HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

THỂ LỆ CUỘC THI
“SINH VIÊN TÀI NĂNG, THANH LỊCH” NĂM 2016
Chào mừng năm học mới 2016-2017 và lập thành tích chào mừng 19 năm ngày truyền thống
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (17/9/1997 – 17/9/2016);
Căn cứ kế hoạch số 433/KH-HV ngày 6 tháng 6 năm 2016 về việc tổ chức cuộc thi "Sinh viên
tài năng, thanh lịch” lần thứ hai năm 2016, Ban tổ chức ban hành Thể lệ cuộc thi như sau:
Điều 1. Mục đích
- Nhằm tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ, tâm hồn, nét thanh lịch văn minh của sinh viên trong Học
viện; đồng thời tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh thông qua đó định hướng thẩm mỹ đúng đắn cho
sinh viên;
- Giúp sinh viên được thể hiện bản lĩnh, năng khiếu của bản thân, được khẳng định mình, qua
đó phát hiện, bồi dưỡng hạt nhân cho các hoạt động phong trào;
- Tạo khí thế thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ hướng tới chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.
Điều 2. Đối tượng, tiêu chuẩn dự thi
- Là nam, nữ sinh viên các hệ chính qui Đại học, Cao đẳng, Liên thông đang học tập tại Học
viện Công nghệ Bưu chính viễn thông – cơ sở đào tạo Hà Nội (khuyến khích sinh viên Lào tham
gia); chưa lập gia đình.
- Các thí sinh tham dự cuộc thi phải có sức khỏe tốt, không có dị tật về hình thể, ngoại hình ưa
nhìn, có giọng nói và khả năng ứng xử, giao tiếp tốt, có năng khiếu trong một số lĩnh vực nhất định;
Chiều cao từ 1m56 (đối với nữ) và từ 1m62 (đối với nam) trở lên.
- Có điểm học tập và điểm rèn luyện của kỳ học gần nhất đạt loại Khá trở lên.
- Có hồ sơ dự thi theo quy định.
Điều 3. Đăng ký dự thi
- Thí sinh trực tiếp nộp hồ sơ vào hòm thư sinhvientainang.ptit@gmail.com, bao gồm:
+ Phiếu đăng ký dự thi (Theo mẫu gửi kèm).
+ 03 tấm ảnh 10 x 15 cm (kèm file): 01 ảnh chân dung và 02 ảnh toàn thân có góc chụp khác
nhau không qua xử lý nghệ thuật.
- Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 06/06/2016 đến ngày 10/07/2016.
Điều 4. Nội dung thi
1. Vòng sơ khảo
+ Thời gian: từ ngày 10/07/2016 đến ngày 25/07/2016.
+ Các thí sinh dự thi sẽ thực hiện 1 clip gồm 2 nội dung: 1) giới thiệu bản thân; 2) trình bày
cảm nghĩ về môi trường học tập và các phong trào sinh viên trong Học viện. Thời lượng clip không
quá 3 phút (yêu cầu quay toàn thân, khuyến khích sự sáng tạo của mỗi cá nhân) và gửi file hoặc
đường link clip dự thi vào hòm thư của Ban tổ chức hạn chót là ngày 25/7/2016.
Ban giám khảo sẽ chọn ra tổng số 24 thí sinh (12 nam, 12 nữ) vào vòng bán kết.
2. Vòng bán kết
+ Thời gian: dự kiến ngày 20/08/2016
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+ Địa điểm: Hội trường 1 – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ Nội dung thi bán kết:
Phần 1: Kiểm tra kiến thức xã hội bằng bài trắc nghiệm.
Phần 2: Trình diễn tài năng.
Phần 3: Chụp ảnh dã ngoại và tham gia các hoạt động với chủ đề: “Sinh viên hành động vì an
sinh xã hội”.
Ban giám khảo sẽ chọn ra 10 thí sinh có điểm cao nhất và 2 thí sinh được bình chọn trên
fanpage của cuộc thi nhiều nhất vào vòng chung kết. Trong trường hợp 2 thí sinh được bình chọn
trên fanpage của cuộc thi nhiều nhất có kết quả trùng với Ban Giám khảo lựa chọn, sẽ lấy thêm các
thí sinh có điểm cao tiếp theo cho đến khi tổng số thí sinh lọt vào vòng Chung kết là 12 thí sinh. Ban
tổ chức sẽ lấy hình ảnh của các thí sinh trong vòng bán kết để truyền thông trên fanpage của cuộc
thi.
3. Vòng chung kết
+ Thời gian: dự kiến 18h ngày 09/09/2016.
+ Địa điểm: Hội trường A2 – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ Nội dung thi chung kết:
- Phần 1: “Phong cách thời trang – Duyên dáng học đường”
12 thí sinh sẽ được chia ngẫu nhiên thành 6 cặp và trình diễn trang phục trên sân khấu không
quá 03 phút/01 cặp thí sinh. Trang phục dự thi cần thể hiện sự trẻ trung, năng động, thanh lịch, tinh
tế, phù hợp phong cách sinh viên và thuần phong mỹ tục Việt Nam (Trang phục do thí sinh tự
chuẩn bị).
- Phần 2: “Tài năng sinh viên”
Các thí sinh thể hiện tiết mục dự thi theo nội dung đăng ký trong Phiếu đăng ký dự thi và
thuộc các lĩnh vực do Ban tổ chức quy định gồm: múa, hát, chơi nhạc cụ, MC, nhảy, diễn xuất,...
Phần thi này cho phép có thêm phần phụ họa trong các tiết mục dự thi, tuy nhiên thí sinh dự thi phải
đóng vai trò trung tâm trong tiết mục của mình. Các tiết mục phải có nội dung đề cao tính nhân văn,
văn hóa, phù hợp với tuổi trẻ học đường. Mỗi tiết mục dự thi không quá 05 phút. (Thí sinh có thể
biểu diễn các tiết mục đã thể hiện ở vòng bán kết, hoặc lựa chọn tiết mục khác, nhưng phải đăng ký
với Ban tổ chức trước khi diễn ra vòng chung kết 01 tuần).
- Phần 3: “Ứng xử học đường”
Sau 02 phần thi trên, Ban tổ chức sẽ lựa chọn 04 thí sinh nam, 04 thí sinh nữ có điểm cao nhất
tham gia phần thi Ứng xử. Trong phần thi Ứng xử thí sinh bốc thăm để xác định vị giám khảo sẽ
đưa ra câu hỏi. Các thí sinh sẽ trả lời ngay sau khi Ban giám khảo đặt câu hỏi (không có thời gian
chuẩn bị). Nội dung các câu hỏi sẽ được Giám khảo đưa ra dưới dạng đọc câu hỏi hoặc đưa ra tình
huống clip yêu cầu các thí sinh trả lời. Tình huống ứng xử thuộc một trong các chủ đề: Văn hóa,
văn minh học đường; văn hóa ứng xử; chấp hành kỷ luật, qui chế, qui định. Thời gian thi không quá
03 phút/01 thí sinh.
- Các nội dung khác: Các thí sinh được lựa chọn vào vòng chung khảo sẽ được tham gia một
số hoạt động xã hội do BTC và các nhà tài trợ đề xuất, sắp xếp như: các hoạt động nhân đạo từ
thiện, chụp ảnh dã ngoại… để làm cơ sở đánh giá điểm của BTC và nhận các giải thưởng phụ.
Điều 5. Điểm thi và Giải thưởng
1. Điểm thi: Điểm thi được đánh giá cho từng thí sinh dự thi (nam, nữ). Gồm:
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1.1. Điểm thi do BGK đánh giá: chấm trong đêm chung kết tối đa là 80 điểm/giám khảo, gồm
các nội dung:
- Phần thi “Phong cách thời trang – Duyên dáng học đường”: 25 điểm
- Phần thi “Năng khiếu sinh viên”: 30 điểm
- Phần thi “Ứng xử học đường”: 25 điểm
1.2. Điểm thi do BTC chấm: đánh giá về tinh thần, thái độ luyện tập và kỹ năng tham gia các
hoạt động xã hội của thí sinh: 20 điểm
Trong trường hợp cặp đôi các thí sinh (hoặc đại diện cho cặp đôi thí sinh) có số điểm bằng
nhau thì BGK sẽ cộng thêm các tiêu chí phụ cho các trường hợp có cùng số điểm để lựa chọn thí
sinh theo cơ cấu giải.
2. Giải thưởng:
a/ Các giải chính
SốTT

Đối với nam

Loại giải, hạng

Đối với nữ
Số lượng

Loại giải, hạng

Số lượng

1

Giải Nhất

01

Giải Nhất

01

2

Giải Nhì

01

Giải Nhì

01

3

Giải Ba

02

Giải Ba

02

4

Giải Khuyến khich

02

Giải Khuyến khich

02

b/Các giải phụ:
Số TT

Loại giải, hạng

Số lượng

1

Giải Phong cách

01

2

Giải Tài năng

01

3

Giải Ứng xử

01

4

Giải “Thí sinh được bình chọn nhiều nhất”

01

Ghi chú

Điều 6. Một số qui định khác
- Danh sách các thành viên BTC, BGK và Tổ thư ký: Theo quyết định.
- BTC được sử dụng hình ảnh của Thí sinh cho các hoạt động truyền thông, quảng bá hình
ảnh cuộc thi và Học viện.
- Trước khi tham gia vòng chung kết cấp Học viện, các thí sinh sẽ tham gia một số hoạt
động xã hội, từ thiện như: Hoạt động thanh niên tình nguyện “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông
thôn mới”, thăm và giao lưu tại Trung tâm điều dưỡng thương binh, Trung tâm chăm sóc người có
công Hà Nội; tham gia hoạt động chụp ảnh ngoài trời,…
- Trong vòng chung kết, các thí sinh cùng biểu diễn 01 tiết mục nghệ thuật do BTC dàn
dựng.
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- Tùy theo thực tế tại hội thi, trong trường hợp cần phải thay đổi hay điều chỉnh thể lệ này.
BTC sẽ thông báo cho các đơn vị, cá nhân có liên quan và thí sinh dự thi trước khi tổ chức vòng
chung kết ít nhất 05 ngày.
- Ngoài những qui định đã được BTC hội thi qui định theo thể lệ này các cá nhân, đơn vị
tham gia Hội thi phải tuân thủ theo các qui định về hội thi, biễu diễn do Cục nghệ thuật Biểu diễn –
Bộ VH-TT-DL qui định.

BAN TỔ CHỨC

Thể lệ Hội thi “Sinh viên Tài năng Thanh lịch” năm 2016

Page 4

