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TRƯỜNG ĐHSPKT NAM ĐỊNH  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA KINH TẾ  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

 

THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH  

“DUYÊN DÁNG KINH TẾ NĂM 2014” 
 

 

I. Mục đích cuộc thi 

- Hướng tới chào mừng hai ngày lễ lớn trong năm là ngày giải phóng miền 

Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5. 

- Tạo ra diễn đàn, sân chơi đa dạng, bổ ích cho sinh viên của Khoa; giúp 

cho sinh viên tăng sự tự tin, tự khẳng định bản thân, nhận thức được sự gắn kết 

giữa vẻ đẹp ngoại hình với vẻ đẹp trí tuệ để phát huy những thế mạnh của bản 

thân trong từng hoạt động, xây dựng tương lai. 

- Tăng cường sự kết nối và quảng bá thêm hình ảnh của Khoa Kinh tế nói 

riêng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật nói chung ra ngoài xã hội.  

II. Đối tượng dự thi 

Đối tượng dự thi bao gồm tất cả các nữ sinh viên Khoa Kinh tế đáp ứng yêu 

cầu về học lực và rèn luyện như sau: 

- Về học lực: Xếp loại khá trở lên (Đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng 

học theo hình thức tín chỉ, yêu cầu  điểm trung bình học kỳ I năm học 2013 – 2014 

đạt từ 2,5 trở lên; đối với sinh viên các lớp cao đẳng nghề học theo hình thức niên 

chế, yêu cầu điểm trung bình học kỳ I năm học 2013 – 2014 đạt từ 7,0 trở lên). 

- Về rèn luyện: Xếp loại rèn luyện học kỳ I năm học 2013- 2014 đạt từ loại 

khá trở lên (tương đương mức điểm rèn luyện đạt từ 70 điểm trở lên). 

III. Hình thức thi 

1. Vòng sơ loại 

- Thí sinh gửi 01 tấm ảnh dự thi đến địa chỉ email: Kinhte.spktnd@gmail.com 

kèm theo các thông tin cá nhân theo mẫu sau:  
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THÔNG TIN CÁ NHÂN THÍ SINH  

THAM GIA CUỘC THI ẢNH “DUYÊN DÁNG KINH TẾ 2014” 

 

1. Họ và tên sinh viên: …………………………………………………………………. 

2. Ngày sinh: ……………………………………………………………………………. 

3. Lớp:…………………………………………………………………………………... 

4. Địa chỉ email:………………………………………………………………………… 

5. Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………… 

6. Điểm trung bình học tập kỳ I/2013-2014: …………………………………………… 

7. Điểm rèn luyện kỳ I/2013-2014: …………………………………………………….. 

8. Chiều cao: ……………………….Cân nặng:………………………………………… 

9. Giới thiệu bản thân (thế mạnh, sở thích…): ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

- Các quy định về ảnh dự thi: 

+ Mỗi thí sinh chỉ gửi 01 ảnh của bản thân để dự thi (người dự thi 

chính là chủ thể trong bức ảnh – hiện đang là sinh viên của Khoa Kinh tế). 

+ Ảnh dự thi là ảnh chụp toàn thân, phải rõ mặt và chỉ chụp một mình 

(có thể kèm theo con vật, đồ vật, khung cảnh…). Ban tổ chức khuyến khích ảnh 

có dàn dựng bối cảnh; phần trang phục, nội dung cần phù hợp với lứa tuổi, thể 

hiện sự trẻ trung, năng động của sinh viên. 

+ Ảnh dự thi chưa từng được sử dụng trên bất kỳ phương tiện truyền 

thông nào và không vi phạm bản quyền. 

+ Ảnh dự thi phải có nội dung lành mạnh, không vi phạm pháp luật và 

không trái với thuần phong mỹ tục. 

- Thời gian gửi: từ ngày 9h00’ ngày 25/4/2014 đến 16h ngày 10/5/2014.  

- Sau khi nhận được ảnh dự thi của các thí sinh, Ban tổ chức sẽ tiến hành 

đánh giá. Những bức ảnh đạt yêu cầu và không vi phạm các quy định sẽ được 

đăng tải lên trang “Fanpage” của cuộc thi (www.facebook.com/kinhte.nute) trước 

18h ngày 15/5/2014. Ban tổ chức sẽ đăng tải các thông tin cá nhân đính kèm bức 

ảnh dự thi trên trang “Fanpage” ngoại trừ thông tin địa chỉ email và số điện thoại 

liên hệ. 

- Ban tổ chức có quyền loại bỏ các ảnh dự thi vi phạm mà không cần thông 

báo cho thí sinh. 
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- Ban tổ chức được phép khai thác, sử dụng ảnh dự thi của thí sinh vào các 

hoạt động quảng bá, phát triển cộng đồng với mục đích phi lợi nhuận khác.  

2. Vòng bình chọn  

- Cộng đồng có thể bình chọn cho ảnh của thí sinh yêu thích thông qua 

mạng internet bằng cách truy cập vào trang “Fanpage” của cuộc thi và nhấn nút 

“Like” – “Thích”  hoặc “Share” – “Chia sẻ” ngay bên dưới ảnh dự thi của thí sinh. 

Lượng “Like” và “Share” sẽ là cơ sở  để Ban tổ chức tính điểm bình chọn thí sinh. 

- Một tài khoản facebook có thể bình chọn cho nhiều thí sinh. 

- Thời gian bình chọn: từ 16h00’ ngày 15/5/2014 đến 16h00’ ngày 

30/5/2014. 

3. Vòng đánh giá, trao giải 

- Hết thời gian bình chọn, Ban tổ chức sẽ tổng hợp điểm của từng thí sinh 

và công bố kết quả cuộc thi trên Website Nhà trường, địa chỉ Facebook của Khoa 

Kinh tế. Thời hạn công bố kết quả chậm nhất là trước 16h ngày 05/6/2014. 

- Căn cứ vào điều kiện cụ thể, Ban tổ chức có thể tổ chức một “Đêm Gala” 

trao giải để tôn vinh những thí sinh đã đạt giải cao. 

IV. Cách thức tính điểm 

- Kết thúc thời gian bình chọn, Ban tổ chức sẽ tính điểm tổng của thí sinh 

(tính theo thang điểm 100 – áp dụng cho cả điểm thành phần và tổng điểm) theo 

công thức:     

Tổng điểm 

của thí sinh 
= 

Điểm bình chọn 

cho thí sinh 
*0,6 + 

Điểm trung bình 

của Ban giám khảo 
*0,4 

 

Trong đó: 

+ Điểm bình chọn cho thí sinh được tính theo công thức: 

 

 

 

 

 

 

+ Điểm trung bình của Ban giám khảo: Ban giám khảo của cuộc thi 

bao gồm 5 thành viên sẽ do Ban tổ chức lựa chọn. Các thành viên trong Ban giám 

Điểm bình 

chọn cho 

thí sinh 

Tổng số lượt “like” 

ảnh của thí sinh 

Tổng số lượt “like” 

ảnh của thí sinh được 

“like” nhiều nhất 

= 

* 100 

Tổng số lượt “share” 

ảnh của thí sinh 

Tổng số lượt “share” 

ảnh của thí sinh được 

“share” nhiều nhất 

+  2* * 100 

3 
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khảo sẽ cho điểm mỗi bức ảnh cũng theo thang điểm 100 dựa trên các tiêu chí: 

nội dung, bố cục bức ảnh. Sau khi các thành viên trong Ban giám khảo cho điểm, 

Ban tổ chức sẽ tính điểm trung bình của Ban giám khảo (lấy tổng điểm của các 

thành viên chia cho 5). 

V. Cơ cấu giải thưởng 

- Căn cứ vào tổng điểm của từng thí sinh, Ban tổ chức sẽ lấy theo độ dốc 

và trao giải cho các thí sinh với tổng giải thưởng lên tới 30 triệu đồng. Giải thưởng 

bao gồm tiền mặt và các suất học bổng do Trung tâm ngoại ngữ quốc tế Ocean tài 

trợ (mỗi suất học bổng kèm theo một bộ sách giáo trình trị giá 170.000đ). 

- Cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau: 

+ 01 giải nhất: 700.000đ + 01 suất học bổng toàn phần trị giá 

2.980.000đ. 

+ 01 giải nhì: 500.000đ + 01 suất học bổng trị giá 2.384.000đ (tương 

đương 80% suất học bổng toàn phần). 

+ 01 giải ba: 300.000đ + 01 suất học bổng trị giá 2.086.000đ (tương 

đương 70% suất học bổng toàn phần). 

+ 02 giải khuyến khích: mỗi giải nhận 100.000đ và 01 suất học bổng 

trị giá 1.788.000đ (tương đương 60% suất học bổng toàn phần). 

+ “Top 15” thí sinh có điểm cao nhất: mỗi giải nhận 01 suất học bổng 

bán toàn phần trị giá 1.490.000đ. 

- Trường hợp 2 thí sinh có tổng điểm bằng nhau, Ban tổ chức sẽ lựa chọn 

thí sinh có điểm bình chọn cao hơn. 

- Căn cứ vào thực tế huy động từ nguồn xã hội hóa, cơ cấu giải thưởng và 

mức giải thưởng có thể thay đổi theo chiều hướng tăng lên.  

 

 Nam Định, ngày 21 tháng 4 năm 2014 

                       TM. BAN TỔ CHỨC 

Nơi nhận:         TRƯỞNG KHOA KINH TẾ 
- BGH (để báo cáo);       

- ĐTN, Hội SV trường (để báo cáo);                                                        (Đã ký duyệt) 

- Chi bộ (để báo cáo); 

- Các tổ chức đoàn thể trong Khoa; 

- Các lớp SV; 

- Lưu GVK. 

 

 


