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Thừa Thiên Huế, ngày 8 tháng 6 năm 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC -VỪA LÀM VỪA HỌC - NĂM 2020
KHOÁ I (2020-2022) - NGÀNH SƯ PHẠM MỸ THUẬT (Mã ngành 7140222)
Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo về việc Ban hành Quy chế Tuyển sinh trình độ đại học; Tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục
mầm non.
Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về
việc quy định liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;
Sau khi được sự đồng ý của Ban Giám đốc Đại học Huế và Chủ tịch UBND Tỉnh Hà Tĩnh,
Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế phối hợp và tổ chức thi Tuyển sinh năm 2020 Liên thông Đại
học loại hình Vừa làm Vừa học, ngành Sư phạm Mỹ thuật mở lớp đào tạo tại Trung tâm Bồi dưỡng
Nghiệp vụ Sư phạm và Giáo dục thường xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh như sau:
1-THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
- Thời gian đào tạo: 2 năm.
- Địa điểm đặt lớp: Tại Trung tâm BDNVSP&GDTX, Tỉnh Hà Tĩnh.
- Mục tiêu đào tạo: Giáo viên có trình độ đại học Sư phạm Mỹ thuật có nhiệm vụ giảng dạy các
trường Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông, Trung cấp Chuyên nghiệp, Cao đẳng Sư phạm
và cán bộ làm công tác Mỹ thuật ở các cơ quan, các đơn vị khác.
2-CHỈ TIÊU: 80 chỉ tiêu
3-NGÀNH TUYỂN: Sư phạm Mỹ thuật
4-MÔN THI:
Ngành học
Sư phạm Mỹ thuật

Dự kiến Chỉ tiêu
80

Môn 1
Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam

Môn 2
Bố cục

Môn 3
Hình họa

5-ĐIỀU KIỆN DỰ THI:
Tất cả công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa
vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế, có đủ các điều kiện dưới đây đều được dự thi tuyển sinh Đại học hình thức
VLVH:
- Đối tượng tuyển sinh là những người đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng, (Những người đã tốt
nghiệp CĐSP Mỹ thuật, CĐSP Họa-Đoàn đội, CĐSP Tiểu học Mỹ thuật (chuyên sâu), Cao đẳng Văn
hóa nghệ thuật (Mỹ thuật) và CĐ Văn hóa quần chúng (Mỹ thuật), CĐSP Nhạc-Họa,…)
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. Đối với những người tàn tật, khuyết tật, tùy
tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành học, hiệu trưởng xem xét, quyết định cho dự thi tuyển sinh.
- Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ hợp lệ và lệ phí đăng ký dự thi.
6-VÙNG TUYỂN SINH: Tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh thành Toàn quốc.
7-HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI:
Hồ sơ dự thi theo mẫu quy định, do Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế phát hành, thí
sinh mua và nộp cả 2 bộ hồ sơ tại Trung tâm BDNVSP&GDTX, Tỉnh Hà Tĩnh; Hồ sơ của thí sinh
có giá trị từ ngày ra thông báo đến trước ngày dự thi 01 tháng.
7.1. Hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) bao gồm:
1) Đơn xin đăng ký dự thi có ý kiến cho đi thi (học) của cơ quan hoặc chính quyền địa phương.
2) Phiếu đăng ký dự thi (Trường in và phát hành theo mẫu của Bộ GD&ĐT);
3) 04 ảnh chân dung cỡ 3 x 4 cm trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ
sơ đăng ký dự thi;
4) Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
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5) Bản sao hợp lệ: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng và Bảng điểm Cao đẳng.
6) Bản sao hợp lệ giấy khai sinh
7) 02 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.
Toàn bộ hồ sơ cho vào 01 phong bì lớn cỡ 25 x 35 cm, ngoài bì ghi rõ họ tên, ngày sinh, đơn vị
công tác, chổ ở hiện nay, địa chỉ và số điện thoại liên lạc, ngành đăng ký dự thi.
7.2. Thủ tục đăng ký dự thi:
- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí đăng ký dự thi tại Trung tâm BDNVSP&GDTX,
Tỉnh Hà Tĩnh chậm nhất một tháng trước ngày thi.
- Khi nộp hồ sơ dự thi, thí sinh cần mang theo Bản gốc Bằng tốt nghiệp Cao đẳng và Bảng điểm
tốt nghiệp Cao đẳng để đối chiếu (Sau khi đối chiếu sẽ trả lại bản bản gốc cho thí sinh).
- Sau khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi, nếu có sự thay đổi về gia đình hoặc bản thân, thí sinh có trách
nhiệm thông báo kịp thời cho nhà trường và trước ngày thi phải nộp bổ sung đầy đủ giấy tờ. Sau ngày thi
nhà trường không nhận các giấy tờ bổ sung.
- Đối với lớp đặt tại địa phương thí sinh nộp 2 bộ hồ sơ đăng ký dự thi (1 bộ lưu tại trường mở
lớp đào tạo liên thông và 1 bộ lưu tại cơ sở đặt lớp tại địa phương).
8-ĐẾN DỰ THI CÁC THÍ SINH CẦN MANG THEO:
- Giấy tờ tùy thân: Thí sinh phải mang theo giấy báo thi và chứng minh nhân dân.
- Dụng cụ thi: Thí sinh tự túc: Bút chì, bút lông, tẩy, que đo, dây dọi, thước kẻ, keo hoà
màu, màu vẽ (bột màu...) bảng hòa màu, hộp đựng nước và băng keo dán tờ giấy thi. Riêng giấy thi,
giấy nháp do nhà trường cấp.
- Lệ phí dự thi: - Lệ phí đăng ký dự thi:
100.000đ
- Lệ phí dự thi:
900.000đ
(Lệ phí dự thi trên đây chỉ mang tính chất dự kiến, có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc
vào số lượng thí sinh đăng ký dự thi.)
9-THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THU NHẬN HỒ SƠ, KẾ HOẠCH ÔN TẬP VÀ THI
TUYỂN SINH:
- Phát hành và thu nhận hồ sơ tại Trung tâm BDNVSP&GDTX, Tỉnh Hà Tĩnh: Từ ngày ra thông
báo đến trước ngày dự thi 01 tháng.
- Thời gian Ôn tập tại Trung tâm BDNVSP&GDTX, Tỉnh Hà Tĩnh: Sẽ thông báo sau
- Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế tổ chức thi tuyển tại Trung tâm BDNVSP&GDTX,
Tỉnh Hà Tĩnh, Dự kiến thời gian: Từ ngày 04/7/2020 đến 05/7/2020.
Thí sinh phải có mặt vào lúc 07 giờ 00 ngày 04/7/2020 để nghe phổ biến Quy chế tuyển sinh đại
học và các vấn đề liên quan khác và 08 giờ 30 ngày 04/7/2020 bắt đầu thi môn thứ nhất (Lịch sử Mỹ
thuật Việt Nam), 13 giờ 00 ngày 04/7/2020 thi môn thứ hai (Bố cục), 07 giờ 00 ngày 05/7/2020 thi môn
thứ ba (Hình họa). Kết thúc thi.
Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ:
+ Trung tâm BDNVSP&GDTX, Tỉnh Hà Tĩnh, Địa chỉ: 52 Lê Hồng Phòng, Phường Thạch Linh –
Thành phố Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0904444079
+ Phòng Đào tạo, Bảo đảm chất lượng và Công tác Sinh viên, Trường Đại học Nghệ thuật,
Đại học Huế -Số 10 Tô Ngọc Vân –Thuận Thành –TP.Huế (Tịnh Tâm); Số ĐT: (0234) 3527746;
0912634597.
Nơi nhận:
-Đại học Huế, Ban đào tạo ĐHH để báo cáo;

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

-Sở, Phòng GDĐT& các Huyện, thị xã địa phương;
-Trung tâm BDNVSP&GDTX, Hà Tĩnh và các trường Tiểu học, THCS;

(Đã ký)

-Lưu VT: TCHC&CSVC, ĐT,BĐCL&CTSV

Đỗ Xuân Phú

