CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------------Số: 150/TB-ĐHMTHCM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
NĂM 2020
Căn cứ theo Thông tư số 15/2014/TT-BGD&ĐT ngày 15/5/2014, trường
Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ
2 chuyên ngành:
- Lý luận và Lịch sử mỹ thuật
Mã số: 8210101
- Mỹ thuật tạo hình (Hội họa, Đồ họa tạo hình, Điêu khắc)
Mã số: 8210102
1. Hình thức và thời gian đào tạo
1.1. Hệ tập trung:
- Chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình (Hội họa, Đồ họa tạo hình, Điêu khắc)
- Thời gian đào tạo: 1,5 năm
1.2. Hệ không tập trung:
- Chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình (Hội họa, Đồ họa tạo hình, Điêu khắc)
- Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử mỹ thuật
- Thời gian đào tạo: 2 năm
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh có bằng Đại học Mỹ thuật hệ chính quy và hệ tại chức dài hạn
phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi, có trình độ ngoại ngữ B. Trường
hợp thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành đăng ký dự thi cần phải
học lớp bổ túc kiến thức và kiểm tra đạt yêu cầu trước khi thi tuyển.
3. Hồ sơ dự thi
- Đơn đăng ký dự thi: phải ghi rõ nghề nghiệp cụ thể, nơi làm việc hiện nay,
ngoại ngữ đăng ký dự thi, chuyên ngành đăng ký dự thi và cam kết tuân thủ
quy chế sau khi trúng tuyển.
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan đang công tác (thời
hạn không quá 06 tháng so với ngày nộp hồ sơ);
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- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe của bệnh viện đa khoa (cách ngày nộp hồ sơ
không quá 6 tháng);
- Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (có chứng thực); các
chứng chỉ đã chuyển đổi kiến thức còn hiệu lực (nếu có);
- 3 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm chụp không quá 6 tháng và hai bì thư ghi địa
chỉ thí sinh nơi người nhận (To:);
- Công văn cử đi thi của cơ quan chủ quản có thẩm quyền quyết định nhân sự,
nếu thí sinh được cơ quan cử đi học (thí sinh tự do không cần công văn này);
Trên cơ sở hồ sơ dự thi của thí sinh, Nhà trường sẽ xem xét và quyết định
những thí sinh nào đủ điều kiện dự thi.
4. Các môn thi tuyển
- Chuyên ngành Lý luận và lịch sử mỹ thuật, Mã số: 8210101: Thi môn Tiếng
Anh; Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam; Lý luận và phê bình mỹ thuật.
- Chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình, Mã số: 8210102 (Hội họa, Đồ họa, Điêu
khắc): Thi môn Tiếng Anh; Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam; Hình họa sáng tác
(Hội họa, Đồ họa), Tượng tròn (Điêu khắc).
4.1. Các môn thi chung cho cả 2 chuyên ngành:
- Ngoại ngữ (Anh văn): Thực hiện theo quy định ở Phụ lục II, Thông tư số
15/2014/TT-BGD&ĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ (kiểm tra các kỹ năng đọc hiểu, viết,
nghe, nói). Và Quyết định số 729/QĐ-BGDĐT ngày 11.03.2015 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc ban hành Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng
tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho
Việt Nam.
- Thi Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam (thời gian 180 phút).
* Thí sinh thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ
- Có bằng đại học hoặc sau đại học được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài
mà ngôn ngữ đã sử dụng trong thời gian học tập là một trong sáu thứ tiếng
Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật.
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ một trong các thứ tiếng nói trên.
- Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic
Test) từ 4.5 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công
nhận cấp, còn trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự
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tuyển. Thí sinh là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ
Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài căn
cứ theo Thông tư số 17/2015/TT-BGDĐT ngày 01/9/2015 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo hoặc đạt yêu cầu về ngoại ngữ theo quy định cụ thể của Trường Đại
Học Mỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh.
4.2. Các môn thi chuyên ngành:
4.2.1. Chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình:
- Đối với thí sinh thi ngành Điêu khắc: Tượng tròn sáng tác, thời gian 8 tiết
(hai buổi sáng) bằng chất liệu đất sét.
- Đối với thí sinh thi ngành Hội họa, Đồ họa: Vẽ 1 bài hình họa sáng tác, thời
gian 8 tiết (hai buổi sáng) bằng chất liệu màu hoặc đen trắng.
4.2.2. Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử mỹ thuật:
- Thi môn: Lý luận và phê bình mỹ thuật (thời gian 180 phút).
5. Những quy định khác
- Thời gian nộp hồ sơ dự thi từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/09/2020
- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT (lầu 4 - Khu nhà mới)
- Lệ phí hồ sơ: 200.000đ
- Lệ phí thi: 800.000đ/1 môn thi
- Thời gian hướng dẫn bổ túc kiến thức và ôn tập từ 21/09/2020 đến
31/10/2020.
- Thí sinh tập trung tại trường: 8h ngày 23/11/2020 để nhận giấy báo dự thi,
bổ sung thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi tại hội trường.
- Thời gian thi tuyển: từ ngày 24/11/2020 đến hết ngày 26/11/2020
Ngày

Buổi
thi
Sáng

23/11/2020

Mỹ thuật tạo hình
(Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc)
Môn thi
8h00 tập trung nghe phổ biến
quy chế thi

Chiều

Thí sinh thi Điêu khắc tập trung
lúc 14h chuẩn bị đất

Sáng

(Đối với Hội họa, Đồ họa)

Lý luận và lịch sử mỹ thuật
Môn thi
8h00 tập trung nghe phổ biến
quy chế thi
Nghỉ

Hình họa sáng tác

24/11/2020

Chiều

Tượng tròn sáng tác

Lý luận và phê bình mỹ thuật

(Đối với Điêu khắc)

Nghỉ
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Nghỉ

Hình họa sáng tác
25/11/2020

Sáng

Nghỉ

Tượng tròn sáng tác
(Đối với Điêu khắc)

Chiều
26/11/2020

(Đối với Hội họa, Đồ họa)

Sáng
Chiều

Lịch sử mỹ thuật Việt Nam

Lịch sử mỹ thuật Việt Nam

Anh văn

Anh văn

Mọi chi tiết cần biết thêm xin liên hệ với Phòng Đào tạo, Quản lý khoa
học và Hợp tác quốc tế, Trường ĐH Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại:
028.3841.6010; Email: daotao@mythuat.edu.vn; daotao@hcmufa.edu.vn
HIỆU TRƯỞNG
Đã ký
PGS.TS Nguyễn Văn Minh
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