Tiêu chí Cuộc thi bình chọn quay video của Trung tâm
Thông tin Giáo dục Đài Loan TP.HCM năm 2018

1. Mục tiêu
Những học sinh mang quốc tịch Việt Nam du học tại Đài Loan dung hình thức quay
video ngắn, miêu tả lại những khó khăn trong cuộc sống khi học tại Đài Loan, một vài
góc nhỏ trong việc du học, học tiếng Hoa hay đơn giản để truyền tải những kinh nghiệm
bản thân. Trong video nên thể hiện được sự tươi đẹp của thanh xuân, năng động của
tuổi trẻ. Video có thể mang ý nghĩa tuyên truyền về những cái đẹp của Đài Loan, thu
hút nhiều học sinh Việt Nam hơn đến Đài Loan du học. Đồng thời, qua video của thí
sinh, mọi người có thể phát hiện thêm nhiều mặt tốt của hơn về đất nướ này.
2. Chủ đề bình chọn:
Nội dung video chủ yếu thuộc những chủ đề sau:
-

Thí sinh xem việc du học Đài Loan là đề tài chính, từ đó viết lên kịch bản và
chủ đề mình muốn. Từ đó thể hiện ý tưởng của mình thông qua việc dựng phim
bằng cách tự quay video.

-

Thí sinh miêu tả lại những khó khăn trong cuộc sống khi học tại Đài Loan, một
vài góc nhỏ trong việc du học, học tiếng Hoa hay đơn giản để truyền tải những
kinh nghiệm bản thân.

3. Hình thức báo danh
Một trong ba người: đạo diễn, biên kịch hoặc diễn viên chính phải là người đang du học
tại Đài Loan hoặc ít nhất là du học sinh tiếng Hoa quốc tịch Việt Nam. (Khi đăng ký
phải kèm theo các giấy tờ liên quan để chứng minh)
4.

Quy định tác phẩm:
- Độ dài video: Giới hạn trong 7 phút (đã tính đoạn đầu vào cuối của video, vượt
quá 7 sẽ không được chấp nhận)
-

Quy cách video: những định dạng Youtube chấp nhận (như .avi .mpg .wmv .mov)
độ phân giải trên HD 1920*1080.

5. Phương thức nhận bài thi:
a. Ngày nhận: đến hết thứ Hai, ngày 20 tháng 8 năm 2018. Bao gồm những giấy tờ
sau:

-

Bản báo danh (4 bản) – tham khảo tệp đính kèm 1

-

Đĩa chứa video của thí sinh. Đĩa phải có bao đĩa hoặc hộp đựng, tránh tình trạng
xướt đĩa gây khó khăn cho việc kiểm định

-

Giấy nhóm thí sinh dự thi đồng ý ủy quyền bản quyền tác phẩm (4 bản) – tham
khảo tệp đính kèm 2

-

Giấy đồng ý ủy quyền bản quyền tác phẩm dự thi (4 bản) – tham khảo tệp đính
kèm 3

Những giấy tờ liên quan, chứng minh thí sinh là du học sinh đang học tại Đài
Loan hoặc từng là du học sinh tiếng Hoa quốc tịch Việt Nam
b. Hình thức nhận bài thi: bài dự thi và các giấy tờ liên quan vui long gửi qua bưu điện
trước ngày quy định hoặc trực tiếp đến nộp bài. Ngoài bìa thư ghi rõ:
-

Bài thi [Cuộc thi tuyển chọn quay video Trung tâm Thông tin Giáo dục
Đài Loan TP.HCM năm 2018]
1. Bưu điện (căn cứ theo mã bưu điện): luôn giữ thư bảo đảm và gửi bưu
điện trước ngày quy định đến địa chỉ:
54561 南投縣埔里鎮大學路 1 號 國立暨南國際大學
國際及兩岸事務處 李文寧小姐收。
2. Trực tiếp đến nộp bài (có thể nhờ người nộp hộ) (căn cứ vào số đăng ký
khi đến nộp bài dự thi): Nộp trước 5h chiều ngày quy định. Gửi đến:
南投縣埔里鎮大學路 1 號 國立暨南國際大學 國際及兩岸事務處
李文寧小姐。
6.

Công việc bình chọn
a. Tiêu chuẩn bình chọn
STT Hạng mục

Điểm

Giải thích

1

Nội dung

35%

Video đầy đủ nội dung cần thiết, nêu lên được
chủ đề của tác phẩm.

2

Chế tác

30%

Quay phim, chỉnh sửa và phối hợp với phần âm
thanh tốt.

3

Sáng tạo

25%

Có những ý tưởng mới lạ, cách làm video bắt
mắt, độc đáo và có tính mỹ quan cao

4

Tương tác
10%
trên internet

Tương tác trên internet tốt
Lượng quan tâm và nhận xét nhiều
(Sauk hi hết hạn nộp bài, các video
sẽ được công bố trên FB trang Trung tâm
Thông tin Giáo dục Đài Loan TP.HCM)
FB: https://goo.gl/VXtfdy)

b. Công tác bình chọn sẽ do Trung tâm Thông tin Giáo dục Đài Loan TP.HCM
mời tổ chuyên gia thành lập ban thẩm định. Các chấm điểm sẽ dựa theo bảng
tiêu chuẩn bên trên, phân loại ra video hay, xuất sắc các loại.
c. Tác phẩm trung bình hay không đạt tiêu chuẩn sẽ được các chuyên gia chỉ
ra khuyết điểm.
7. Giải thưởng và kết quả
a. Đội nhận giải thưởng hạng nhất 15,000 Đài tệ, hạng nhì 10,000 Đài tệ, hạng ba
5,000 Đài tệ và 5 giải cho tác phẩm xuất sắc nhất 1,000 Đài tệ.
b. Những video xếp hạng nhất, nhì, ba sẽ được phát ở buổi triển lãm du học của Trung
tâm Thông tin Giáo dục Đài Loan TP.HCM.
c. Bình chọn kết thúc trước ngày 15 tháng 9 năm 2018 và sẽ công bố giải thưởng ở
những trang sau:
-

FB Trung tâm Thông tin Giáo dục Đài Loan TP.HCM
Phòng Hợp tác Quốc tế hai bên của Trường Đại học Chinan, Đài Loan

8. Chú ý
a. Các tác phẩm đã chọn phải là tác phẩm chưa từng được công bố công khai và không
sao chép tác phẩm từ người khác. Nếu các ứng cử viên vi phạm luật bản quyền, các
luật liên quan và khiến bên thứ ba bị thiệt hại thì giải thưởng sẽ bị thu hồi và ứng
viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý liên quan.
b. Tài liệu tham khảo phải ghi nguồn gốc rõ ràng và có sự cho phép của tác giả.
c. Ứng cử viên ký thỏa thuận ủy quyền về bản quyền và đồng ý cho phép phía tổ chức
lưu trữ, làm lại, công bố, sửa đổi và quyền tuyên truyền, công khai trên trang web
đối với toàn bộ hoặc một phần video trên văn bản hoặc tập tin điện tử trong phạm
vi phi lợi nhuận.
9. Thông tin liên quan
a. Giáo viên tư vấn
 Cô 李文寧 (Lý Văn Ninh):
E-mail：wnlee@ncnu.edu.tw，Điện thoại：049-2910960#3663。


Cô 李芬霞 (Lý Phấn Hà)：
E-mail：fxli@ncnu.edu.tw，Điện thoại：049-2910960#3666。

b. Các video được chọn sẽ không được trả lại, thí sinh phải tự sao lưu bài thi của mình
trước khi nộp. Sau khi có kết quả, trừ thông báo cho từng cá nhân các đội đoạt giải,
ngoài ra, đội thắng cuộc còn được công bố trên web của Trung tâm Thông tin Giáo
dục Đài Loan TP.HCM và Phòng Hợp tác Quốc tế hai bên của Trường Đại học
Chinan, Đài Loan.

c. Những thí sinh chưa ký thỏa thuận ủy quyền bản quyền sẽ bị loại khỏi cuộc bầu
chọn.
d. Phía tổ chức có quyền sửa đổi phương thức bầu chọn này.

