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I. Hành trình cùng BSNEU Case Analysis
1.1. BSNEU Case Analysis
BSNEU Case Analysis là một cuộc thi được tổ chức bởi Viện Quản trị Kinh doanh - ĐH
KTQD dành cho các sinh viên của các trường đại học tại Việt Nam. Các nhóm sinh viên đại
học tham gia cuộc thi sẽ phải áp dụng các kiến thức và kỹ năng của mình để giải quyết và
xử lý các tình huống kinh doanh mà ban giám khảo đưa ra.
Ban giám khảo sẽ đánh giá các cách giải quyết và xử lý vấn đề của các nhóm dựa trên các
tiêu chí về khả năng ứng dụng vấn đề lý thuyết vào thực tiễn, khả năng truyền đạt ý tưởng,
làm việc theo nhóm và sự sáng tạo.
1.2. Lợi ích khi tham gia
Tham gia cuộc thi tình huống kinh doanh là một cách tuyệt vời nhất để áp dụng các kiến
thức sách vở mà bạn đã học được từ giảng đường đại học để giải quyết các vấn đề thực tế
trong kinh doanh tại các doanh nghiệp.
Đây cũng là một cơ hội tuyệt vời để thực hành các kỹ năng phân tích, đánh giá, ra quyết
định và kỹ năng làm việc nhóm trong một môi trường thực tế với áp lực công việc cao.
Thêm vào đó, bạn có thể có cơ hội để giành chiến thắng với tổng giá trị giải thưởng lên tới
60.000.000 VNĐ.
II. Quy mô và đối tượng
•

•
•

•

Các sinh viên dự thi theo nhóm 3 người. Các sinh viên trong nhóm phải là sinh viên từ
năm thứ 2 trở đi của các trường đại học tại Việt Nam, không có yêu cầu về chuyên
nghành đào tạo, tuy nhiên trưởng nhóm nên là một sinh viên đang theo học các nghành
về kinh doanh.
Các thành viên trong nhóm cần phải có trình độ tiếng Anh tương đối tốt
Số đội tham gia dự thi của các trường đại học là không hạn chế, tuy nhiên để lựa chọn
được các đội ưu tú nhất tham gia 2 vòng thi chính thức, BTC sẽ tổ chức một vòng sơ
loại (Hình thức thi online) để chọn ra 16 đội đầu ưu tú tham gia dự các vòng thi chính
thức.
Các sinh viên học tại các trường đại học khác nhau có thể kết hợp với nhau lập thành
một đội tham gia dự thi.

III. Thời gian và địa điểm
3.1. Thời gian đăng ký dự thi
•
•

Từ ngày 14/8/2017 đến 23/8/2017.
Phiếu đăng ký dự thi phải được gửi tới Phòng 105 Nhà 12 Viện QTKD –ĐH KTQD hoặc
qua email: vuongducbao@gmail.com trước 5PM ngày 23/8/2017

3.2. Thời gian thi
•

Từ ngày 25/8/2017 đến ngày 15/9/2017

3.3. Địa điểm tổ chức thi
•

Nhà 12 - Viện Quản trị Kinh doanh - ĐH KTQD.
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IV. Các vòng thi
4.1. Vòng loại: (Thi bằng tiếng Việt)
•
•
•
•
•
•

Vòng loại gồm 2 bảng, các đội sẽ được bốc thăm chia bảng tại vòng loại
Các đội sẽ thi đấu với nhau tại vòng loại để xác định 4 đội xuất sắc nhất tham dự vòng
chung kết
Các đội sẽ nhận được một tình huống giống nhau và có 24 tiếng kể từ khi nhận tình
huống chuẩn bị bài dự thi của mình.
Sau 24 tiếng kể từ khi nhận được tình huống, các đội sẽ phải trình bầy bài dự thi của
mình trước hội đồng ban giám khảo tại địa điểm quy định.
Các đội dự thi vòng loại có tối đa 15 để trình bầy và 10 phút để trả lời các câu hỏi của
Ban giám khảo
Các bài dự thi phải được trình bầy trên Microsoft PowerPoint format

4.2. Vòng chung kết: (Thi bằng tiếng Anh)
•
•
•
•
•

Ban giám khảo sẽ chọn 2 đội xuất sắc nhất tại mỗi bảng để tham dự vòng chung kết.
Bốn đội tham dự vòng chung kết sẽ nhận được một tình huống (thực tế) giống nhau và
có 15 tiếng kể từ khi nhận được tình huống để chuẩn bị bài dự thi của mình.
Sau 15 tiếng kể từ khi nhận được tình huống, bốn đội tham dự vòng chung kết phải
trình bầy bài dự thi của mình trước hội đồng ban giám khảo tại địa điểm quy định.
Các đội tham dự vòng chung kết có tối đa 15 để trình bầy và 20 phút để trả lời các câu
hỏi của Ban giám khảo
Các bài dự thi phải được trình bầy trên Microsoft PowerPoint format

V. Ban giám khảo
Thành phần Ban giám khảo là các Giáo sư, Tiến sỹ, Giảng viên chính của Viện Quản trị
Kinh doanh và ĐH KTQD và các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực Quản trị
Kinh doanh đến từ các tập đoàn, các công ty và các tổ chức phi chính phủ.
VI. Giải thưởng

Giải thưởng

Số
lượng

Giá trị giải thưởng
•
•

Giải vàng

1

Giải bạc

•

3.000.000 VNĐ
3 xuất học bổng tham dự lớp “Giám đốc chuyên
nghiệp” tại Viện QTKD (www.bsneu.edu.vn) trị giá
36.000.000 VND
Các phần quà của nhà tài trợ

•
•

2.000.000 VND
Các phần quà của nhà tài trợ trị giá 9.000.000 VND
1.000.000 VND
Các phần quà của nhà tài trợ trị giá 3.000.000 VND
500.000 VND
Các phần quà của nhà tài trợ

1
Giải đồng

2

•
•

Giải khuyến khích

4

•
•
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VII. Phụ lục
Phụ lục 1: Các mốc thời gian của BSNEU Case
Phụ lục 2: Thành phần BGK dự kiến
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