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THÔNG BÁO SỐ 1
Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm2019
1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
Theo quy định tại Điều 6 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao
đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ
Giáo dục và Đào tạo (Quy chế).
2. PHẠM VI TUYỂN SINH: Tuyển sinh trong cả nước
3. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH:
- Thí sinh xét tuyển vào các ngành của Trường Đại học Nghệ thuật, ngoài môn văn
hóa, thí sinh phải thi các môn năng khiếu do Đại học Huế tổ chức theo quy định hoặc sử
dụng kết quả các môn thi năng khiếu do HĐTS các trường đại học trên toàn quốc cấp để
đăng ký xét tuyển (ngành Điêu khắc là các môn Tượng tròn, Phù điêu; những ngành còn lại
là các môn Hình họa, Trang trí hoặc Hình họa, Bố cục). Điểm thi môn năng khiếu có hệ số
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Điều kiện xét tuyển: Điểm mỗi môn năng khiếu phải >= 5.0.
- Trường Đại học Nghệ thuật tuyển sinh theo 2 phương thức:
+ Phương thức 1: Sử dụng kết quả thi môn Ngữ văn của kỳ thi THPT quốc gia năm
2019 và kết quả thi các môn năng khiếu để xét tuyển. Trường dành 70% chỉ tiêu ngành để
tuyển sinh theo phương thức này.
+ Phương thức 2: Sử dụng kết quả học tập môn Ngữ văn ở cấp THPT của năm học
lớp 11, học kỳ I năm học lớp 12 và kết quả thi các môn năng khiếu để xét tuyển. Điểm môn
ngữ văn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung (làm tròn đến một chữ số thập
phân) của năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12. Điều kiện xét tuyển là điểm môn
Ngữ văn phải >= 6.0 (theo thang điểm 10) và đối với ngành Sư phạm Mỹ thuậtthí sinhphải
có học lực năm lớp 12 xếp loại khá trở lên. Trường dành 30% chỉ tiêu ngành để tuyển sinh
theo phương thức này.
4. NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO
- Đối với các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên: Căn cứ kết quả của
kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xác định ngưỡng đảm
bảo chất lượng đầu vào các bài thi/môn thi văn hóa sử dụng để xét tuyển.
- Đối với các ngành khác, Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) Đại học Huế xác định ngưỡng
đảm bảo chất lượng đầu vào và công bố trên Cổng thông tin tuyển sinh của Đại học Huế
trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng.
5. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN
- Các thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên đối tượng, khu vực theo Quy chế hiện
hành.
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- HĐTS không thực hiện việc tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đối với các ngành đào
tạo của Trường Đại học Nghệ Thuật.
6. ĐĂNG KÝ DỰ THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU
Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo của Trường Đại học Nghệ, ngoài các
môn văn hóa, thí sinh phải thi các môn năng khiếu theo quy định để lấy kết quả xét
tuyển.Đại học Huế nhận hồ sơ đăng ký dự thi các môn năng khiếu từ ngày 01/4/2019 đến
17h00 ngày 31/5/2019;thí sinh nộp trực tiếp tại Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo
dục, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, TP. Huế hoặc qua đường Bưu điện theo hình thức
chuyển phát nhanh đến địa chỉ như trên (Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào ngày gửi được
đóng dấu trên phong bì). Thí sinh vào Website: http://tuyensinh.hueuni.edu.vn để biết
thêm thông tin chi tiết và tải hồ sơ đăng ký dự thi.
7. LỊCH THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU
- Lịch thi các môn năng khiếu, cụ thể như sau:
Khối
truyền
thống

Ngành

Môn thi Năng khiếu

Ngày thi

Hội Họa; Sư phạm
Mỹ thuật; Thiết kế
Đồ họa; Thiết kế

H

Trang trí,Hình họa.

Thời trang; Thiết kế
Nội thất

Điêu khắc

- Sáng 03/7/2019: Làm thủ tục dự thi.
- Chiều03/7/2019 đến ngày 04/7/2019:
Thi các môn Năng khiếu.

Phù điêu,Tượng tròn.

8. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (ĐKXT) VÀ XÉT TUYỂN ĐỢT 1
8.1. Hồ sơ ĐKXT
STT

Phương thức xét tuyển

Hồ sơ ĐKXT

1

- Hồ sơ ĐKXT theo mẫu quy định của Bộ
GD&ĐT;
Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT
- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi năng
quốc gia năm 2019 kết hợp với thi năng
khiếu đối với thí sinh sử dụng kết quả thi năng
khiếu
khiếu của các trường đại học khác (theo quy
định).
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- Phiếu ĐKXT (theo mẫu quy định của Đại học
Huế);
- Lệ phí ĐKXT: 30.000đ/1 nguyện vọng;
- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi năng
Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp
khiếu đối với thí sinh sử dụng kết quả thi năng
THPT kết hợp với thi năng khiếu
khiếu của các trường đại học khác (theo quy
định);
- Một phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ họ tên,
địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

8.2. Thời gian nộp hồ sơ ĐKXT, thông báo kết quả và xác nhận nhập học
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8.2.1.Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 kết hợp với thi
năng khiếu
Theo Quy chế hiện hành.
8.2.2. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp với thi năng khiếu
STT

Nội dung

1

Nhận hồ sơ xét tuyển

2

Thông báo kết quả xét tuyển

3

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học

Thời gian
15/7/2019 – 31/7/2019
02/8/2019
05-08/8/2019

8.3. Địa điểm nộp hồ sơ ĐKXT, xác nhận nhập học:
8.3.1.Đối với đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2019 kết hợp
với thi năng khiếu
Nộp hồ sơ ĐKXT tại các điểm thu nhận hồ sơ do các Sở Giáo dục và Đào tạo sở tại
qui định và xác nhận nhập học tại Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học
Huế, số 01 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế.
8.3.2.Đối với đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấpTHPT kết hợp với thi
năng khiếu
- Nộp trực tiếp tại Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Huế, số 01
Điện Biên Phủ, Thành phố Huế.
- Nộp qua đường Bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh đến địa chỉ như trên.
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DANH MỤC NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2019

Số TT

Tên trường, Ngành học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
NGHỆ THUẬT

Ký
hiệu
trường

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Mã tổ
hợp
môn
xét
tuyển

DHN

Chỉ tiêu dự kiến
Theo xét
KQ thi
THPT
QG

Theo
phương
thức khác

200

45

1

Sư phạm Mỹ thuật

7140222

Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí)

H00

10

5

2

Hội họa
(Gồm 02 chuyên ngành:Hội
họa, Tạo hình đa phương tiện)

7210103

Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí)

H00

10

5

3

Điêu khắc

7210105

Ngữ văn, Năng khiếu (Tượng tròn, Phù điêu)

H00

3

2

4

Thiết kế Đồ họa
(Gồm 02 chuyên ngành: Thiết
kế Đồ họa, Thiết kế Mỹ thuật
đa phương tiện)

7210403

Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí)

H00

42

18

5

Thiết kế Thời trang

7210404

Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí)

H00

14

6

Thiết kế Nội thất
(Gồm 02 chuyên ngành: Thiết
6
7580108
Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí)
H00
21
9
kế Nội thất, Thiết kế truyền
thống)
: Trong 60 chỉ tiêu của ngành Thiết kế đồ họa có 10 chỉ tiêu đào tạo tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (07 chỉ tiêu xét kết quả thi
THPT quốc gia và 03 chỉ tiêu xét kết quả học tập ở cấp THPT)
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Lưu ý:(*) là những tổ hợp môn mới của ngành.
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