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I. Mục đích: 

Chọn trang phục cho Lễ hội truyền thống sinh viên kiến trúc Trường ĐHXD 

Miền Tây - năm 2014;  

Phát huy tính sáng tạo, khả năng áp dụng kiến thức đã học vào thực tế của sinh 

viên; Tạo ra môi trường hoạt động xã hội tích cực cho Sinh viên kiến trúc Trường 

ĐHXD Miền Tây; 

Nhằm chuẩn bị Liên hoan Sinh viên Kiến trúc toàn quốc lần thứ X, vào năm 

2016, tại Đà Lạt. 

II. Đối tượng dự thi: 

Tất cả sinh viên kiến trúc trong trường (trừ các thành viên ban tổ chức), không 

hạn chế tác giả là một cá nhân hay nhóm (tối đa 3 người). 

III. Nội dung thi: 

Nội dung cuộc thi là thiết kế trang phục cho Lễ hội Sinh viên kiến trúc Trường 

ĐHXD Miền Tây, năm 2014, theo một trong hai mẫu sau: 

 
 

Mẫu 1 Mẫu 2 

Trang phục cần đạt được các yêu cầu sau: 

- Đẹp, ấn tượng, có nội dung “Truyền thống Sinh viên Kiến trúc Trường 

ĐHXD Miền Tây, năm 2014; 

- Có tính đến việc trang phục sẽ bị bị đóng dấu logo ở vị trí ngực trái, bị tưới 

nhiều màu trên lưng… Những vết bẩn đó coi như một phần của bố cục trang 

trí. 

IV. Hình thức: 



Sinh viên trình bày bảng vẽ bằng bằng tay hay máy tính, tối đa 2 màu trên giấy 

khổ A4.  

Tác giả ghi Họ tên, lớp, số điện thoại, email, facebook… ở phía sau tờ giấy. 

V. Thời gian thực hiện: 

Nộp bài tại Khoa Kiến trúc từ lúc ra thông báo đến 16.00 ngày 11/9/2014, cho 

thầy Sol. 

VI. Giải thưởng: 

Giải nhất:  1 giải trị giá 0,2 triệu đồng.  

Giải nhì:  1 giải trị giá 0,1 triệu đồng.  

Giải ba:        1 giải trị giá 0,05 triệu đồng.  

       BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

                    Trưởng ban     


