг 
хүсэн ерөөе. 



ТӨГСӨЛТИЙН
БАЯР

Liverpool John Moores их сургуулийг (LJMU) төгсөж буй оюутнууд 2015 оны 4 сарын 25-ны өдөр 
Малайзын Куала Лубпур хотод байрлалтай Prince зочид буудалд хонхны баяраа тэмдэглэлээ. 

2014 оны TMC-ыг LJMU сэтгүүл зүй болон зочид буудал, аялал жуулчлал, амралтын ангийн төгсөгчид 
дипломоо гардан авахын тулд Малайзад зочиллоо. 

Сурахаас гадна өөрсөддөө маш чухал зорилгыг тавьж байгаа оюутнууддаа чин сэтгэлээсээ баяр 
хүргэе. 

LJMU-ын 2015 оны хонхны баяр
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АЖИЛЧИДЫН
МЭДЭЭЛЭЛ

Жимс амталгааны өдөрлөг

2015 оны 4 сарын 20 өдөр хүний нөөцийн алба 
TMC ажилчидын эрүүл хооллолт дэмжихийн 
тулд амттай жимсийг бэлдэн амталгааны 
цагийг бэлдсэн юм. Үүгээрээ дамжуулан 
ажилчид харилцан бие биенээ ойлгох цагийг 
олгоход оршилоо.  

Шинэ амттай жимсний амталгааны цаг 
дууслаа. 

Бүх ажилчидад үнэхээр амттай сургамжтай 
өдөр байлаа.
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TMC ACADEMY-ИЙН ТУХАЙ
TMC Academy нь 1981 онд Сингапур улсад байгуулагдсан. Бид та бүхэнд Бизнес болон менежмент, Англи хэлний сургалт, Үйлчилгээ болон аялал 
жуулчлалын менежмент, Мэдээллийн технологи, Хууль, Сэтгүүл зүй болон Сэтгэл зүй зөвлөгөө зэрэг төрөл бүрийн хөтөлбөрүүдийг санал болгож байна.

БИДНИЙ АЛСЫН ХАРАА
Амжилттай чадварлаг оюутнуудыг төгсгөж шилдэг сургууль болох.

БИДНИЙ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Бид үйлдвэрлэлд тулгуурласан тухайн орчин нөхцөлд тохирсон мэдлэг боловсролыг санал болгож байна.

БИДНИЙ ГОЛ ЗҮЙЛ
Мэргэжлийн ур чадвар – Бид ёс суртахуун, хариуцлага, ил тод байдлын хамгийн дээд зэргээр баримталдаг.
Ойр байдал – Бид харилцааг эрхэмлэдэг бөгөөд бие биедээ гэр бүлийн гишүүд шиг тусалж дэмжихийг эрмэлздэг.
Тасралтгүй хөгжүүлэх – Бид хамгийн шилдэг нь байхын тулд тууштай байж мөн үргэлж өөрсдийгөө шинэчилж хөгжүүлж байдаг.
Биднийүүрэг – Бид ТМС Академийн элч нар бөгөөд бидний үүрэг бол ТМС академийг улам боловсронгүй болгож хөгжүүлэх юм.


