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     Facultatea Textile și Poligrafie 

Concurs studențesc de creație 
DESIGN&FASHION CREATIVITY 

II-a ediție, 2020 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE 
 

Despre concurs 

Concursul DESIGN&FASHION CREATIVITY (II-a ediție) își propune să sporească interesul tinerilor pentru fashion, 
design și artă vizuală, stimulându-le creativitatea și motivându-i să participe în activități competitive în domeniile 
vizate mai sus. 

Este un concurs de creativitate în domeniile Fashion, Design și Art Object, cu două secțiuni: 

A - Fashion și 
B – Graphic design. 

Acest concurs, axat pe stimularea activității creatoare a tinerilor, în particular, a designerilor începători își propune, 
ca obiectiv, dezvoltarea abilităților de valorificare a artei și a designului, de proiectare 2D și 3D, de lucru cu diverse 
materiale, de promovare a propriilor idei și accepții, competitorii concursului având posibilitatea de a-și exersa 
competențele în elaborarea unui produs de art-design conceptual nou. 

Așa dar, în obiectivele concursului se înscrie: 

• Valorificarea domeniilor artă, design și fashion de către tineri; 

• Cultivarea individualității în gândire și exprimare artistică; 

• Stimularea creativității inovatoare și promovarea tinerelor talente; 

• Promovarea schimbului de experiență și dezvoltarea comunității creative în domeniu. 

 

Desfășurarea concursului 

 Lucrările de creație vor fi elaborate și realizate de către o persoană sau în grup de studenți (până la 6 pers.) 
din cadrul UTM. 

 Lucrările trebuie să dețină: 
• titlu, 
• autori/grup de autori, 
• concept/descrierea ideei. 

Acestea vor fi indicate atât la etapa de înregistrare a competitorilor în concurs, cât și pe eticheta indexată la 
obiectul de creație, expus în concurs/expoziție finală. 

 Conceptul concursului susține promovarea tematicilor cu conținut social, cultural, valoric sau general-uman, 
propunând ca scop relevarea problemelor de importanță, stridente sau globale ale comunității 
contemporane, ca: consumerismul, tehnologizarea excesivă, poluarea mediului, placiditate și intoleranță etc. 

 

 NU SE ACCEPTĂ compilarea ideei sau reproducerea unor lucrări străine, obiecte de design sau artă, preluate 
de la alți autori (din internet, reviste sau cărți etc). Asemenea lucrări (plagiate) nu vor fi admise în etapa finală 
de concurs. 
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 La jurizarea lucrărilor se va ține cont de următoarele criterii de evaluare:  

• conceptul/mesajul lucrării; 
• originalitatea abordării temei propuse; 
• aspectul estetic/cultura stilistică a lucrării; 
• originalitatea soluționării artistice;  
• originalitatea utilizării materialelor; 
• calitatea realizării.  

 

Etapele concursului 

Concursul universitar Design&Fashion Creativity - 2019 se va desfășura în perioada 09.01.2020 – 17.04.2020. 

Concursul va fi desfășurat în următoarele etape: 

a. Înregistrarea competitorilor în concurs:  09.01 – 24.01 ; 

b. Realizarea proiectului de către competitori: 24.01 - 13.04.; 

- prezentarea moodboardului – 07.02; 

- prezentarea proiectului (schițe, materiale) – 28.02 

- prezentarea finală – 13.04. 

c. Jurizarea lucrărilor: 14.04-17.04. 

d. Expoziția și premierea lucrărilor. 

Înregistrarea competitorilor la concurs se va face:  

• în secțiunea A - Design vestimentar - pe email-ul alina.tocarciuc@dv.utm.md 
• în secțiunea B - Design grafic - pe email-ul lucia.adascalita@dpt.utm.md 

 

Jurizarea lucrărilor se va face în două moduri:  

- de către Juriu de profesioniști (inclusiv, din afara facultății) 
- prin Votarea publicului. 

Lucrările care nu întrunesc criteriile unei lucrări competitive în domeniile design/fashion vor fi excluse din concurs 
la etapa de jurizare. 

Finalitatea concursului 

 Lucrările jurizate vor fi premiate și expuse la expoziția UTM. 

 Câștigătorii desemnați vor fi apreciați cu premii și diplome. 

 

INSPIRAȚIE ȘI BAFTĂ COMPETITORILOR!  

 

Administrația Facultății Textile și Poligrafie. 
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