PHƯƠNG PHÁP TÌM HIỂU CUỘC THI“LÀ NG SINH VIÊ N
QUỐC TẾ MINH TÂ N” THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG QUAN
TÂM MÔI TRƯỜNG ĐA VĂN HÓA CỦA SINH VIÊ N QUỐC TẾ
I. Mục đích hoạt động
Hoạt động này nhằm khích lệ Sinh viên địa phương Đài Loan chủ động làm quen với
Sinh viên quốc tế, để Sinh viên quốc tế có cơ hội giới thiệu mạch lạc rõ rang về nền
văn hóa của Quốc gia mình đang sinh sống, mục đích của cả hai là để hiểu biết lẫn
nhau và tôn trọng về sự khác biệt của nền văn hóa các nước, nâng cao năng lực xã hội
và chất lượng nhân văn của Sinh viên đang học tại trường, xây dựng bước đầu cho
“Làng Sinh viên Quốc tế Minh Tân”
II. Đối tượng tham gia: Toàn thể Sinh viên của nhà trường tự do báo danh tham gia.
III. Phương thức báo danh
Bước 1: Tải phụ lục1.Đơn báo danh tham gia
Điền đầy đủ thông tin cá nhân và dán những tấm ảnh phong cảnh hoặc những tấm
hình của nhân vật và nền văn hóa để đại diện cho Quốc gia của bạn, đồng thời sử
dụng những từ đơn giản để viết nội dung và ý nghĩa văn hóa của lần tham gia triển
lãm này (ngôn ngữ chính để viết là tiếng trung hoặc tiếng Anh, cũng có thể sử dụng
chữ mẹ đẻ để viết), phải xác nhận thông tin cá nhân xem đã đúng chưa, để tiện cho
việc thông báo thông tin liên quan đến hoạt động và thông tin được giải thưởng.
Bước 2: Sau khi hoàn tất thủ tục báo danh và gửi ảnh tham gia dự thi xong, đề nghị
gửi bài tham gia theo địa chỉ Email sau: counseling@must.edu.tw , ngày cuối nhận
bài tham gia dự thi vào lúc 23:59 phút ngày 21.10.2018
Gửi giấy đăng ký tham gia, bên ngoài phong bì phải ghi rõ tham gia dự thi: số thẻ
Sinh viên - “Làng Sinh viên Quốc tế Minh Tân”
Vídụ: X98123456_“Làng Sinh viên Quốc tế Minh Tân”, đợi Trung tâm tư

vấn kiểm tra xem tài liệu của bạn có phù hợp để tham gia chương trình
này hay không, sau đó trung tâm tư vấn sẽ trả lời bạn bằng thư qua hòm
thư điện tử.
IV. Tiêu chuẩn chấm điểm
TT
Tiêu chuẩn chấm điểm
1 Tác phẩm dự thi và cấu trúc chủ đề của bài tiểu luận cần phải
phù hợp với nhau
2 Ý nghĩa văn bản mượt mà, biểu đạt được cảm xúc của bài viết
3 Hình ảnh cảnh đại diện của tấm hình cần rõ nét.

Thang điểm
50%
25%
25%

V. Giải thưởng hoạt động
Một giải hạng ưu: Một phiếu ưu đãi thư viện trị giá 1000 đài tệ
Một giải hạng ưu: Một phiếu ưu đãi thư viện trị giá 600 đài tệ
Một giải hạng A: Một phiếu ưu đãi thư viện trị giá 500 đài tệ
Hai giải cho tác phẩm xuất sắc, mỗi giải 1 phiếu ưu thư viện đãi trị giá 200 đài tệ
VI. Thông báo kết thúc
Kết quả bình chọn sẽ được thông báo tại bảng tin thông báo trung tâm và thông báo
trên trang Web của trường trước thứ 3 ngày 30.10.2018. Triển lãm sẽ được trưng bày
tại hội trường tầng 1 tòa nhà Trung Sơn, thời gian triển lãm và thăm quan được bắt
đầu từ ngày 21.11.2018 kết thúc vào ngày 04.01.2019, hoan nghênh tham gia.
VII Những điều cần chú ý
Nội dung bản thảo, đề nghị chú ý, không được vi phạm vào bản quyền của người khác.
Nếu người có tác phẩm tham gia dự cuộc thi hoặc tác phẩm đạt giải nhưng không
chân thực, vi phạm luật quyền tác giả, vi phạm quy định hoạt động này hoặc vi phạm
vào những luật định khác, đơn vị tổ chức chính sẽ hủy quyền tham gia dự thi, nếu tác
phẩm đoạt giải thưởng thì sẽ bị hủy bỏ tư cách nhận giải thưởng, đồng thời ban tổ
chữc sẽ thu lại những giải thưởng đã lĩnh khác, người tham gia đoạt giải đều không
được có những sai sót.
Tác phẩm đoạt giải đề nghị người đạt giải phải ký tên (Giấy ủy quyền), nhà trường có
quyền chế tác lại, tác phẩm đạt giải sẽ được đóng thành quyển để bảo quản hoặc mang
đi dùng ở những chỗ phi lợi nhuận khác.
Nếu có bất kỳ vấn đề nào chưa hoàn thành hoặc chưa hợp lý thì đơn vị tổ chức chính
sẽ thông báo thêm ở trang Web (Trung tân phát triển sự nghiệp kiêm tư vấn), mời các
bạn tham khảo và để lại lời nhắn bên dưới bản thông cáo mới nhất.
Đơn vị tổ chức chính có quyền sửa đổi và nói rõ hoạt động này, mời bạn đến trang
Web của trung tâm để xem thông báo.
Có vấn đề gì đề nghị liên lạc cho Cô Hâm Cách (Sherry) theo số điện thoại
03-5593142 máy lẻ 2335

