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KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Bách khoa - BK’s Got Talent” năm 2017
I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA
- Giáo dục nâng cao nhận thức về văn hóa, xã hội cho Đoàn viên, thanh niên, sinh
viên toàn đơn vị;
- Tạo phong trào sôi nổi trong sinh viên, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, ý
thức trách nhiệm về quê hương, đất nước, tăng cường giáo dục lòng yêu nước tự hào dân
tộc trong sinh viên Đại học Bách khoa;
- Tạo môi trường để sinh viên phát triển toàn diện bản thân; rèn luyện kỹ năng mềm,
khả năng làm việc nhóm và thích ứng trong môi trường làm việc tập thể; góp phần hỗ trợ
sinh viên hoàn thiện các tiêu chí của phong trào “Sinh viên 5 tốt” do Trung ương Hội Sinh
viên Việt Nam phát động;
- Tìm kiếm những tài năng ở mọi lĩnh vực, sân chơi cho những sinh viên đam mê
nghệ thuật ở những thể loại: hát múa, nhảy, áo thuật, bi – hài kịch, võ thuật và các thể loại
khác.
II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN DỰ THI
1. Đối tượng, hình thức dự thi:
- Là sinh viên đang theo học hệ chính quy tại trường Đại học Bách khoa
- Thí sinh dự thi dưới mọi hình thức đơn, đôi, nhóm…
2. Tiêu chuẩn dự thi:
- Là những sinh viên sôi nổi, yêu thích tham gia các hoạt động xã hội.
- Học lực: Từ 2.0 trở lên đối với thang điểm 4 (quy định này không áp dụng đối với
sinh viên năm 1)
- Có hiểu biết về các lĩnh vực đời sống văn hóa xã hội.
3. Hồ sơ dự thi: Bản đăng kí dự thi (theo mẫu đính kèm).
+ Đối với các sinh viên dự thi theo Liên chi đoàn hoặc CLB, đội, nhóm, các đơn vị
có nhiệm vụ thành lập danh sách (theo mẫu) gửi về BTC theo địa chỉ email:
tuannguyendinh47@gmail.com. Chậm nhất trước ngày 16/11/2017

+ Đối với các sinh viên đăng ký tự do (SV đang học tại trường ĐHBK). Gửi email
đăng ký thông tin về địa chỉ tuannguyendinh47@gmail.com chậm nhất trước ngày
16/11/2017 theo mẫu sau:
- Khoa:
- Họ và tên:

- SV lớp:

- Số thẻ SV:

- ĐT liên lạc:

- Tiết mục thể hiện ở vòng 1: - Thể loại biểu diễn: (VD: hát đơn…)
4. Số lượng dự thi: Mỗi Liên chi đoàn bắt buộc phải có 02 tiết mục dự thi, các Liên
chi đoàn có nhiệm vụ lập danh sách và gửi về BTC.
Ngoài ra, cuộc thi còn được mở rộng cho các bạn sinh viên trong toàn trường ĐHBK
(không nằm trong danh sách dự thi của các Liên chi đoàn) có năng khiếu về nghệ thuật.
5. Cổ động viên:
+ Mỗi Liên chi đoàn cử 30 sinh viên cổ động cho phần thi của khoa mình trong đêm
chung kết, đảm bảo số lượng từ đầu đến cuối buổi thi trong đêm chung kết.
+ Chấp hành đúng thời gian làm việc của cuộc thi, không tặng hoa cho các thí sinh
khi các thí sinh đang thực hiện phần thi của mình.
III. NỘI DUNG HỘI THI
1. Vòng 1:
- Thời gian: 08h00, thứ bảy ngày 18 tháng 11 năm 2017
- Địa điểm: Hội trường F – Trường Đại học Bách khoa
Hình thức thi: Mỗi thí sinh sẽ trình bày ngắn gọn tiết mục của mình đã đăng ký với
BTC qua email (thời lượng không quá 2 phút 30 giây). Không giới hạn về nội dung và thể
loại (phù hợp với thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hoá Việt Nam, không mang nội
dung kích động, phản động). Sau khi vòng 1 kết thúc, tuỳ vào số lượng và chất lượng các
tiết mục, Hội đồng nghệ thuật (HĐNT) sẽ lựa chọn những tiết mục xuất sắc để tham gia
vòng 2 của chương trình.
2. Vòng 2:
- Thời gian: 15h00, thứ bảy ngày 25 tháng 11 năm 2017
- Địa điểm: Hội trường F – Trường Đại học Bách khoa
Hình thức thi: Các tiết mục xuất sắc ở vòng 1 sẽ dự thi hoàn chỉnh bài dự thi của
mình trước HĐNT. BGK sẽ nhận xét và đánh giá trực tiếp, lựa chọn ra những tiết mục xứng
đáng tham dự đêm chung kết cuộc thi.

3. Vòng Chung kết:
- Thời gian dự kiến: 18h00, thứ tư ngày 06 tháng 12 năm 2017
- Địa điểm: Hội trường F – Trường Đại học Bách khoa
Hình thức thi: Các tiết mục được lựa chọn ở vòng 2 sẽ dự thi hoàn chỉnh bài dự thi
của mình trước HĐNT. BTC sẽ áp dụng phương thức bình chọn và điểm mà HĐNT dành
cho các thí sinh để công bố các giải thưởng chung cuộc.
V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
- Giải thưởng của cuộc thi gồm:
1. Giải toàn đoàn (Chỉ áp dụng cho các tiết mục do các LCĐ, CLB đội, nhóm
tham gia dự thi)
- Giải nhất toàn đoàn: Cờ và tiền thưởng kèm theo
- 1 giải nhì toàn đoàn: Cờ và tiền thưởng kèm theo
- 1 giải ba toàn đoàn: Cờ và tiền thưởng kèm theo
2. Giải cá nhân
- 1 giải nhất
- 2 giải nhì
- 3 giải ba
Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi Tìm kiếm tài năng Bách khoa - BK’s Got
Talent năm 2017, BTC yêu cầu các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai hoạt động nêu
trên.
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