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Mục đích cuộc thi
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- Tìm kiếm các giải pháp, ý tưởng khởi nghiệp từ các
em sinh viên của Nhà trường.
- Chọn cử ra các đề tài xuất sắc nhất đại diện Trường
Đại học Giao thông vận tải tham dự cuộc thi “Học sinh,
sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021 do Bộ Giáo
dục và Đào tạo tổ chức.
- Cuộc thi là cơ hội để các bạn sinh viên đưa ra các giải
pháp, ý tưởng và thực hành nghiên cứu một dự án có
khả năng giải quyết các vấn đề thực tế của xã hội.

Đối tượng dự thi:
-

Là sinh viên đang theo học tại trường Đại học Giao thông vận tải.

-

Đội/cá nhân dự thi gồm: không quá 05 sinh viên và từ 01 đến 02 cố vấn (01 giảng viên và 01 chuyên gia bên ngoài)

Quy định bài dự thi
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Thể thức trình bày:
Bài dự thi được trình bày bằng Tiếng Việt, đánh máy
trên khổ A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman.

Sản phẩm gửi kèm bài dự thi
- Bản thuyết minh dự án được trình bày;
- Bản thuyết trình của nhóm được trình bày bằng
Video clip không quá 03 phút;
- Sản phẩm mẫu gửi kèm theo bằng ảnh hoặc Video
clip (nếu có).
Bài thi (dự án) và các sản phẩm gửi kèm theo bài thi gửi về Email: startup@utc.edu.vn
trước ngày 15/09/2021

Nội dung chính bài thi (dự án) – sử dụng BMC để trình bày
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*

Nội dung chính bài thi (dự án) – Mô tả thêm
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1. Tính cần thiết của sản phẩm dịch vụ

Mô tả
sản phẩm/dịch vụ

2. Tính khả thi

3. Tính độc đáo sáng tạo

4. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh

Nội dung chính bài thi (dự án) – Mô tả thêm
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5. Kết quả tiềm năng của dự án

Mô tả
sản phẩm/dịch vụ

6. Nguồn lực thực hiện

7. Các kênh truyền thông

*

*

Giải thưởng
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Giải nhất

Giải nhì

- 10 triệu đồng tiền mặt

- 8 triệu đồng tiền mặt

- Giấy khen của Hiệu trưởng ĐH GTVT

- Giấy khen của Hiệu trưởng ĐH GTVT

- Kỷ niệm chương

- Kỷ niệm chương

02 Giải ba

04 Giải khuyến khích

- 3 triệu đồng tiền mặt

- 2 triệu đồng tiền mặt

- Giấy khen của Hiệu trưởng ĐH GTVT

- Giấy khen của Hiệu trưởng ĐH GTVT

- Kỷ niệm chương

- Kỷ niệm chương

*

Các mốc thời gian
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Phát động cuộc thi

01 02/08/2021

15/09/2021
Công bố giải

03

30/09/2021

02

Hạn chót nhận bài

23/09/2021

04

Hoàn thiện gửi thi cấp bộ

* Đề tài đạt giải nhất và nhì sẽ đại diện trường ĐH GTVT dự thi cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021
theo quyết định số 2386/QĐ-BGDĐT của bộ giáo dục và đào tạo.

*

