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Đội tuyển DTU vào Chung kết Khu vực Olympic tiếng Anh 

chuyên 2017 

 

Khởi động từ ngày 31/3/2017, Cuộc thi “Olympic Tiếng Anh chuyên toàn quốc năm 2017” do trường Đại 

học Ngoại ngữ và Đề án Ngoại ngữ 2020 chủ trì đã thu hút số lượng lớn sinh viên các trường Đại học, 

Cao đẳng, Học viện trên toàn quốc đăng ký tham dự. Vượt qua nhiều đối thủ “nặng ký” tại khu vực miền 

Trung, đội tuyển Olympic tiếng Anh của Đại học Duy Tân đã vượt qua Vòng thi 2 - Thi Online để bước 

vào Vòng Chung kết Khu vực Miền Trung diễn ra vào ngày 25/5 tới đây. 

  

  

 Các thành viên trong đội tuyển Đại học Duy Tân tham dự Cuộc thi  

“Olympic Tiếng Anh chuyên toàn quốc năm 2017” 

  

Cuộc thi “Olympic Tiếng Anh chuyên toàn quốc năm 2017” được tổ chức nhằm tạo môi trường để sinh 

viên sử dụng tiếng Anh, lan tỏa phong trào học tiếng Anh rộng rãi trên cả nước, góp phần thực hiện Đề án 

Dạy và Học Ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục giai đoạn 2008 - 2020. Năm nay, cuộc thi được tổ chức 

toàn quốc với 3 vòng thi: Thi Online, Chung kết khu vực, Chung kết toàn quốc. Với chủ đề “Sinh viên 

Việt Nam sáng tạo, mở rộng tầm nhìn, hội nhập thế giới”, cuộc thi sẽ tập trung vào một số kiến thức 

chung về Văn hóa, Địa lý, Lịch sử, Kinh tế, Xã hội nước ta trong giai đoạn hiện nay.  

  

Đội tuyển DTU vào Vòng Chung kết Khu vực Olympic tiếng Anh chuyên 2017 

  

Đội tuyển Đại học Duy Tân tham dự Cuộc thi “Olympic Tiếng Anh chuyên toàn quốc năm 2017” với 7 

thành viên là sinh viên đến từ Chương trình Du học Tại chỗ lấy bằng Mỹ (UIU) của Khoa Đào tạo Quốc 

tế và Khoa Ngoại ngữ. Thường xuyên tham gia vào các Câu lạc bộ tiếng Anh cũng như các cuộc thi 
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Tranh luận bằng tiếng Anh được tổ chức hàng năm tại trường, sinh viên Duy Tân có nhiều cơ hội để trau 

dồi kĩ năng nghe nói tiếng Anh, thuyết phục và phản biện bằng tiếng Anh cùng với bản lĩnh nói chuyện 

trước đám đông. 

  

Với 1 video ngắn giới thiệu về Đại học Duy Tân cùng với việc thể hiện quan điểm về các chủ đề: sáng 

tạo, hội nhập và khởi nghiệp, các thành viên của Duy Tân đã thuyết phục người xem bởi phát âm chuẩn, 

khả năng chọn lọc thông tin, kiến thức xã hội phong phú. Theo đó, đội tuyển Olympic Tiếng Anh Đại học 

Duy Tân là 1 trong 6 đội tuyển xuất sắc nhất theo điểm số của Ban giám khảo và lượt yêu thích trên 

Fanpage của cuộc thi được tham gia Chung kết Khu vực miền Trung. 

  

Tại Vòng Chung kết Khu vực miền Trung sẽ tổ chức vào ngày 25/5/2017 sắp tới tại Đại học Ngoại ngữ 

(Đà Nẵng), đội tuyển Olympic Tiếng Anh Đại học Duy Tân sẽ tranh tài với 5 đội thi khác đến từ: Đại học 

Ngoại ngữ (Đại học Huế), Khoa Ngoại ngữ (Đại học Nha Trang), Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng), 

Đại học Kinh tế (Đại học Huế), Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng). 

 

(Truyền Thông)  

 


