
 

MỜI CÁC  BẠN SINH VIÊN ĐĂNG  KÝ THAM GIA VÀ GIỚI THIỆU ĐẾN CÁC BẠN 

SINH VIÊN KHÁC THÔNG TIN VỀ CUỘC THI:  

“DYNAMIC - SINH VIÊN NHÀ DOANH NGHIỆP TƯƠNG LAI”  

LẦN THỨ 11 VIỆT NAM - 2013 

 Sân chơi trí tuệ có thương hiệu hàng đầu của sinh viên cả nước do ĐH Kinh 

tế TP Hồ Chí Minh, ĐH Đà Nẵng, ĐH Cần Thơ, ĐH Kinh Tế Quốc Dân Hà 

nội phối hợp tổ chức. 

 Giải thưởng lớn - Vinh dự cao - Giá trị tôn vinh tài năng sinh viên đối với 

doanh nghiệp và đóng góp thiết thực cho cộng đồng !  

 Tiếp nối thành công của Cuộc thi Dynamic lần thứ 10 và khởi động Cuộc thi 

Dynamic lần thứ 11 “Dynamic – Sinh viên nhà Doanh nghiệp tương lai”được tổ chức tại Đại 

học Đà Nẵng vào ngày 18 tháng 12 năm 2012. Năm nay Ban tổ chức quyết định chọn Đại 

học Đà Nẵng là đơn vị đăng cai tổ chức Vòng 1, Vòng 2 và Vòng Bán kết của cuộc thi.  

            

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: 

Sinh viên năm thứ ba và năm cuối Hệ đại học chính quy của tất cả các trường đại học 

trong cả nước. 

II. CÁC VÒNG THI: 

1.  Thời gian:  Từ tháng 05.2013 đến tháng 08.2013 

- Vòng 1:     04 tháng 5 năm 2013 tại Đại học Đà Nẵng 

- Vòng 2:     18 tháng 5 năm 2013 trực tuyến với BTC TP HCM 

- Vòng bán kết:     09 tháng 8 năm 2013 tại Đại học Đà Nẵng 

- Vòng chung kết 1:   22 tháng 8 năm 2013 tại ĐH Kinh tế TP HCM 

- Vòng chung kết xếp hạng:  24 tháng 8 năm 2013 tại ĐH Kinh tế TP HCM 

2.  Địa điểm:  ĐH Đà Nẵng đăng cai Vòng 1,2,Vòng bán kết (Miền Trung, Tây Nguyên) 



 

III. NỘI DUNG THI 

 Tình hình kinh tế - chính trị - xã hội nổi bật trong nước và thế giới từ 2012 đến nay; 

 Kiến thức cơ bản và nâng cao về lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh; 

 Kiến thức về thương hiệu, hội nhập kinh tế, toàn cầu hóa;  

 Giải quyết tình huống kinh doanh thực tế tại các doanh nghiệp; 

 Các nội dung về văn hóa tổ chức, đạo đức trong kinh doanh; 

 Dự án Sinh viên vì cộng đồng với chủ đề “Bảo vệ môi trường”; 

 Anh văn kinh tế thương mại...; 

 Kiểm tra IQ, EQ… 

IV. TÓM TẮT THỂ LỆ:  

       1. VÒNG 1: (Ngày 04.5.2013) tại  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  

 Hình thức thi: Thí sinh thi tập trung tại các khu vực  

 Nội dung thi: thi sinh thi kiểm tra kiến thức thông qua bài thi trắc nghiệm 100 câu 

hỏi kiến thức tổng hợp (70% tiếng Việt, 30% tiếng Anh) trong thời gian 60 phút  

 Kết thúc vòng 1, Ban tổ chức chọn khoảng 100 thí sinh có điểm cao nhất vào vòng 

Lưu ý: Tỷ lệ thí sinh từng khu vực được tính trên số lượng thí sinh tham gia dự thi. 

      2. VÒNG 2: (Ngày 18.5.2013) TRỰC TUYẾN 

 Hình thức thi: thí sinh thực hiện bắt buộc 02 phần thi 

 Phần 1: thí sinh lập Dự án sinh viên vì cộng đồng tại nhà với chủ đề “Bảo vệ môi 

trường” và nộp bài cho ban tổ chức qua email trước ngày thi vòng 2 (ngày 

18/5/2013) 

 Phần 2: thí sinh Thi viết trực tuyến qua mạng với chủ đề nhận định một vấn đề 

kinh tế xã hội được Ban tổ chức cho sẵn thông qua website 

www.dynamic.ueh.edu.vn (Ngôn ngữ sử dụng trong phần thi này bằng tiếng Anh). 

 Kết thúc vòng 2, Ban tổ chức chọn khoảng 30 thí sinh có điểm cao nhất vào vòng 

bán kết. 

3. VÕNG BÁN KẾT:             Ngày 09/08/2013 tại Đại học Đà Nẵng 

4. VÕNG CHUNG KẾT:    Ngày 22/08/2013 tại ĐH Kinh tế TP.HCM. 

(Xem file đính kèm thể lệ Cuộc thi) 

 

http://www.dynamic.ueh.edu.vn/


 

V.  ĐĂNG KÝ DỰ THI: 

Tất cả sinh viên có khả năng và nhu cầu tham gia cuộc thi, vui lòng liên hệ đăng ký 

dự thi tại Ban tổ chức Khu vực miền Trung: 

1. Thời gian đăng ký:    Từ ngày 15/4/2013 đến hết ngày 25/4/2013                                                

2.  Cách đăng ký:  

 Cách1:  (Trực tuyến) 

Gửi mail đến Ban tổ chức (dynamicdn2013@gmail.com) thông tin sau:  

 Tiêu đề:     Đăng ký tham dự Cuộc thi Dynamic lần thứ 11 

 Nội dung:  Họ và tên, lớp, Trường, Khoa, sinh viên năm thứ, số điện thoại, email. 
 

 Cách 2: (Trực tiếp) 

mailto:dynamicdn2013@gmail.com


 

Gọi điện thoại: 0511-3812153 hoặc 0943606522 (Gặp A.Phụng) 

 Sau khi nhận được đăng ký  Ban tổ chức sẽ xác nhận với thí sinh việc đăng ký và tiếp 

nhận lệ phí dự thi (10.000 đ/ thí sinh, theo quy định của Ban tổ chức cuộc thi Dynamic toàn 

quốc - 2013). 

VI. GIẢI THƯỞNG:  

1. Giải thưởng Dynamic 

- 04 thí sinh vào vòng chung kết xếp hạng mỗi thí sinh nhận được giải thưởng Dynamic 

là 01 suất học bổng Thạc sĩ chính quy ISB-MBUS của Trường Đại học Kinh tế TP. 

Hồ Chí Minh (trị giá mỗi suất học bổng tương đương 105 triệu đồng) .  

2. Giải thưởng “Suntory PepsiCo Vietnam Talent Sustainability Award” 

- 04 thí sinh vào vòng chung kết xếp hạng mỗi thí sinh nhận được giải thưởng một 

chuyến tham quan giao lưu với các trường Đại học Harvard, Georgetown, 

các công ty tại Hoa kỳ (trị giá mỗi giải thưởng tương đương 100 triệu đồng). 

3. Giải thưởng Chung kết 

- 01 giải nhất:       40 triệu đồng tiền mặt + Cúp  

- 01 giải nhì:       30 triệu đồng tiền mặt  

- 02 giải ba (mỗi giải): 15 triệu đồng tiền mặt  

4. Giải thưởng khác:           

- 12 thí sinh vào chung kết được đài thọ toàn bộ chi phí trong suốt thời gian tham 

gia vòng thi chung kết tại TP. Hồ Chí Minh. 

- Giải thưởng phụ của Ban tổ chức: Giải Thí sinh Năng động, Thí sinh Ấn tượng; 

- Giải thưởng của các đơn vị tài trợ (nếu có). 

 Tin Ban Công tác HSSV 

 

 


