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QUI CHẾ 

ĐỀ CỬ NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH HỘI 

 

1. Cơ cấu Ban chấp hành 

Thành phần Ban chấp hành (BCH) phải có tương đối đầy đủ các đại diện đến từ các thành phố 

có đông SVVN đang học tập và làm việc, cân bằng về vùng miền, và về giới. BCH phải đảm 

bảo: 

- Phát huy được tối đa tài năng, tâm huyết của tất cả các sinh viên có nguyện vọng tham 

gia đóng góp cho phong trào sinh viên và cho cộng đồng; 

- Tính kế thừa giữa các thành viên trong BCH, để hoạt động của Hội không bị ngắt 

quãng; 

- Phản ánh đầy đủ quyền lợi và nguyện vọng của các sinh viên ở các thành phố khác 

nhau trên nước Đức; 

- Tính linh hoạt trong vận hành hoạt động của BCH. 

BCH Hội có 1 Chủ tịch, từ 4 đến 5 Phó Chủ tịch, 1 Tổng thư ký và các ủy viên. 

2. Nguyên tắc đề cử nhân sự 

Việc đề cử nhân sự cho BCH Hội sẽ căn cứ theo nhu cầu công việc và sự phát triển của Hội. 

Nhân sự của BCH Hội được lựa chọn từ các nguồn sau: 

- Hội Sinh viên ở các thành phố 

- Ban chuyên trách 

- Hội viên cá nhân, tự ứng cử tại Hội nghị (hoặc Đại hội) 

Qui định về việc đề cử số lượng người tham gia BCH: 

● Đối với Hội Sinh viên ở các thành phố:  

- Dưới 50 người: 1 đại diện 

- Từ 50 đến 150 người: 2 đại diện 

- Riêng khu vực Berlin, do số lượng sinh viên đông và là nơi tập trung các hoạt động 

cộng đồng, nên có thể có từ 3 đến 4 đại diện. 

● Đối với các Ban chuyên trách: 

- Đề cử 1 đại diện.  

- Riêng hai Ban Hỗ trợ sinh viên và Văn nghệ - Du lịch được đề cử tối đa 2 đại diện. 
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● Đối với Hội viên cá nhân:  

- Có lý lịch tự thuật 

- Được sự ủng hộ của tối thiểu 50 sinh viên (có chữ ký xác nhận). 

3. Các ban chuyên trách 

Để tiếp tục triển khai phương hướng hoạt động của Hội, cơ cấu tổ chức của Hội sẽ 

gồm các ban chuyên trách sau:  

1. Ban Hỗ trợ sinh viên  

2. Ban Khoa học và Công nghệ 

3. Ban Văn nghệ - Du lịch 

4. Ban Thể thao 

5. Ban Truyền thông  

6. Ban Đối ngoại  

7. Ban Tài liệu và Phát triển Hội 

8. Ban Tài chính 

Nhân sự của các ban chuyên trách gồm những bạn sinh viên nhiệt tình, tâm huyết với phong 

trào và có thể không thuộc BCH Hội. 

 

 


