
Chuyên ngành 

đào tạo 

 

Mã 

ngành 
 

Đối 

tượng 

tuyển 

sinh 

Môn thi 

Thời 

gian 

tuyển 

sinh 

Biểu diễu Thanh nhạc (hệ 

4 năm): 
5210225 

Tuổi từ 15 

trở lên. 

Thi năng khiếu âm nhạc 

(cao độ, tiết tấu, trí nhớ âm 

nhạc) và chuyên môn (hát 

02 bài tự chọn, trong đó 01 

bài dân ca hoặc mang âm 

hưởng dân ca). Không hát 

nhạc nước ngoài. 

  

 

Biểu diễn Múa (hệ 4 năm, 

6 năm): 
 

Tuổi từ 11  

trở lên. 

Thi năng khiếu âm nhạc 

(cao độ, tiết tấu, trí nhớ âm 

nhạc) và chuyên môn. 
  

Nghệ thuật Múa dân gian 

dân tộc 

 

5210207 

 

Nghệ thuật biểu diễn kịch 

Múa 

5210206 

 

Biểu diễn nhạc cụ truyền 

thống (hệ 4 năm, 6 năm): 

Đàn Tỳ bà, Đàn Tranh, Sáo 

trúc, Đàn Nguyệt, Đàn Nhị, 

Đàn Tam T’Rưng…  

5210216 
Tuổi từ 11 

trở lên. 

Thi năng khiếu âm nhạc 

(cao độ, tiết tấu, trí nhớ âm 

nhạc). 

 

 

 

Biểu diễn nhạc cụ Phương 

Tây (hệ 4 năm, 7 năm):, , 

Guitare, Kèn, , … 

 

Tuổi từ 11 

trở lên. 

Tất cả các chuyên ngành 

nhạc cụ thi năng khiếu âm 

nhạc (cao độ, tiết tấu, trí 

nhớ âm nhạc). 

Riêng ngành Chỉ huy hợp 

xướng: Thi năng khiếu âm 

nhạc (cao độ, tiết tấu, trí 

nhớ âm nhạc) và  trình bày 

01 tác phẩm trên đàn Piano 

hoặc Organ 

 

Chỉ huy hợp xướng 5210228 

Piano 5210221 

Organ 5210224 

Violon 5210223 

Quản lý văn hóa 5220301 
Tốt nghiệp 

THPT 
Xét tuyển học bạ THPT  

 

Thư viện – Thông tin 5320201 
 

Liên kết đào tạo khác 
    



 

         ĐĂNG KÝ DỰ THI 

        1. Hồ sơ dự thi: Theo mẫu đăng ký dự thi của Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng 

Nai. 

        2. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/7/2017. 

        3. Địa điểm mua và nộp hồ sơ:  Phòng Đào tạo Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật 

Đồng Nai (số 2065 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 3, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai). 

 LỆ PHÍ DỰ THI 

 1. Lệ phí dự thi: 300.000 đồng / thí sinh. 

 2. Thí sinh là người dân tôc̣ thiểu số đươc̣ miêñ lê ̣phí dư ̣thi. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào taọ Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai (số 

2065 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 3, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

Điện thoại: Phòng Đào tạo: 02513.946.506;  Thầy Vũ Hữu Đoài (Phó trưởng phòng đào tạo): 

0908660239.  

 

 


