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THÔNG BÁO TUYỂN SINH
ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng
ngành Giáo dục Mầm non hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính
quy năm 2022 như sau:
1. Các ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh:
STT
1

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

7210103

H

45

Hội họa
Chuyên ngành: - Tranh Lụa
- Tranh Sơn dầu
- Tranh Sơn mài

2

Đồ họa

7210104

H

12

3

Điêu khắc

7210105

H

8

4

Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật

7210103

H

5

5

Thiết kế đồ họa

7210403

H

45

6

Sư phạm mỹ thuật

7140222

H

15

Căn cứ vào tình hình thực tế Nhà trường sẽ có điều chỉnh chỉ tiêu của các
ngành, các phương thức xét tuyển cho phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các
thí sinh dự thi.
2. Khu vực tuyển sinh, đối tượng và điều kiện dự tuyển:
2.1. Khu vực tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
2.2. Đối tượng dự tuyển:
Đối tượng dự tuyển là người Việt Nam hoặc người nước ngoài thuộc một
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trong hai trường hợp sau:
- Người đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam,
hoặc bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương được
dự tuyển vào tất cả các ngành;
- Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối
lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của pháp luật được dự tuyển vào các
ngành thuộc nhóm ngành của ngành nghề đã tốt nghiệp trung cấp.
2.3. Điều kiện dự tuyển:
Đối tượng dự tuyển quy định tại Tiểu mục 2.2 phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định tại Mục 3 Thông báo này;
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;
- Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ thi tuyển theo quy định.
3. Ngưỡng đầu vào các ngành đào tạo:
3.1. Thí sinh phải tốt nghiệp THPT và có năng khiếu mỹ thuật;
3.2. Điểm trung bình chung môn Ngữ văn của 03 năm học THPT (hoặc điểm
trung bình chung 02 năm học THPT hoặc điểm trung bình 01 năm học THPT đối
với những thí sinh đã học theo chương trình THPT của Việt Nam sau đó học tiếp
và tốt nghiệp tại các trường quốc tế trong, ngoài nước) đạt 5,0 trở lên (trừ ngành
Sư phạm mỹ thuật).
3.3. Điểm trung bình chung môn Ngữ văn của 03 năm học THPT (hoặc điểm
trung bình chung 02 năm học THPT hoặc điểm trung bình 01 năm học THPT đối
với những thí sinh đã học theo chương trình THPT của Việt Nam sau đó học tiếp
và tốt nghiệp tại các trường quốc tế trong, ngoài nước) đạt 6,5 trở lên đối với
ngành Sư phạm mỹ thuật.
Thí sinh dự thi ngành Sư phạm mỹ thuật có điểm thi năng khiếu đạt loại
xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0) thì điểm trung bình chung môn
Ngữ văn đạt 5,0 trở lên.
3.4. Điểm môn Tiểu luận mỹ thuật đạt 5,0 trở lên đối với thí sinh là người nước
ngoài.
3.5. Môn tương đương môn Ngữ văn do Hội đồng tuyển sinh quyết định đối với
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những thí sinh học chương trình THPT tại các trường quốc tế hoặc chương trình
THPT ở nước ngoài đạt 5,0 trở lên.
3.6. Thí sinh dự thi ngành Sư phạm mỹ thuật phải đạt học lực lớp 12 xếp loại
Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt 6,5 trở lên.
4. Quy trình thi năng khiếu:
4.1. Các môn thi tuyển:
STT

Tên ngành
Ngành Hội họa
(Chuyên ngành:

1

Tranh Lụa, Tranh
Sơn dầu, Tranh Sơn
mài)

Môn thi tuyển
- Hình họa: Vẽ người toàn thân, thời gian thi 01
ngày (8 tiết, mỗi tiết 45 phút)
- Bố cục: Vẽ phác thảo tranh màu, thời gian thi 01
ngày (8 giờ liền kể cả thời gian nghỉ ăn trưa)
- Hình họa: Vẽ người toàn thân, thời gian thi 01

2

Ngành Đồ họa

ngày (8 tiết, mỗi tiết 45 phút)
- Bố cục: Vẽ phác thảo tranh màu, thời gian thi 01
ngày (8 giờ liền kể cả thời gian nghỉ ăn trưa)
- Tượng tròn: Nặn tượng chân dung, thời gian thi

3

Ngành Điêu khắc

01 ngày (8 tiết, mỗi tiết 45 phút)
- Phù điêu: Nặn phác thảo phù điêu, thời gian thi
01 ngày (8 giờ liền kể cả thời gian nghỉ ăn trưa)

Ngành Lý luận, lịch
4

sử và phê bình mỹ
thuật

- Hình họa: Vẽ tĩnh vật đen trắng, thời gian thi 01
ngày (8 tiết, mỗi tiết 45 phút)
- Bố cục: Vẽ phác thảo tranh màu, thời gian thi 01
ngày (8 giờ liền kể cả thời gian nghỉ ăn trưa)
- Hình họa: Vẽ người bán thân, thời gian thi 01

5

Ngành Thiết kế đồ
họa

ngày (8 tiết, mỗi tiết 45 phút)
- Trang trí: Vẽ bài trang trí theo yêu cầu, thời gian
thi 01 ngày (8 giờ liền kể cả thời gian nghỉ ăn
trưa)
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- Hình họa: Vẽ người bán thân, thời gian thi 01
6

Ngành Sư phạm mỹ

ngày (8 tiết, mỗi tiết 45 phút)

thuật

- Bố cục: Vẽ phác thảo tranh màu, thời gian thi 01
ngày (8 giờ liền kể cả thời gian nghỉ ăn trưa)

4.2. Địa điểm thi: Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam số 42 Yết Kiêu, phường
Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
4.3. Tiêu chí xét tuyển:
a) Các quy định chung:
- Căn cứ điểm xét tuyển môn Ngữ văn, kết quả thi các môn năng khiếu của
thí sinh, chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định và chính sách ưu tiên trong tuyển sinh,
Nhà trường xây dựng biên bản điểm trúng tuyển đối với từng ngành thi.
- Đối với thí sinh thuộc diện chính sách được hưởng ưu tiên theo đối tượng
hay khu vực, mức chênh lệch điểm được thực hiện theo quy định của Quy chế
tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm
non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
b) Quy định cụ thể về việc xét tuyển môn Ngữ văn:
Điểm môn Ngữ văn là điểm trung bình chung 02 hoặc 03 năm học THPT
THPT, hoặc điểm trung bình 01 năm học, hoặc điểm môn Tiểu luận mỹ thuật
(đối với thí sinh là người nước ngoài), hoặc điểm trung bình 01 môn tương
đương đương do Hội đồng tuyển sinh quyết định (đối với những thí sinh học
chương trình THPT tại các trường quốc tế hoặc chương trình THPT ở nước
ngoài)
b) Quy định cụ thể về việc xét Điểm trúng tuyển:
- Trọng số của các điểm thi tuyển và xét tuyển:
+ Môn Hình họa, Tượng tròn (thi tuyển): hệ số 2
+ Môn Bố cục, Trang trí, Phù điêu (thi tuyển): hệ số 1
+ Môn Ngữ văn (xét tuyển)/Tiểu luận mỹ thuật: hệ số 1
- Điểm xét tuyển là điểm tổng của 2 môn năng khiếu và môn Ngữ văn/Tiểu
luận mỹ thuật. Cụ thể điểm tuyển xét tuyển của các ngành được tính như sau:
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+ Ngành Hội họa: Hình họa (hs2) + Bố cục (hs1) + Ngữ văn (hs1)
+ Ngành Đồ họa: Hình họa (hs2) + Bố cục (hs1) + Ngữ văn (hs1)
+ Ngành Thiết kế đồ họa: Hình họa (hs2) + Trang trí (hs1) + Ngữ văn (hs1)
+ Ngành Điêu khắc: Tượng tròn (hs2) + Phù điêu (hs1) + Ngữ văn (hs1)
+ Ngành Sư phạm mỹ thuật: Hình họa (hs2) + Bố cục (hs1) + Ngữ văn
(hs1)
5. Hồ sơ, địa điểm, thời gian nộp hồ sơ và lệ phí tuyển sinh:
5.1. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:
- 02 Phiếu đăng ký dự thi (ĐKDT) theo mẫu của Trường Đại học Mỹ thuật
Việt Nam. Mẫu phiếu được đăng công khai trên website của trường
www.mythuatvietnam.edu.vn
- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
- 3 ảnh chân dung cỡ 3x4 (mới chụp trong vòng 6 tháng).
- 2 phong bì dán sẵn tem, ghi địa chỉ nơi nhận và số điện thoại của người nhận
(Nhà trường dùng để gửi Giấy báo dự thi và Kết quả thi)
- Bản sao học bạ THPT có công chứng.
5.2. Địa điểm nộp hồ sơ:
- Nộp trực tiếp tại phòng Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc
tế, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam số 42 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận
Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.38.263861
- Đối với những thí sinh ở xa có thể nộp hồ sơ và lệ phí qua đường bưu điện.
5.3. Thời gian nộp hồ sơ:
Từ ngày 6/6/2022 đến hết ngày 24/6/2022 (thí sinh nộp trực tiếp tại trường
vào các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 trong tuần).
5.4. Lệ phí tuyển sinh:
- Lệ phí hồ sơ: 100.000 đồng
- Lệ phí thi năng khiếu: 500.000 đồng
Ghi chú: Ngoài việc nộp hồ sơ theo yêu cầu như ở tiểu mục 6.1, thí sinh
dự thi phải đăng ký nguyện vọng trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào
tạo
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6. Lịch thi tuyển sinh:
Lịch thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 của Trường Đại học Mỹ
thuật Việt Nam từ ngày 20/7/2022 đến ngày 24/7/2022, cụ thể:
STT

Ngày thi

1

20/7/2022

Buổi

8g30

21/7/2022
Chiều
Sáng

3

Ngành thi

Sáng từ Làm thủ tục dự thi, phổ biến quy chế thi, xử lý

Sáng
2

Môn thi

22/7/2022
Chiều

những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh
Bố cục

Hội họa, Đồ họa

Phù điêu

Điêu khắc

Bố cục

Hội họa, Đồ họa

Phù điêu

Điêu khắc

Hình họa

Hội họa, Đồ họa

Tượng tròn

Điêu khắc

Hình họa

Hội họa, Đồ họa

Tượng tròn

Điêu khắc
Thiết kế đồ họa; Sư phạm mỹ thuật

Sáng
4

Hình họa

Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ
thuật

23/7/2022

Thiết kế đồ họa; Sư phạm mỹ thuật
Chiều

Hình họa

Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ
thuật

Trang trí
Sáng
5

24/7/2022

Sư phạm mỹ thuật; Lý luận, lịch

Bố cục

sử và phê bình mỹ thuật

Trang trí
Chiều

Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa
Sư phạm mỹ thuật; Lý luận, lịch

Bố cục

sử và phê bình mỹ thuật

7. Thí sinh có thể đăng ký hai ngành không trùng ngày thi môn Hình hoạ,
Bố cục hoặc Trang trí.
Nhà trường yêu cầu thí sinh đăng ký dự thi hai ngành phải đăng ký lựa chọn
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1 và lựa chọn 2 vào ngày tập trung làm thủ tục dự thi. Sau khi Nhà trường công
bố điểm thi, thí sinh có thể thay đổi lựa chọn bằng việc gửi đơn tới phòng Đào
tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế trong vòng 3 ngày kể từ ngày công bố
điểm thi.
8. Xét tuyển nguyện vọng bổ sung ngành:
Trong trường hợp ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật vẫn còn chỉ
tiêu, Nhà trường sẽ xét tuyển nguyện vọng đối với thí sinh dự thi vào ngành Hội
họa, Đồ họa, Sư phạm mỹ thuật trong kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy
năm 2022 tại trường. Thí sinh nộp đơn tới phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và
Hợp tác quốc tế trong vòng 3 ngày kể từ ngày công bố điểm trúng tuyển.
9. Công bố kết quả thi tuyển sinh:
- Khi có kết quả thi tuyển sinh, Nhà trường sẽ công bố công khai tại trường và
trên website của trường (www.mythuatvietnam.edu.vn) với các nội dung sau:
+ Kết quả điểm thi tuyển sinh của các thí sinh.
+ Điểm chuẩn xét chọn thí sinh trúng tuyển.
+ Danh sách thí sinh trúng tuyển, đủ điều kiện tốt nghiệp vào các ngành đào
tạo.
- Nhà trường sẽ gửi giấy báo nhập học đến từng thí sinh trúng tuyển.
Mọi chi tiết xin liên hệ với phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác
quốc tế, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam - 42 Yết Kiêu - Điện thoại:
024.38.263861-Email: pdt.fineart08@gmail.com.
PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

Đặng Thị Phong Lan
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