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BAN TỔ CHỨC 

LIÊN HOAN SINH VIÊN KIẾN TRÚC TOÀN QUỐC 2018 
   

     TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2018 
 

CÁC NỘI DUNG CHUẨN BỊ, SỐ LƯỢNG SINH VIÊN & GIẢI THƯỞNG 
 

TT NỘI DUNG YÊU CẦU THỜI GIAN GHI CHÚ 

CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THEO TRƯỜNG 

1 A. Clip giới thiệu về trường và 

không khí chuẩn bị hướng tới 

Festival 2018;  

Thời lượng 2-3 phút, định dạng *.mov, 

mp4, wmv 

 

Email về BTC trước 

15/4/2018 (có dự phòng 

USB, đĩa VCD) 

- Các trường có thể lựa chọn A 

hoặc B;  

-Giải thưởng tập thể cho trường 

đoạt giải B. Tiết mục tự giới thiệu “Lời 

chào Festival 2018”  

Thời lượng tối đa 5 phút, có đĩa VCD 

nhạc nền 

Email tên tiết mục về 

BTC trước 15/4/2018 

2 Tiết mục Văn nghệ giao lưu: 1 tiết 

mục/ trường, khuyến khích các 

tiết mục biểu diễn tập thể (múa, 

dance, hát với ban nhạc, hoạt 

cảnh, …), hạn chế đơn ca, song 

ca. 

Thời lượng tối đa 5 phút, có đĩa VCD 

nhạc nền / nhạc cụ sống 

Email về BTC trước 

15/4/2018 

BTC sắp xếp theo kịch bản phù hợp, 

sẽ thông báo đến các đoàn 

3 Thực hiện không gian triển lãm 

giới thiệu về trường bằng hình 

thức bố cục tạo hình, sắp đặt 

 

BTC sẽ có thông báo chủ đề và yêu 

cầu riêng đề các trường chuẩn bị 

Thực hiện sau Lễ Khai 

mạc (ngày 23/4/2018) tại 

sảnh và sân cơ sở Thủ 

Đức 

-DT không gian tối đa 10 m2 / 

trường, bốc thăm vị trí theo danh 

sách các trường có đăng ký 

-Giải thưởng tập thể cho trường 

đoạt giải 

CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THEO NHÓM 

Chủ để chung:“Sinh viên kiến trúc với hội nhập quốc tế” & “ Dấu ấn kiến trúc – không gian- đời sống đô th ịSài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh” 

Sinh viên của tất cả các trường sẽ được phân chia theo các Nhóm, làm việc và thi theo Nhóm. 
1 Nhiếp ảnh 

 

Mỗi Nhóm tự in ấn, hoàn thiện bài và 

bố cục, trình bày trong không gian 

Thực hiện trong chuyến 

tham quan, dã ngoại cùng 

Giấy khen cho tất cả sinh viên thực 

hiện nội dung này nếu Nhóm đọat 
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làm việc Nhóm, thuyết trình trước Ban 

Giám khảo vào ngày 26/4/2018 

Nhóm, ngày 24/4/2018;  giải 

2 Hội họa (vẽ Ký họa, Phong cảnh) Mỗi Nhóm tự in ấn, hoàn thiện bài và 

bố cục, trình bày trong không gian 

làm việc Nhóm, thuyết trình trước Ban 

Giám khảo vào ngày 26/4/2018 

Thực hiện trong chuyến 

tham quan, dã ngoại cùng 

Nhóm, ngày 24/4/2018; 

Giấy khen cho tất cả sinh viên thực 

hiện nội dung này nếu Nhóm đọat 

giải 

3 Thiết kế nhanh A (năm 2-3): mỗi 

trường đăng ký tối đa 8 sinhviên 

 

Mỗi Nhóm tự in ấn, hoàn thiện bài và 

bố cục, trình bày trong không gian 

làm việc Nhóm, thuyết trình trước Ban 

Giám khảo vào ngày 26/4/2018 

Thực hiện từ 8g00 – 

18g00 ngày 25/4/2018 tại 

Không gian làm việc 

Nhóm 

Giấy khen cho tất cả sinh viên thực 

hiện nội dung này nếu Nhóm đọat 

giải 

4 Thiết kế nhanh B (năm 4-5): mỗi 

trường đăng ký tối đa 8 sinhviên 

 

Mỗi Nhóm tự in ấn, hoàn thiện bài và 

bố cục, trình bày trong không gian 

làm việc Nhóm, thuyết trình trước Ban 

Giám khảo vào ngày 26/4/2018 

Thực hiện từ 8g00 – 

18g00 ngày 25/4/2018 tại 

Không gian làm việc 

Nhóm 

Giấy khen cho tất cả sinh viên thực 

hiện nội dung này nếu Nhóm đọat 

giải 

5 Giải toàn năng 

Trao cho các Nhóm có thành tích 

cao nhất (tính trong tất cả 4 nội 

dung thi Nhiếpảnh, Hội họa, Thiết 

kế nhanh A,Thiết kế nhanh B)  

  Giấy khen cho tất cả sinh viên trong 

Nhóm đọat giải 

SỐ LƯỢNG SINH VIÊN THAM GIA  

1 Nhiếp ảnh mỗi trường đăng ký tối đa 4 sinh viên 
 

2 Hội họa mỗi trường đăng ký tối đa 5 sinh viên 

 

3 Thiết kế nhanh A (năm 2-3) mỗi trường đăng ký tối đa 8 sinh viên 

 

4 Thiết kế nhanh B (năm4-5) mỗi trường đăng ký tối đa 8 sinh viên 

 

Mỗi trường tham dự được đăng ký tối đa 25 sinh viên 

 
    


