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    BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TRƯỜNG ĐH SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                   TP. HỒ CHÍ MINH    

      

 Số:        /TB-ĐHSKĐA                            TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng       năm 2017              
              

 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017 

 

 Kính gửi:     -  Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Các Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình 

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh năm 

2017 như sau: 

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh tổ chức thi tuyển 02 môn : 

Năng khiếu; Phân tích và xét tuyển môn Văn theo học bạ THPT lớp 12. 

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO:  

STT Tên ngành Mã ngành Khối thi Chỉ tiêu 

I. Các ngành đào tạo Đại học:   150 

1 Ngành Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình 52210235 S 50 

2 Ngành Đạo diễn Sân khấu 52210227 S 20 

3 Ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh 52210234 S 60 

4 Ngành Quay phim 52210236 S 20 

II. Các ngành đào tạo Cao đẳng:   
 

85 

1. Ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh 51210234 S 40 

2. Ngành Diễn viên Sân khấu kịch hát 51210226 S 20 

3. Ngành Nhiếp ảnh 51210301 S 15 

4. Ngành Thiết kế Mỹ thuật Sân khấu -  Điện ảnh 51210406 S 10 

III. Các ngành đào tạo Trung cấp:   05 
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1. Ngành Nhạc công dân tộc 42210211 S 05 

II. ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÀ XÉT TRÚNG TUYỂN 

1. Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục 

thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề (gọi chung là tốt 

nghiệp THPT).  

- Có đủ sức khoẻ để học tập và các quy định khác tại Điều 6 “Điều kiện tham gia 

tuyển sinh của thí sinh” Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015. 

2.  Thí sinh dự thi một số ngành đặc thù: 

2.1. Ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh 

- Có độ tuổi từ 18 đến 23. Chiều cao tối thiểu đối với nam: 1m65; nữ: 1m55. 

2.2. Ngành Diễn viên Sân khấu kịch hát 

- Có độ tuổi từ 18 đến 26. 

2.3. Ngành Nhạc công dân tộc 

- Tuổi từ 15 đến 26. 

III. QUY TRÌNH THI NĂNG KHIẾU 

+ Sơ tuyển (dự kiến từ 10/7 đến 13/7/2017) 

+ Chung tuyển (dự kiến từ 15/7 đến 20/7/2017). 

- Địa điểm thi: Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM (Không tổ chức thi sơ 

tuyển ở địa phương). 

TT Ngành Vòng sơ tuyển 

Vòng chung tuyển 

Môn 1 Môn 2 
Môn 3 

(xét tuyển) 

Các ngành đào tạo Đại học:    

 

 

 

 

1 

 

 

 

Đạo diễn Điện 

ảnh Truyền hình 

- Vấn đáp về kiến 

thức chung ( các kiến 

thức về văn hóa, 

nghệ thuật, lịch sử,  

kinh tế, chính trị, xã 

hội …) 

- Vấn đáp về kiến 

thức chuyên ngành  

 

 

Phân tích tác 

phẩm nghệ thuật: 

xem tác phẩm 

nghệ thuật và viết 

bài phân tích. 

Năng khiếu: Xem 

và dựng ảnh liên 

hoàn theo 1 chủ đề 

dựa vào ảnh do 

BGK cung cấp. 

Trả lời các câu hỏi 

liên quan đến lĩnh 

vực điện ảnh, 

truyền hình. 

 

 

 

Ngữ Văn 

(xét học bạ) 

 

 

 

 

- Vấn đáp về kiến 

thức chung (các kiến 

 

 

Thí sinh trình bày 

01 tiểu phẩm tự 
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2 

 

Đạo diễn Sân 

khấu 

thức về văn hóa, 

nghệ thuật, lịch sử,  

kinh tế, chính trị, xã 

hội …) 

- Vấn đáp về kiến 

thức chuyên ngành 

Phân tích tác 

phẩm nghệ thuật: 

xem tác phẩm sân 

khấu và viết bài 

phân tích. 

chọn (thời gian 

không quá 08 

phút/tiểu phẩm), tối 

đa 03 nhân vật. Thí 

sinh có thể tham 

gia 01 vai diễn 

hoặc có thể không 

tham gia diễn. 

 

Ngữ Văn 

(xét học bạ) 

 

 

3 

 

Diễn viên Kịch - 

Điện ảnh 

- Hình thể: chiều cao, 

cân nặng, cảm xúc, 

âm nhạc 

- Tiếng nói: đọc thơ, 

hát. 

Phân tích tác 

phẩm nghệ thuật: 

xem phim và viết 

bài phân tích. 

Năng khiếu: tiểu 

phâm tự chọn và 

tình huống của Ban 

Giám khảo. 

 

Ngữ Văn 

(xét học bạ) 

 

 

 

4 

 

 

 

Quay phim 

 

 

Không phải thi sơ 

tuyển 

 

 

Phân tích tác 

phẩm nghệ thuật: 

xem tác phẩm sân 

khấu và viết bài 

phân tích. 

- Thí sinh chụp ảnh 

ngoại cảnh (Thí 

sinh chuẩn bị máy 

ảnh) 

- Thí sinh trả lời 

vấn đáp về kiến 

thức tạo hình (phân 

tích tranh và ảnh) 

 

 

Ngữ Văn 

(xét học bạ) 

Các ngành đào tạo Cao đẳng: 
   

1 
Diễn viên Kịch 

Điện ảnh 

Xét tuyển từ hệ Đại 

học 

Xét tuyển từ hệ 

đại học. 

Xét tuyển từ hệ Đại 

học 

Ngữ Văn 

(xét học bạ) 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Diễn viên Sân 

khấu kịch hát 

(Diễn viên Cải 

lương) 

 

 

 

 

 

 

Không phải thi sơ 

tuyển 

 

 

 

 

Phân tích tác 

phẩm nghệ thuật: 

xem đĩa phim và 

viết bài phân tích. 

- Giọng ca: Kiểm 

tra về nhạc cảm, 

tiết tấu; Hát 01 bài 

ca cổ tự chọn + 2 

bản điệu vui buồn. 

- Diễn xuất: Diễn 

01 tiểu phẩm hoặc 

trích đoạn tự chọn 

không quá 6 phút, 

tối đa 03 nhân vật, 

thí sinh phải tham 

gia 01 vai diễn (kết 

hợp kiểm tra hình 

thể) 

- Vấn đáp về nghệ 

thuật cải lương. 

 

 

 

 

 

Ngữ Văn 

(xét học bạ) 

 

 

3 

 

 

Nhiếp ảnh 

 

 

Không phải thi sơ 

tuyển 

 

Phân tích tác 

phẩm nghệ thuật: 

xem ảnh và viết 

bài phân tích. 

- Chụp ảnh tĩnh vật 

(Máy ảnh do Hội 

đồng tuyển sinh 

cung cấp) 

- Vấn đáp về kiến 

thức nhiếp ảnh 

 

 

Ngữ Văn 

(xét học bạ) 
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4 

 

 

 

Thiết kế Mỹ thuật 

sân khấu Điện 

ảnh 

 

 

 

Không phải thi sơ 

tuyển 

Hình họa: Chất 

liệu: bút chì trên 

giấy; mẫu vẽ: tĩnh 

vật hoặc đầu 

tượng; thời gian: 1 

ngày (thí sinh 

chuẩn bị ăn trưa 

tại phòng thi). 

- Trang trí: trang trí 

bằng họa tiết màu 

theo đề bài. 

- Xét tuyển: các 

trường ĐH, CĐ 

cùng khối thi, môn 

thi. 

 

 

Ngữ Văn 

(xét học bạ) 

Các ngành đào tạo Trung cấp: 
   

 

1 

 

Nhạc công dân 

tộc 

 + Thí sinh đàn 01 bài Bắc và 01 bài Nam hoặc 01 bài 

Oán 

+ Thẩm âm nghe nhạc và đàn theo 

+ Trường độ 

IV. HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ TUYỂN SINH 

1. Hồ sơ thi tuyển:  

a. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm: 

- Túi hồ sơ đăng ký dự thi (gồm 2 phiếu: số 1 và số 2) theo mẫu của Trường ĐH Sân 

khấu - Điện ảnh TP. HCM phát hành. Mẫu phiếu được đăng công khai trên trang thông tin 

tuyển sinh của trường tại địa chỉ www.skdahcm.edu.vn.  

- 04 ảnh 3x4 cm 

 -03 phong bì dán tem  ghi sẵn địa chỉ báo tin. (nếu Ts nhận giấy báo tại nhà) 

- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). 

* Chú ý: 

- Hồ sơ do trường phát hành được bán tại Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học - 

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM. Thí sinh ở xa không có điều kiện về trường 

mua hồ sơ, có thể in từ trên mạng 02 phiếu ĐKDT, thực hiện kê khai, xin xác nhận theo đúng 

yêu cầu quy định trong mẫu và gửi chuyển phát nhanh về trường trong thời hạn quy định. Khi 

về trường làm thủ tục dự thi sẽ thực hiện việc mua túi hồ sơ sau. 

b. Hồ sơ đăng ký dự thi: thí sinh trực tiếp nộp tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh 

TP. HCM hoặc có thể gửi chuyển phát nhanh về Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học - 

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM (kèm theo lệ phí).  

c. Thời gian nộp hồ sơ tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM: Từ ngày 

20/04/2017 đến ngày 10/6/2017 ( không làm việc ngày thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ theo quy 

định của Nhà nước). 

 d. Địa điểm nộp hồ sơ 

http://www.skdahcm.edu.vn/
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Thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu 

tiên hoặc nộp trực tiếp tại trường  theo địa chỉ sau: 

Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học - Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM 

Số 125 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM.  

Điện thoại: 08 - 38393658 

    Hotline: 0919.989.658  

Website: skdahcm.edu.vn  

2. Lệ phí tuyển sinh 

Lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí dự thi sẽ thực hiện theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT 

áp dụng cho kỳ thi tuyển sinh năm 2017 đối với các trường năng khiếu. Mức tối thiếu không 

thấp hơn lệ phí của năm 2017, như sau: 

+ Lệ phí hồ sơ: 15.000 VNĐ 

+ Lệ phí đăng ký dự thi: 60.000 VNĐ 

+ Lệ phí thi sơ tuyển: 120.000 VNĐ 

+ Lệ phí thi chung tuyển: 300.000 VNĐ (riêng ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh, 

ngành Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình và ngành Đạo diễn Sân khấu đóng lệ phí chung tuyển 

sau khi có kết quả thi sơ tuyển). 

+ Lệ phí xét tuyển môn Văn: 30.000 VNĐ  

Đối với những thí sinh đăng ký vào các ngành không thi sơ tuyển thì không đóng lệ 

phí thi sơ tuyển. 

V.   THỜI GIAN THI TUYỂN 

Lịch thi cụ thể của từng ngành/chuyên ngành năm 2017: được thông báo đầy đủ trên 

trang thông tin điện tử của Trường (http://www.skdahcm.edu.vn). Giấy báo dự  thi sẽ phát 

cho thí sinh từ ngày 27/6 đến ngày 30/6/2017. 

Khi đến Trường làm thủ tục dự thi, thí sinh phải mang theo Giấy báo dự thi, Chứng 

minh thư nhân dân. 

VI. THỜI GIAN XÉT TUYỂN MÔN VĂN (điểm trung bình môn văn lớp 12 ) 

 1. Ngành Đạo diễn Điện ảnh Truyền hình, ngành Đạo diễn Sân khấu, ngành Diễn viên 

Kịch - Điện ảnh: Chỉ xét tuyển học bạ môn Văn lớp 12 đối với những thí sinh trúng tuyển vào vòng 

chung tuyển. 

http://www.skdahcm.edu.vn/
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             2. Ngành Quay phim, Nhiếp ảnh, Diễn viên Sân khấu kịch hát, ngành Thiết kế mỹ thuật 

sân khấu, điện ảnh : Xét tuyển học bạ môn Văn lớp 12 đối với tất cả thí sinh đăng ký dự thi. 

Thời gian nhận học bạ: từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7 năm 2017. 

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM trân trọng thông báo và kính đề nghị 

các quý Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, các Báo, Đài phát thanh 

và Truyền hình cùng các cơ quan chức năng 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:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG  
- Như trên; 

- Vụ GDĐH (Bộ GD&ĐT)  

- Vụ GDCN (Bộ GD&ĐT)   
- Cục KTKĐCLGD (Bộ GD&ĐT)  

- Vụ Đào tạo (Bộ VHTTDL)  

- Lưu VT, ĐT.                                                                 PGS.TS.Vũ Ngọc Thanh   

Để báo cáo Đã ký 


