TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 888 /TB-ĐHSPNTTW

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO
Hình thức thi tuyển sinh các môn năng khiếu năm 2021

- Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học năm 2021 của Trường ĐHSP Nghệ thuật
Trung ương;
- Căn cứ các văn bản hướng dẫn tổ chức học và thi trong thời gian phòng
chống dịch bệnh Covid - 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ tình hình thực tế của dịch bệnh Covid - 19, Trường Đại học Sư phạm
Nghệ thuật TW thông báo hình thức thi tuyển sinh đại học năm 2021 như sau:
1. Hình thức thi:
Thí sinh làm 01 clip/file ghi lại nội dung bài thi môn năng khiếu gửi đến địa
chỉ qui định của Hội đồng tuyển sinh Trường ĐHSP Nghệ thuật TW (Có phụ lục
hướng dẫn kèm theo).
2. Thời gian:
- Thời gian thí sinh nhận đề thi: Ngày 25/6/2021
- Thời gian thí sinh gửi bài thi: Từ 05/7/2021 đến 15/7/2021
- Thời gian công bố kết quả thi: Trước 30/7/2021.
3. Thông tin chi tiết xin liên hệ:
Trung tâm Tuyển sinh và Hợp tác đào tạo, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, số
18 ngõ 55, đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.
Điện thoại: 02462516416; Hotline: 0947392229/0398279096.
Website: http://www.spnttw.edu.vn
Facebook: Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương - NUAE
Thông tin tuyển sinh đại học được cập nhật thường xuyên trên Website và
Facebook của Nhà trường./.
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Đã ký)

- Website;
- Các đơn vị;
- Thí sinh dự thi;
- Lưu VT, TTTS&HTĐT.

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Đào Đăng Phượng
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Phụ lục 1: HƯỚNG DẪN GỬI CLIP/FILE BÀI DỰ THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU QUA INTERNET
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

(Kèm theo TB số: 888 /TB-ĐHSPNTTW ngày 21 tháng 6 năm 2021)
I. Hệ đại học chính quy
Ngành đào tạo

Môn thi - Nội dung

Hướng dẫn thực hiện bài thi

Môn 1: Ngữ văn

Ghi chú

Xét tuyển học bạ/ điểm thi THPT QG

Môn 2: Kiến thức âm nhạc cơ bản Thí sinh làm 01 clip ghi lại nội dung hai môn thi năng khiếu - Thời gian tối đa 10
- Nhạc lý:

- Yêu cầu: Clip phải rõ hình, rõ tiếng, thể hiện chi tiết được phút.

Âm và các ký hiệu âm; nhịp; quãng các phần dự thi.

- Thí sinh tham khảo

và đảo quãng; điệu thức trưởng, thứ.

- Các bước thực hiện:

clip hướng dẫn của

- Xướng âm hoặc Thẩm âm:

Bước 1: Vào địa chỉ (http://dethitsdh2021.spnttw.edu.vn)

Hội đồng tuyển sinh

(có thể thi thẩm âm thay cho phần tải đề thi môn 2 (Kiến thức âm nhạc cơ bản), chọn đề thi; trên website, facebook
Sư phạm
Âm nhạc/Sư phạm

thi đọc xướng âm).

môn 3 (Thanh nhạc - Nhạc cụ), thí sinh tự chọn 01 bài hát, của

+ Xướng âm: Từ 0 đến 01 dấu 01 bản nhạc được phép lưu hành để trình bày.

Âm nhạc Mầm non hóa ở các loại nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

Trường

ĐHSP

Nghệ thuật TW.

Bước 2: Làm 01 clip (Nội dung trong một môn thi phải liền - Thí sinh chỉ gửi clip

+ Thẩm âm: Hát bằng âm La từ mạch, không cắt ghép chỉnh sửa, không giới thiệu/ ghi thông dự thi 01 lần. Sau khi
01 đến 02 giai điệu trong kho dữ tin cá nhân), lần lượt các nội dung thi:

nhận được bài dự thi

liệu trên website của HĐTS.

+ Nhạc lý

HĐTS sẽ có phản hồi

+ Xướng âm hoặc thẩm âm

thông tin lại cho thí

+ Thanh nhạc

sinh.

Môn 3: Thanh nhạc - Nhạc cụ

Hát từ 01 đến 02 bài hát.Trình bày + Nhạc cụ
01 đến 02 bài nhạc cụ.

Bước 3: Đặt tên file clip (spamnhac_tên địa chỉ email).
* Ví dụ: Email người gửi nguyenvana@gmail.com, tên file
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sẽ đặt là: spamnhac_nguyenvana
Bước 4: Gửi file/clip vào địa chỉ email:
spamnhac@spnttw.edu.vn
+ Tên chủ đề: Bài dự thi ĐH 2021
+ Nội dung gửi thư: Nguyễn Văn A, sinh ngày...tháng…năm,
địa chỉ, số điện thoại, đính kèm file spamnhac_nguyenvana
Môn 1: Ngữ văn

Xét tuyển học bạ/ điểm thi THPT QG

Môn 2: Kiến thức âm nhạc cơ bản Thí sinh làm 01 clip ghi lại nội dung hai môn thi năng khiếu
- Nhạc lý:

- Yêu cầu: Clip phải rõ hình, rõ tiếng, thể hiện chi tiết được - Thời gian không quá

Âm và các ký hiệu âm; nhịp; quãng các phần dự thi.

15 phút.

và đảo quãng; điệu thức trưởng, thứ.

Môn 2 (Kiến thức âm nhạc cơ bản), làm theo hướng dẫn của - Thí sinh tham khảo

- Xướng âm hoặc Thẩm âm:

ngành Sư phạm Âm nhạc.

clip hướng dẫn của

(có thể thi thẩm âm thay cho phần Môn 3 (Thanh nhạc chuyên ngành) thí sinh tự chọn 02 tác Hội đồng tuyển sinh
thi đọc xướng âm).
Thanh nhạc

phẩm thanh nhạc được phép lưu hành (Được phép sử dụng trên website, facebook

+ Xướng âm: Từ 0 đến 01 dấu nhạc đệm).
hóa ở các loại nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

của

Bước 1, 2 : Thực hiện như ngành Sư phạm Âm nhạc

+ Thẩm âm: Hát bằng âm La từ Bước 3:Đặt tên fileclip (thanhnhac_tên địa chỉ email).

Trường

ĐHSP

Nghệ thuật TW.
- Thí sinh chỉ gửi clip

01 đến 02 giai điệu trong kho dữ * Ví dụ: Email người gửi nguyenvana@gmail.com, tên file dự thi 01 lần. Sau khi
liệu trên website của HĐTS.

sẽ đặt là: thanhnhac_nguyenvana

nhận được bài dự thi

Môn 3: Thanh nhạc chuyên ngành Bước 4: Gửi file/clip vào địa chỉ

HĐTS sẽ có phản hồi

- Trình bày 01 tác phẩm nước email:thanhnhac@spnttw.edu.vn

thông tin lại cho thí

ngoài (không hát lời Việt)

+ Tên chủ đề: Bài dự thi ĐH 2021

- Trình bày 01 ca khúc nghệ thuật + Nội dung gửi thư: Nguyễn Văn A, sinh ngày...tháng…năm,
hoặc ca khúc mang âm hưởng dân ca… địa chỉ, số điện thoại, đính kèm file thanhnhac_nguyenvana
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sinh.

Môn 1: Ngữ văn

Xét tuyển học bạ/ điểm thi THPT QG

Môn 2: Kiến thức âm nhạc cơ bản Thí sinh làm 01 clip ghi lại nội dung hai môn thi năng khiếu - Thời gian không quá
- Nhạc lý:

- Yêu cầu: Clip phải rõ hình, rõ tiếng, thể hiện chi tiết được 15 phút.

Âm và các ký hiệu âm; nhịp; quãng các phần dự thi.

- Thí sinh tham khảo

và đảo quãng; điệu thức trưởng, thứ.

Môn 2 (Kiến thức âm nhạc cơ bản) làm clip dự thi theo clip hướng dẫn của

- Xướng âm hoặc Thẩm âm:

hướng dẫn của ngành Sư phạm Âm nhạc.

Hội đồng tuyển sinh

(có thể thi thẩm âm thay cho phần Môn 3 (Piano) thí sinh tự chọn 02 đến 03 tác phẩm trên đàn trên website, facebook
thi đọc xướng âm).
Piano

Piano được phép lưu hành (Chỉ sử dụng trên đàn Piano của

+ Xướng âm: Từ 0 đến 01 dấu cơ/điện tử).
hóa ở các loại nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

Trường

ĐHSP

Nghệ thuật TW.

Bước 1, 2 : Thực hiện như ngành Sư phạm Âm nhạc

+ Thẩm âm: Hát bằng âm La từ Bước 3: Đặt tên file clip (piano_tên địa chỉ email).

- Thí sinh chỉ gửi clip
dự thi 01 lần. Sau khi

01 đến 02 giai điệu trong kho dữ * Ví dụ: Email người gửi nguyenvana@gmail.com, tên file nhận được bài dự thi
liệu trên website của HĐTS.

sẽ đặt là: piano_nguyenvana

HĐTS sẽ có phản hồi

Môn 3: Piano

Bước 4: Gửi file/clip vào địa chỉ email:

thông tin lại cho thí

- Thí sinh trình bày từ 2 đến 3 tác piano@spnttw.edu.vn
phẩm trên đàn Piano.

sinh.

+ Tên chủ đề: Bài dự thi ĐH 2021

- Mỗi tác phẩm ở một thể loại: + Nội dung gửi thư: Nguyễn Văn A, sinh ngày...tháng…năm,
sonate, etude, phức điệu...

địa chỉ, số điện thoại, đính kèm file piano_nguyenvana
Xét tuyển học bạ/ điểm thi THPT QG

Môn 1: Ngữ văn
Sư phạm
Mỹ thuật/Sư phạm
Mỹ thuật Mầm
non, Thiết kế đồ

Thí sinh làm file ảnh ghi lại nội dung hai môn thi năng khiếu
Môn 2: Hình họa

- Yêu cầu: File ảnh phải rõ hình, thể hiện chi tiết được nội dung

- Chất liệu: Chì đen.

bài thi.

- Khổ giấy: 30 cm x 40 cm.

- Các bước thực hiện:
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- Thí sinh tham khảo

họa, Thiết kế thời

Bước 1: Vào địa chỉ (http://dethitsdh2021.spnttw.edu.vn)

trang, Công nghệ

chọn mục đề thi môn 2(Hình họa),môn 3 (Vẽ màu) chọn đề Hội đồng tuyển sinh

may, Hội họa

thi và tải về.

clip hướng dẫn của
trên website, facebook

Bước 2: Thực hiện bài theo quy định của đề thi. Chụp ảnh của

Trường

ĐHSP

bài thi.

Nghệ thuật TW.

Môn 3:Vẽ màu

Bước 3: Đặt tên file (tennganhduthi_tên địa chỉ email).

- Thí sinh chỉ gửi file

- Chất liệu: Màu bột/màu

* Ví dụ: Email người gửi nguyenvana@gmail.com dự thi ảnh dự thi 01 lần. Sau

Gouache

sư phạm Mỹ thuật (các ngành khác xem phụ lục)

khi nhận được bài dự

- Khổ giấy: 30 cm x 40 cm.

Đặt tên file: spmythuat_nguyenvana

thi HĐTS sẽ có phản

Bước 4: Gửi file/clip vào địa chỉ email:

hồi thông tin lại cho thí

spmythuat@spnttw.edu.vn

sinh.

+ Tên chủ đề: Bài dự thi ĐH 2021
+ Nội dung gửi thư: Nguyễn Văn A, sinh ngày...tháng…năm,
địa chỉ, số điện thoại, đính kèm file spmythuat_nguyenvana
Thí sinh đăng ký dự thi ĐH Quản Thí sinh đăng ký R00 xét tuyển theo các tổ hợp C00 (Văn,
Quản lý văn hoá

lý văn hóa xét tuyển kết quả Sử, Địa) hoặc thí sinh có thể dự thi tổ hợp H00 (Mỹ thuật),
THPT theo các tổ hợp.
Môn 1: Ngữ văn

Diễn viên Kịch - Điện
ảnh

Môn 2: Hình thể và tiếng nói

N00 (Âm nhạc).
Xét tuyển học bạ/ điểm thi THPT QG
Thí sinh làm 01 clip ghi lại nội dung hai môn thi năng khiếu - Thời gian từ 10 đến

Phần trình diễn ở hình thức cá - Yêu cầu: Clip phải rõ hình, rõ tiếng, thể hiện chi tiết được 15 phút.
nhân, không có sự xuất hiện của các phần dự thi.

- Thí sinh tham khảo

nhận vật thứ 2.

- Các bước thực hiện:

clip hướng dẫn của

Môn 3: Diễn xuất

Bước 1: Môn 2 (Hình thể và Tiếng nói), môn 3 (Diễn xuất) Hội đồng tuyển sinh
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Diễn xuất 01 Tiểu phẩm, 01 Tình thí sinh tự chọn nội dung chủ đề (Không chọn nội dung phản trên website, facebook
huống tự chọn.

cảm và trái với Pháp luật Việt Nam).

của

Trường

ĐHSP

Bước 2: Làm 01 clip theo hướng dẫn (Nội dung trong một Nghệ thuật TW.
môn thi phải liền mạch, không cắt ghép chỉnh sửa, không - Thí sinh chỉ gửi clip
giới thiệu/ ghi thông tin cá nhân), lần lượt các nội dung:

dự thi 01 lần. Sau khi

+ Hình thể: Thể hiện được ngoại hình tổng thể trước, sau, nhận được bài dự thi
khuôn mặt, tác phong đi lại...

HĐTS sẽ có phản hồi

+ Tiếng nói: Thí sinh trình bày 01 bài hát hoặc 01 bài thơ thông tin lại cho thí
hoặc thuyết trình chủ đề tự chọn.
+ Diễn xuất: Biểu diễn 01 tiểu phẩm sân khấu và 01 tình
huống kịch,không có sự xuất hiện của nhận vật thứ 2.
* Thí sinh được trang điểm (không được hóa trang thành
nhân vật có ngoại hình khác), được sử dụng trang phục, đạo
cụ, phương tiện hỗ trợ phần trình diễn.
Bước 3: Đặt tên fileclip (dienvienkich_tên địa chỉ email).
* Ví dụ: Email người gửi nguyenvana@gmail.com, tên file
sẽ đặt là: dienvienkich_nguyenvana
Bước 4: Gửi file/clip vào địa chỉ email:
dienvienkich@spnttw.edu.vn
+ Tên chủ đề: Bài dự thi ĐH 2021
+ Nội dung gửi thư: Nguyễn Văn A, sinh ngày...tháng…năm,
địa chỉ, số điện thoại, đính kèm file dienvienkich_nguyenvana
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sinh.

II. Hệ đại học Liên thông chính quy
Ngành đào tạo

Xét tuyển

Sư phạm Âm nhạc
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý văn hoá

Xét kết quả điểm TBC học tập toàn khoá hoặc điểm TBC của môn thi tốt nghiệp của hệ
Trung cấp, Cao đẳng.

Thiết kế thời trang
Diễn viên Kịch - Điện ảnh
Lưu ý:
1. Thí sinh phải có cam kết nội dung bài thi clip/file của thí sinh gửi đến HĐTS là do chính cá nhân thí sinh thực hiện;
2. Kết quả bài thi của thí sinh sẽ bị hủy nếu phát hiện gian lận trong các trường hợp sau: Nhờ người khác làm hộ; cắt ghép, copy
của người khác; chia sẻ, phát tán clip/file dự thi dưới mọi hình thức.
* Trước khi học chính thức, Nhà trường sẽ tổ chức tập trung thí sinh, đánh giá lại năng khiếu để làm cơ sở tư vấn ngành học theo
nguyện vọng và phù hợp với khả năng, năng khiếu của thí sinh.
* Thông tin tuyển sinh đại học năm 2021 được cập nhật thường xuyên trên Website và Facebook của nhà Trường.
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Phụ lục 2: ĐỊA CHỈ THÍ SINH GỬI CLIP/FILE BÀI DỰ THI QUA INTERNET
VỀ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐHPS NGHỆ THUẬT TW

(Kèm theo TB số: 888/TB-ĐHSPNTTW ngày 21 tháng 6 năm 2021)
Ngành dự thi đại học

TT

Tên ngành

Địa chỉ Email

1

Sư phạm Âm nhạc/ Sư phạm Âm nhạc Mầm non

spamnhac

spamnhac@spnttw.edu.vn

2

Sư phạm Mỹ thuật/ Sư phạm Mỹ thuật Mầm non

spmythuat

spmythuat@spnttw.edu.vn

3

Thanh nhạc

thanhnhac

thanhnhac@spnttw.edu.vn

4

Piano

piano

piano@spnttw.edu.vn

5

Thiết kế đồ họa

dohoa

dohoa@spnttw.edu.vn

6

Thiết kế Thời trang

7

Hội họa

8

Công nghệ May

congnghemay

congnghemay@spnttw.edu.vn

9

Quản lý văn hóa

quanlyvanhoa

quanlyvanhoa@spnttw.edu.vn
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Diễn viên Kịch - Điện ảnh

dienvienkich

dienvienkich@spnttw.edu.vn

thoitrang
hoihoa

9

thoitrang@spnttw.edu.vn
hoihoa@spnttw.edu.vn

