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THỂ LỆ HỘI THI 
 

“SINH VIÊN FAET TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG  
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ THEO CHUẨN AUN-QA” 

 
A. MỤC ĐÍCH 

Khoa Công nghệ Động lực phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Khoa tổ chức Hội thi “Sinh viên khoa Công nghệ Động lực 
tìm hiểu hoạt động đảm bảo chất lượng chương trình công nghệ kỹ thuật ô tô theo chuẩn AUN-QA” nhằm giúp sinh viên Khoa 
Công nghệ Động lực – Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM hiểu biết hơn về hoạt động đảm bảo chất lượng chương trình theo chuẩn 
AUN_QA, khoa Công nghệ Động lực, Chương trình Đào tạo, hoạt động học tập, giao lưu, định hướng việc làm sau tốt nghiệp,… 
Đặc biệt, hội thi giúp sinh viên của khoa biết rõ hơn về chuẩn đầu ra của nguồn nhân lực ở khu vực Đông Nam Á trong thời kỳ hội 
nhập quốc tế.  

B. YÊU CẦU 
1. Đối tượng tham gia hội thi:  

Tất cả các lớp thuộc hệ Đại học của Khoa Công nghệ Động lực – Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM đều phải đăng ký tham 
gia hội thi. 
Tất cả sinh viên hệ Đại học của Khoa đều phải tham dự và cổ vũ cho hội thi. 

2. Nội dung kiến thức  
Nội dung kiến thức trong hội thi bao gồm các kiến thức về Tổ chức AUN-QA, IUH, FAET, Chương trình đào tạo của khoa 
CNĐL, các dịch vụ hỗ trợ sinh viên của trường, khoa, các đơn vị kết nối- hợp tác với FAET về đào tạo và sử dụng nguồn nhân 
lực do IUH & FAET đào tạo, các hoạt động về đảm bảo chất lượng theo chuẩn AUN-QA. 
Cụ thể kiến thức về: 
+ Hiểu biết chung về AUN-QA bao gồm các thông tin về Tổ chức AUN-QA, hoạt động đánh giá chất lượng cấp chương trình 
của AUN – QA. 



+ Hiểu biết về Khoa Công nghệ Động lực (FAET) bao gồm các kiến thức về sứ mệnh, tầm nhìn, hệ thống cơ sở vật chất, các 
đơn vị liên kết/hợp tác/tuyển dụng, phương pháp giảng dạy của giảng viên, phương pháp học tập của sinh viên, phương pháp 
kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên. 
+ Hiểu biết về Chương trình đào tạo bao gồm Chuẩn đầu ra, nhu cầu việc làm, vị trí việc làm, đầu vào và tuyển sinh hệ Đại học 
Chính quy của khoa,… 
+ Hiểu biết về các kênh hỗ trợ sinh viên bao gồm các hỗ trợ của giảng viên, GVCN, giáo vụ, Đoàn TN, Hội sinh viên, Phòng 
CTSV, Trung tâm TV&HTSV, Thư viện, cơ sở vật chất,.. 
+ Các hoạt động liên quan Cựu sinh viên và Doanh nghiệp. 
 

C. THỂ LỆ HỘI THI   
1. Đăng ký tham gia hội thi 

Mỗi lớp hệ Đại học Chính quy PHẢI đăng ký 01 đội gồm 05 SV và lập thành danh sách có các thông tin: Họ và Tên, MSSV, 
giới tính, số điện thoại, địa chỉ email. 

GVCN lớp ký duyệt và thực hiện đăng ký với đại diện Ban Tổ chức (BTC) hội thi (Thầy Hà Thanh Liêm – Bí thư Đoàn Khoa) 
trước ngày 08/03/2019. 

Mỗi lớp đăng ký dự thi thành công sẽ được cộng 30 điểm vào điểm thi đua của Chi Đoàn. 
Mỗi lớp đăng ký dự thi thành công đúng hạn sẽ được cộng 10 điểm vào điểm thi đua của Chi Đoàn. 

2. Tập trung và Ổn định tổ chức tại hội thi 
+ Đúng hoặc trước giờ       Cộng 5 điểm 
+ Muộn giờ        Trừ 5 điểm 
+ Đúng vị trí hướng dẫn của BTC     Cộng 5 điểm 
+ Trang phục chuẩn mực, đẹp      Cộng 5 điểm 
+ SV của lớp vắng mặt tại hội thi     Trừ 5điểm/ 1SV 
Tổng số điểm của phần này được tính vào điểm thi đua của các Chi Đoàn. 

3. Các vòng thi 
** VÒNG THI GIỚI THIỆU ĐỘI THI 

+ Các đội thực hiện giới thiệu về đội mình. Thời gian trình bày 2phút/đội. Khuyến khích các đội trình bày bằng Tiếng Anh 
+ Nội dung trình bày của đội phải được chuyển files kèm hình ảnh/poster cho BTC trước giờ khai mạc ít nhất 2 ngày (files được 

gửi về địa chỉ email: dvannang@gmail.com; và nhắn tin báo đã nộp vào số điện thoại 0935230708).  
 + Cách tính điểm: 

- Nội dung trình bày          30 điểm 



- Phong cách trình bày  ấn tượng        10 điểm  
- Trang phục chuẩn mực, đẹp        10 điểm 
- POSTER/hình ảnh có ý tưởng sáng tạo/trình bày đẹp, hợp lí   15 điểm 
- Trình bày tiếng Anh        Cộng  10 điểm  
- Vượt giờ          Trừ 1điểm/30giây 
+ Giải thưởng: Trao giải thưởng riêng cho Vòng thi Giới thiệu 

** VÒNG LOẠI TRỰC TIẾP 
 + Tất cả các đội cùng trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm tại chỗ bằng cách giơ bảng trả lời. 

+ Nội dung các câu hỏi tập trung vào các hiểu biết về trường ĐHCN TP.HCM, Khoa CNĐL, CTĐT của khoa CNĐL, Các 
kênh hỗ trợ SV, các kiến thức về đảm bảo chất lượng theo AUN-QA. 

+ Cách tính điểm: Mỗi câu trả lời đúng được tính 2 điểm. 
+ Kết thúc vòng thi loại trực tiếp, Ban Giám khảo và BTC sẽ chọn ra 06 (sáu) đội tham gia vòng thi Chung kết. 

 ** VÒNG THI DÀNH CHO KHÁN GIẢ 
 Trong thời gian BGK và BTC tổng hợp và lựa chọn 06 đội vào vòng Chung kết, các khán giả sẽ được tham gia phần thi dành cho 
khán giả. 
 Khán giả sẽ tham gia trả lời 05 câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian cho mỗi câu là 2 phút.  
 Khán giả trả lời đúng sẽ được nhận 01 phần quà của BTC. 
 ** VÒNG THI CHUNG KẾT 
  Vòng thi Chung kết gồm 03 (ba) phần thi: Giải tìm đáp án Ô chữ, Trình bày hiểu biết của các đội (theo nội dung BTC đưa 
ra), Phóng sự 
 * Phần thi Giải tìm đáp án Ô chữ 
 Phần thi gồm 01 câu hỏi chính và các câu hỏi gợi ý để giải tìm đáp án của câu hỏi chính. Đáp án của câu hỏi chính là từ khóa chính 
của phần thi Ô chữ. Đáp án mỗi câu hỏi gợi ý sẽ chứa 01 (một) chữ cái thuộc từ khóa chính của phần thi Ô chữ. 
 Đội trả lời đúng mỗi ô chữ gợi ý sẽ ghi được 3 điểm, đúng câu hỏi chính 3điểm x số câu gợi ý chưa được trả lời. 
 Điểm của phần thi này là tổng các điểm mà đội đã ghi được ở phần thi này. 
 * Phần thi Trình bày hiểu biết 
 Ở phần thi này, BTC đưa câu hỏi (câu hỏi đóng), mỗi câu 10điểm, các đội bấm chuông dành quyền trả lời, các đội còn lại có thể 
bấm chuông trả lời bổ sung (nếu BGK có yêu cầu: Nếu đội bấm chuông đầu tiên trả lời đúng từ 80% trở lên theo đáp án thì BGK sẽ bổ 
sung phần còn lại, nếu phần trả lời chưa đạt khoảng 80% thì BGK sẽ dành cơ hội cho các đội còn lại bấm chuông dành quyền trả lời).  

Điểm số mỗi đội đạt được tương đương số % trả lời đúng theo đáp án. Phần thi này có 20% câu hỏi và trả lời bằng tiếng ANH: 
BGK đọc câu hỏi bằng tiếng Anh (nếu MC có yêu cầu), các đội trả lời bằng tiếng Anh cho câu hỏi đó. 



Điểm của phần thi này là tổng các điểm mà đội đã ghi được ở phần thi này. 
* Phần thi Phóng sự  
+ Mỗi đội thực hiện 01 (một) phóng sự về quá trình học tập ở khoa và việc làm sau ra trường để sử dụng tuyên truyền về khoa. 
+ Cách tính điểm: 

- Chất lượng hình ảnh tốt         10 điểm 
- Chất lượng âm thanh tốt         10 điểm 
- Sắp xếp sự xuất hiện của các hình ảnh phù hợp với nội dung đề cập     10 điểm 
- Hình ảnh lột tả được nội dung trọng tâm đang đề cập     10 điểm 
- Nội dung phóng sự rõ ràng và ăn khớp với chủ đề của phóng sự   10 điểm 
- Bố cục nội dung hợp lí (mở đầu, làm rõ, kết thúc)     10 điểm 
- mở đầu và kết thúc phóng sự hấp dẫn, mang ý nghĩa tuyên truyền cao   10 điểm 

+ Điểm của phần thi này là tổng các điểm mà đội đã ghi được ở phần thi này. 
+ Phóng sự của các đội được gửi về địa chỉ email: dvannang@gmail.com; và nhắn tin báo đã nộp vào số điện thoại 0935230708 ít 
nhất 02 ngày trước khi diễn ra hội thi.  
 
4. Cơ cấu Giải thưởng  
* Giải Đồng đội 
- Đội có phần thi Giới thiệu bằng Tiếng Anh xuất sắc nhất 
- Đội chơi phong cách nhất 
- Giải đội thi có phóng sự hay nhất 
- Giải thưởng cho đội có phần Giới thiệu hay nhất 
- 01 Giải Nhất 
- 02 Giải Nhì 
- 03 Giải Ba 
- Giải Khuyến Khích (theo thống nhất của BTC & BGK ngay tại hội thi) 
* Giải Cá nhân 
Cá nhân trình bày bằng Tiếng Anh xuất sắc nhất 
 

TP.HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2019 
TM Ban Tổ chức 

 



 
 

Hà Thanh Liêm 
 
 


