CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TRUNG
KHOA KINH TẾ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/TB-KKT

Phú Yên, ngày 27 tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO
V/v tổ chức cuộc thi Festival Kinh tế lần thứ VII năm 2016

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Xây dựng sân chơi lành mạnh, bổ ích, thiết thực cho sinh viên.
- Thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện, bồi dưỡng năng lực chuyên môn, kiến
thức văn hóa kinh tế xã hội, các kỹ năng cần thiết cho sinh viên.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Tất cả sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Trung đang học các ngành thuộc
khoa Kinh tế quản lý có kiến thức chuyên môn, nhiệt tình, năng động, muốn tham gia
vào hoạt động chung để phát triển phong trào học tập và rèn luyện chung của Khoa, Nhà
trường và phát triển năng lực bản thân.

III. HÌNH THỨC THI
A. VÒNG SƠ KHẢO
- Sinh viên các lớp trực tiếp liên hệ với Lớp trưởng hoặc giáo viên cố vấn của lớp
mình để đăng ký danh sách tham gia thi vòng sơ khảo (theo mẫu đính kèm) và gửi
về địa chỉ email: dangletranvu@muce.edu.vn và email: leductam@muce.edu.vn từ
ngày ra thông báo đến hết 17h00 ngày 08/11/2016.
- Sinh viên tham gia sẽ trải qua 2 bài thi: Trắc nghiệm và Kỹ năng
1. Bài thi trắc nghiệm
Nội dung bài thi trắc nghiệm gồm 2 phần như sau:
 Phần 1: Các kiến thức về kinh tế, văn hóa, xã hội (60%).
 Phần 2: Các kiến thức về cơ sở ngành và chuyên ngành (40%).
Vòng thi trắc nghiệm sẽ được tổ chức vào 18h00 ngày 10/11/2016 tại giảng đường A4.
(Phòng thi chi tiết xem thông báo tại bảng tin khoa Kinh tế)
2. Bài thi về kỹ năng
Sau khi thi trắc nghiệm Ban tổ chức sẽ chọn ra 35 sinh viên có điểm cao nhất để
kiểm tra về kỹ năng giao tiếp, ứng xử, làm việc nhóm, trình bày, thuyết trình… để chọn
ra 28 sinh viên xuất sắc nhất vào vòng chung kết.
Vòng thi kỹ năng ứng xử sẽ được tổ vào lúc 17h15 ngày 16/11/2016 tại giảng
đường A4. (Phòng thi chi tiết xem thông báo tại bảng tin khoa Kinh tế).
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B. VÒNG CHUNG KẾT
28 sinh viên được chọn sẽ được chia thành 4 đội thi. Các đội sẽ được hướng dẫn
tập luyện và thi đấu bởi các thầy cô giáo trong Khoa Kinh tế.
1. Nội dung các phần thi vòng chung kết
Vòng chung kết sẽ được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa với 4 phần như sau:
 Phần 1: Lời chào Sinh viên
Tổng số điểm cho phần thi này là 50 điểm chia làm 2 phần như sau:
1.1. Vòng thi online
- Trong phần này, mỗi đội thi thực hiện quay 01 clip để giới thiệu về đội của
mình. Video clip phải đảm bảo đủ các nội dung: Tên cuộc thi, đơn vị tổ
chức, tên đội, thành viên và slogan của đội thi;
- Video clip giới thiệu không quá 5 phút;
- Khuyến khích các video clip có kịch bản hấp dẫn, hiện đại và sáng tạo (có
thể nhờ diễn viên bên ngoài tham gia hỗ trợ);
- Tổng số điểm tối đa cho vòng thi online: 15 điểm;
- Cách tính điểm: Bao gồm
 Tính bằng lượt bình chọn (bằng cách thả hình trái tim
hệ thống facebook của Khoa Kinh tế.

và SHARE) trên

 Điểm của phần thi này sẽ được tổng hợp theo lượt bình chọn trên
facebook; đội có nhiều lượt bình chọn nhất sẽ có số điểm là 15 điểm, tiếp
theo lần lượt sẽ là: 12; 09 và 06 điểm.
1.2. Vòng sân khấu hóa
- Trong phần này, các đội phải thể hiện trên sân khấu một chủ đề về bức tranh
đời sống, kinh tế, xã hội Việt Nam hoặc thế giới; qua đó giới thiệu sơ lược
về cuộc thi và thông điệp của đội khi đến với cuộc thi này.
- Hình thức thể hiện do mỗi đội tự chọn dưới hình thức kịch, thời trang, âm
nhạc, thơ, hò, vè ....
- Các đội có thể sử dụng thành viên khác ngoài đội thi (có thể mời sinh viên
của khoa khác tham gia) cùng tham gia thể hiện phần thi này. Số lượng
thành viên bên ngoài đội tham gia tối đa là 3 người.
- Điểm phần thi này do ban giám khảo đánh giá và cho điểm:
 Tổng số điểm tối đa cho phần thi này là 35 điểm.
 Thời gian thể hiện của mỗi đội không quá 3 phút. Nếu quá 3 phút thì cứ
mỗi 10 giây sẽ bị trừ 5 điểm.
- Tiêu chí đánh giá phần thi này bao gồm:
 Nội dung kịch bản 15 điểm. Chú ý: Những đội có kịch bản dí dỏm, vui
nhộn, mang chất sinh viên sẽ được đánh giá điểm số cao hơn.
 Trang phục và đạo cụ 10 điểm.
 Khả năng diễn xuất 10 điểm.
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 Phần 2: Sinh viên thông thái
- Trong phần thi này cả 4 đội sẽ có 10 câu hỏi. Nội dung các câu hỏi xoay quanh
chủ đề về kinh tế, văn hóa, xã hội và một số kiến thức chuyên ngành Kinh tế;
- Ở phần thi này các đội sẽ lần lượt nghe 10 câu hỏi do MC đọc và chiếu trên màn
hình máy tính, các đội có 10 giây để suy nghĩ và đưa ra phương án trả lời. Mỗi
câu trả lời đúng sẽ được 05 điểm, nếu trả lời sai thì không có điểm.
- Tổng số điểm tối đa cho phần thi này là 50 điểm.
Lưu ý: Để tham gia phần thi này mỗi đội chọn ra 4 thành viên để tham gia.
 Phần 3: Sinh viên tài năng
- Trong phần thi lần lượt từng đội sẽ tham gia thi, đội có tổng số điểm cao nhất của
2 vòng trước cộng lại sẽ là đội thi đấu trước. Mỗi đội sẽ được bốc thăm gói từ
khóa của mình (mỗi gói sẽ có 5 từ khóa) do ban tổ chức chương trình đưa ra về
chủ đề kinh tế xã hội và kinh tế chuyên ngành.
- Mỗi đội sẽ cử ra 1 thành viên bằng ngôn ngữ hình thể (không dùng lời nói) để
diễn đạt về từ khóa đó, các thành viên còn lại sẽ đoán từ khóa, mỗi từ khóa
được đoán đúng sẽ được 10 điểm. Mỗi đội có 1 phút để diễn đạt và đoán các từ
khóa của đội mình.
Lưu ý:
 Thứ tự diễn đạt các từ khóa không cần thiết phải theo thứ tự do ban tổ chức
đưa ra. Nếu thấy từ khóa nào khó thì có thể bỏ qua, diễn đạt từ khóa khác và
nếu còn thời gian sẽ quay lại những từ khóa chưa trả lời được.
 Để tham gia phần thi này mỗi đội chọn ra 6 thành viên tham gia: 1 thành viên
diễn tả từ khóa bằng ngôn ngữ hình thể, 5 thành viên còn lại tham gia trả lời
từ khóa.
 Phần 4: Góc nhìn sinh viên
- Trong phần này mỗi đội sẽ thể hiện góc nhìn của sinh viên bằng hình thức sân
khấu hóa về các chủ đề: văn hóa - đạo đức học đường, đời sống sinh viên.
- Các đội có thể sử dụng thành viên khác ngoài đội thi (có thể mời sinh viên của
khoa khác tham gia) cùng tham gia thể hiện phần thi này. Số lượng thành viên
bên ngoài đội tham gia tối đa là 3 người.
- Điểm phần thi này do ban giám khảo đánh giá và cho điểm:
 Tổng số điểm tối đa: 50 điểm.
 Thời gian thể hiện của mỗi đội không quá 3 phút. Nếu quá 3 phút thì cứ mỗi
10 giây sẽ bị trừ 5 điểm.
- Tiêu chí đánh giá phần thi này bao gồm:
 Nội dung kịch bản 20 điểm.
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 Trang phục và đạo cụ 15 điểm.
 Khả năng diễn xuất 15 điểm.
Lưu ý: Những đội có kịch bản mang tính thời sự, nội dung dí dỏm mang chất sinh
viên sẽ được đánh giá cao hơn.
Ngoài ra, mỗi đội tham gia vòng chung kết sẽ tự chọn cho mình 1 tiết mục văn
nghệ để tham gia trình diễn trong chương trình đêm chung kết.
2. Cơ cấu giải thưởng
- 1 giải nhất gồm: cờ lưu niệm và tiền thưởng 1.500.000 đồng;
- 1 giải nhì gồm: cờ lưu niệm và tiền thưởng 1.000.000 đồng;
- 2 giải ba gồm: cờ lưu niệm và tiền thưởng 800.000 đồng.
3. Thời gian và địa điểm diễn ra vòng chung kết
Vòng chung kết cuộc thi Festival Kinh tế lần thứ VII năm 2017 dự kiến sẽ
diễn ra vào lúc 18h30 ngày 04/01/2017 tại sân trường A2 Trường Đại học Xây
dựng Miền Trung.
Trên đây là thông báo về kế hoạch và nội dung cuộc thi Festival Kinh tế lần thứ
VII năm 2017, Khoa Kinh tế đề nghị giáo viên cố vấn và ban cán sự các lớp triển khai
nội dung thể lệ cuộc thi cho tất cả sinh viên trong lớp mình để đăng ký tham gia./.
TM. BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH
TRƯỞNG BAN

TS. Trần Thị Quỳnh Như
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