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Sôi nổi cuộc thi hát tiếng Anh của sinh viên Duy Tân 

 

Chiều ngày 04/10/2012, cuộc thi hát tiếng Anh với chủ đề “Rock Your English Out” do cô Pamela Viernes Dy - 

Giảng viên tiếng Anh khoa Đào tạo Quốc tế, ĐH Duy Tân tổ chức đã diễn ra tại Hội trường 713, K7/25 Quang 

Trung. Cuộc thi là dịp để sinh viên đang theo học các chương trình quốc tế tại Duy Tân giao lưu, học hỏi và đặc biệt 

thể hiện khả năng hát tiếng Anh cũng như khả năng sáng tạo của mình. 

Tham dự cuộc thi gồm các sinh viên Khoa Đào tạo Quốc tế thuộc 3 chương trình tiên tiến CMU, PSU và CSU. Tất 

cả sinh viên đều trải qua hai vòng thi: song ca và tốp ca. Ở mỗi vòng thi, các lớp sẽ cùng trình diễn một ca khúc do 

Ban Tổ chức chỉ định trước. Căn cứ vào sự thể hiện, khả năng hát tiếng Anh và sự sáng tạo của mỗi lớp, Ban Giám 

khảo sẽ quyết định và chọn ra đội chiến thắng. 

Mở đầu cuộc thi là màn trình diễn của Thái Sơn. Với ca khúc “Billy Jeans” sôi động và những bước nhảy điêu 

luyện, Thái Sơn đã tái hiện lại hình ảnh của ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson khiến cả hội trường ngây ngất. 

Cùng với các thầy Bryan Thacker, Sherman Graham, Trần Lê Minh Châu - giảng viên Khoa Đào tạo Quốc tế, Thái 

sơn cũng chính là một trong những giám khảo của cuộc thi này. 

  

 

K17 PSU FIS - giải Nhất tốp ca  

Với sự phối hợp ăn ý, giọng hát trầm ấm và khả năng tiếng Anh khá chuẩn hai chàng trai của K17 CSU AIS đã 

mang giải Nhất vòng song ca về cho lớp mình. Vòng tốp ca được xem là gay cấn hơn, đây là vòng thi của cả tập thể 

nên yếu tố đoàn kết và hài hòa được đặt lên hàng đầu. Bằng sự chuẩn bị công phu, vũ đạo đẹp cùng khả năng hát bè 

tương đối tốt, tập thể K17 PSU FIS đã chuyển tải thành công thông điệp về tình bạn của bài hát “Bring Me To Life”. 

Phần trình diễn của K17 PSU FIS đã hoàn toàn chinh phục được khán giả cũng như Ban Giám khảo mang về cho 

lớp giải Nhất vòng thi tập thể. 

“Em cảm thấy rất háo hức khi tham dự chương trình. Các thầy cô giáo trong Ban Giám khảo khá thân thiện và hài 

hước. Các anh chị khóa trước rất tự tin và kỹ năng tiếng Anh thật lưu loát. Em hy vọng lớp em cũng sẽ được tham 

gia ở cuộc thi ở những lần tiếp theo.”  Vũ Hoài Thương - Tân sinh viên K18 chương trình PSU bày tỏ. 



Tin tức từ Đại học Duy Tân, 182 Nguyễn Văn Linh - Tp Đà Nẵng, www.duytan.edu.vn 

2 

Sinh viên theo học các chương trình tiên tiến sẽ được học tiếng Anh thường xuyên với những giảng viên nước ngoài 

với phương pháp học tại các đại học Mỹ. Cuộc thi hát tiếng Anh là một trong những hoạt động ngoại khóa nhằm 

giúp sinh viên nâng cao kỹ năng ngoại ngữ cũng như tự tin vận dụng tiếng Anh trong đời sống thường ngày. 

(Truyền Thông) 

 


