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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 
 

TP Hồ Chí Minh, ngày  15  tháng 8 năm 2016. 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

Ngành Đạo diễn Điện ảnh 

         

Kính gửi:  

                   -  Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

                                   - Các Báo, Đài phát thanh - Truyền hình  

                                   - Các Trường Văn hóa Nghệ thuật 

 

- Căn cứ Quy chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hệ Vừa làm vừa học (Ban hành 

theo QĐ số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo); 

- Căn cứ thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 4 năm 2011 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Căn cứ thông báo số 68/TB-BGDĐT ngày 24 tháng 02 năm 2016 về việc xác 

nhận chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 cho Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. Hồ 

Chí Minh; 

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh thông báo mở khóa đào 

tạo đại học, hệ vừa làm vừa học  ngành Đạo diễn Điện ảnh năm 2016 như sau: 

1. Ngành/ chuyên ngành đào tạo, hình thức, địa điểm  đào tạo: 

   - Ngành, chuyên ngành đào tạo: Đạo diễn Điện ảnh. 

   - Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học. 

   - Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh, 

125 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. 

2. Điều kiện thi tuyển: 

2.1. Mọi công dân Việt Nam không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn 

gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế, có điều kiện dưới đây đều được dự thi: 

a) Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính 

quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung 

cấp nghề (sau đây gọi chung là trung học); 



    Người đã tốt nghiệp trung cấp nghề phải là người đã tốt nghiệp trung học cơ 

sở, đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa trung học phổ 

thông đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

b) Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. 

c) Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ hợp lệ và lệ phí đăng kí dự 

thi. 

2.2 Những người không đủ các điều kiện kể trên và những người thuộc diện 

dưới đây không được dự thi: 

a) Không chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự, đang bị truy cứu trách nhiệm hình 

sự hoặc đang trong thời kỳ thi hành án hình sự; 

b) Bị tước quyền dự thi tuyển sinh hoặc bị buộc thôi học chưa đủ thời gian quy 

định tính từ ngày kí quyết định kỷ luật đến ngày dự thi; 

c) Quân nhân, Công an nhân dân tại ngũ chưa được thủ trưởng cơ quan cho phép đi 

học. 

3. Các môn và hình thức thi tuyển: 

Thí sinh phải dự thi 3 môn như sau: 

 

Trình 

độ 

Ngành Môn cơ sở Môn cơ sở ngành Môn chuyên ngành 

 

 

 

Đại 

học 

Đạo diễn Điện ảnh – 

Truyền hình 

Ngữ văn: 

Thi tuyển 

Phân tích phim: 

Xem phim và viết 

bài phân tích. 

(Điểm hệ số 1) 

 Năng khiếu: Xem và 

dựng ảnh liên hoàn 

theo 1 chủ đề. Trả lời 

các câu hỏi liên quan 

đến lĩnh vực Điện ảnh, 

Truyền hình. (Điểm hệ 

số 2) 

Lưu ý:  

  - Đề thi môn Ngữ văn tương đương đề thi khối C theo quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

  - Tổng điểm xét tuyển gồm: Điểm thi Năng khiếu (hệ số 2), Phân tích tác phẩm 

điện ảnh, điểm môn Ngữ văn và điểm ưu tiên (nếu có). 

 - Theo quy chế tuyển sinh, trường không nhận đơn phúc khảo điểm thi Năng khiếu. 

4. Thời gian thi tuyển: Lịch thi sẽ thông báo đến từng thí sinh trong giấy báo dự 

thi 



5. Lệ phí tuyển sinh: 

  - Lệ phí đăng kí dự thi:     60.000đ/hồ sơ 

 - Lệ phí thi tuyển:              800.000đ/hồ sơ. 

6. Hồ sơ thi tuyển: 

     1. Hồ sơ đăng kí dự thi (ĐKDT) bao gồm: 

     a) Phiếu đăng kí dự thi (trường in và phát hành theo mẫu của Bộ GD và ĐT) 

     b) 04 ảnh chân dung 4x6 cm trong thời hạn 6 tháng từ ngày chụp đến ngày 

nộp hồ sơ đăng kí dự thi. 

    c) Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) 

    d) Bản sao hợp lệ Bằng tốt nghiệp THPH hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp 

trung học tạm thời (đối với những người dự thi ngay trong năm tốt nghiệp) hoặc bản 

sao hợp lệ bằng tốt nghiệp ĐH  hoặc CĐ và bảng điểm kèm theo. 

    đ) Bản sao giấy khai sinh có công chứng 

    e) 03 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh. 

7. Thủ tục đăng ký dự thi: 

    a) Đối với các thi sinh đang làm việc tại một cơ quan đơn vị: Hồ sơ đăng ký 

dự thi phải được thủ trưởng cơ quan đơn vị quản lý ký và đóng dấu. 

    b) Sau khi nộp hồ sơ đăng kí dự thi, nếu có sự thay đổi về gia đình hoặc bản 

thân, thí sinh có trách nhiệm thông báo kịp thời cho trường và trước ngày thi phải 

nộp bổ sung đầy đủ giấy tờ. Sau ngày thi trường không nhận các giấy tờ bổ sung. 

8. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 05/9/2016 – 02/11/2016 

9. Địa điểm nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện chuyển phát 

nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên, hoặc trực tiếp tại trường theo địa chỉ sau: 

        Khoa Tại chức, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh, 

125 Cống Quỳnh,  Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. 

        Điện thoại: 08-38360238 hoặc cô Vũ Thị Duyên  SĐT 0972020582 

10. Thông tin chung: 

 - Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

 - Địa điểm thí sinh tập trung làm thủ tục: Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh 

TP.Hồ Chí Minh, 125 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh. 

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.Hồ Chí Minh trân trọng thông báo và 

kính đề nghị các quý Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Báo, Đài phát thanh và 

Truyền hình, các Trường Văn hóa Nghệ thuật và các cơ quan có nhu cầu trợ giúp 



trường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi thông báo tuyển sinh trên các phương tiện 

thông tin đại chúng. 

        Trân trọng! 

 
Nơi nhận:  

- Như trên                                                                                                     

- Vụ GDĐH (Bộ GD&ĐT) (để b/c) 

- Cục KTKDCLGD (Bộ GD&ĐT) (để b/c) 

- Vụ Đào tạo (Bộ VHTTDL) (để b/c) 

- Lưu VT - ĐT 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 (Đã ký) 

 

            PGS. TS Vũ Ngọc Thanh 

 
 

 

 

 

 

 

 


