
UFM DEBATE 2020: THE INSIGHT 

Cuộc thi UFM DEBATE 2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp, với sự kết hợp tổ chức 

giữa khoa Quản trị Kinh doanh và Đoàn trường Đại học Tài chính – Marketing. 

 

Trao giải cho ba đội thi xuất sắc nhất trong đêm chung kết 

Với chủ đề “The Insight” xoay quanh các lĩnh vực kinh tế, tài chính, marketing, quản 

trị, UFM DEBATE 2020 nhằm tạo ra sân chơi học thuật bổ ích, khơi gợi tính sáng tạo, 

phát huy ý tưởng mới và tinh thần ham học hỏi. 

Nhận được sự tham gia của 27 đội thi gồm 81 sinh viên đã khiến cuộc thi trở nên gay 

cấn và hấp dẫn bởi những màn tranh tài vô cùng sắc bén của thí sinh, khi đưa ra các lập 

luận logic phản bác đối thủ. 



 

Thí sinh tham dự cuộc thi 

Cuộc thi trải qua 3 vòng thi đấu và có nội dung cụ thể như sau:  

 

Buổi training với Diễn giả - MC Thi Thảo 



Vòng 1: Đội thi phải thực hiện 01 video clip với nội dung giới thiệu về đội dự thi, các 

thành viên của đội và trình bày quan điểm, lập luận, dẫn chứng cho một vấn đề mà nhóm 

dự thi tự chọn trong ba vấn đề Ban tổ chức đặt ra. Đặc biệt trước khi bước vào vòng 2 

và vòng Chung kết, các thí sinh đã có buổi training với Diễn giả - MC Thi Thảo được 

trao dồi những kiến thức hữu ích để có một cuộc tranh luận hoàn hảo mang lại giá trị 

cốt lõi. 

 

Vòng 2 cuộc thi UFM DEBATE 2020: The Insight 

Vòng 2: 08 đội thi xuất sắc vượt qua vòng 1 sẽ được chia thành 4 cặp thi đấu phản biện 

với nhau về một chủ đề do Ban tổ chức đặt ra. Trong mỗi lượt thi đấu, 2 đội sẽ đan xen 

trình bày quan điểm của nhóm và phản biện với đội đối phương 



 

Top 4 đội thi xuất sắc nhất 

Vòng 3: 04 đội được chia thành 02 thi đấu đối kháng và loại trực tiếp. 02 đội thắng cuộc 

sẽ tiếp tục phản biện với nhau để tìm ra đội thắng chung cuộc. 

 

 



 

Qúy Thầy Cô trường Đại học Tài chính – Marketing cùng Ban giám khảo và các 

khách mời 

Ban tổ chức rất vinh dự khi mỗi vòng thi đều có sự góp mặt của Qúy Thầy Cô trực thuộc 

trường Đại Học Tài Chính – Marketing và các diễn giả, khách mời. Với kinh nghiệm 

chuyên môn dày dặn và đầy nhiệt huyết đã đưa ra lời khuyên thiết thực giúp sinh viên 

vận dụng kiến thức vào cuộc thi và có thêm hành trang để gặt hái được nhiều thành 

công trong tương lai. 

Cuộc thi được sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ như: Edu2Review, Vietskill, Smar v.v... các 

đơn vị bảo trợ truyền thông, CLB Truyền thông Phóng Viên Trẻ, Đội Văn Nghệ - Xung 

Kích, Đội Super M, đã góp phần giúp cho quá trình tổ chức cuộc thi diễn ra suôn sẻ. 

Bên cạnh đó còn có sự quan tâm và ủng hộ từ hàng ngàn sinh viên tiếp thêm sức mạnh 

cho thí sinh và Ban tổ chức, giúp lan tỏa cuộc thi đi đến mọi ngóc ngách trên các nền 

tảng phương tiện truyền thông xã hội. 

Cuộc thi UFM DEBATE 2020: The Insight đã rèn luyện bản lĩnh và khả năng tư duy 

giải quyết vấn đề thực tiễn cho sinh viên UFM một cách nhạy bén hơn. Tích lũy thêm 



được nhiều kinh nghiệm, trở thành những sinh viên ưu tú của trường, sẵn sàng bứt phá 

mọi giới hạn và chinh phục đỉnh cao trong cuộc sống. 

 


