BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƢỜNG CAO ĐẲNG
MỸ THUẬT TRANG TRÍ ĐỒNG NAI.
Số :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 14 tháng 3 năm 2019

67 /TB-CĐMTĐN

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH NĂM 2019 TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
Đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng Mỹ thuật ứng dụng, trang bị cho sinh viên
những phẩm chất đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp:
- Khả năng thiết kế, sáng tạo.
- Kỹ năng làm việc nhóm và linh hoạt trong môi trường thiết kế chuyên nghiệp.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng trong thiết kế mỹ thuật.
- Thiết kế và thực hiện các sản phẩm mỹ thuật theo từng ngành.
- Kỹ năng quản lý, tổ chức dự án và thi công công trình mỹ thuật.
II. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:
1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:
- Trình độ trung cấp: 170/ 7 ngành
- Trình độ cao đẳng: 150/7 ngành
2. NGÀNH ĐÀOTẠO
* Trình độ trung cấp
Ngành đào tạo
Thiết kế Đồ họa
Thiết kế Nội thất
Thiết kế Thời Trang
Truyền thông Đa phương tiện
Điêu khắc
Gốm
Nhiếp ảnh

Mã
trƣờng

Khối xét
Môn
Mã ngành
tuyển
xét tuyển
5210402
Bài vẽ tự chọn
5210403
CDT4805
H
5540206
5320106
5210102
5210105
5210303
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* Trình độ cao đẳng
Ngành đào tạo
Thiết kế Đồ họa
Thiết kế Nội thất
Thiết kế Thời Trang
Truyền thông Đa phương tiện
Điêu khắc
Gốm
Nhiếp ảnh

Mã
trƣờng

Khối xét
Môn
Mã ngành
tuyển
xét tuyển
6210402
- Bài vẽ hình họa
6210403
CDT4805
H
- Bài vẽ Trang trí
6540206
- Môn ngữ văn
6320106
6210102
6210105
6210303

3. ĐỐI TƢỢNG TUYỂN SINH:
a) Đối với trình độ trung cấp: Công dân Việt Nam có hộ khẩu trên toàn quốc,
đã tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương trở lên;
b) Đối với trình độ cao đẳng: Công dân Việt Nam có hộ khẩu trên toàn quốc, đã
tốt nghiệp trung học phổ thông trung học chuyên nghiệp, Giáo dục thường xuyên
Trung cấp nghề ;hoặc Trung cấp.
4. PHƢƠNG THỨC TUYỂN SINH: Xét tuyển
4.1. Trình độ trung cấp:
- Xét tuyển sơ khảo bài vẽ năng khiếu do thí sinh nộp sơ tuyển (01 bài vẽ ).
- Chỉ xét tuyển những thí sinh có hồ sơ đăng ký xét tuyển đầy đủ, hợp lệ, đúng
quy định.
4.2. Trình độ Cao đẳng:
- Xét tuyển sơ khảo 02 bài vẽ năng khiếu: hình họa chất liệu chì, trang trí màu
do thí sinh nộp sơ tuyển hoặc kết quả thi 02 môn năng khiếu của các trường đại học
trên toàn quốc có cùng chuyên ngành và khối thi.
- Xét điểm môn ngữ văn: dựa trên kết quả học tập 3 năm học THPT.
Cụ thể cách xét điểm môn ngữ văn như sau:
ĐTK môn ngữ văn lớp 10 + lớp 11 + lớp 12
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5. ĐĂNG KÝ DỰ THI : Hồ sơ ĐKXT gồm:
5.1. Đối với trình độ trung cấp:
- Phiếu đăng ký xét tuyển năm 2019 (phiếu số 1 theo mẫu của trường);
- Bản sao hợp lệ các loại giấy tờ gồm:
+ Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệpTHCS (photo công chứng).
+ Giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).
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+ 01 bài vẽ năng khiếu trên khổ giấy A 4 (vẽ theo sở thích)
+ 03 ảnh chân dung mới nhất cỡ 3x 4
5.2. Đối với trình độ cao đẳng:
- Phiếu đăng ký xét tuyển năm 2019 (phiếu số 1 theo mẫu của trường);
- Bản sao hợp lệ các loại giấy tờ gồm:
+ Học bạ (photo công chứng).
+ Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệpTHPT tạm thời (photo công
chứng).
+ Giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).
+ Giấy chứng nhận, bằng khen các cuộc thi năng khiếu nghệ thuật từ giải 3 cấp
tỉnh trở lên, hoặc những giấy tờ ưu tiên khác (đối với thí sinh tuyển thẳng theo quy
định tại điểm d khoản 2 phụ lục 01 – Thông tư 05/2017/TT - BLĐTBXH)
+ 02 bài năng khiếu: 01 bài vẽ hình họa, 01 bài vẽ trang trí theo yêu cầu sau:
* Bài vẽ hình họa:
+ Chất liệu: Chì
+ Kích thước: Vẽ trên khổ giấy A3
+ Nội dung: Vẽ tượng chân dung hoặc tĩnh vật.
* Bài vẽ trang trí:
+ Chất liệu: Màu nước hoặc màu chì, màu bột…
+ Kích thước: Bố cục hài hòa trên khổ giấy A3
+ Nội dung: Vẽ tự do.
6. PHƢƠNG THỨC NỘP HỒ SƠ :
Nộp trực tiếp tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai hoặc chuyển
phát nhanh qua đường bưu điện.
Địa chỉ: số 7, đường 30/4, phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
7. LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:
7.1. Trình độ trung cấp: Không thu lệ phí
8.2. Trình độ cao đẳng: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển trình độ cao đẳng nộp lệ
phí sơ khảo như sau:
- Đối với thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại trường: 150.000 đ/hồ sơ
- Đối với thí sinh chuyển điểm thi từ các trường Đại học có cùng chuyên
ngành: 30.000đ/ hồ sơ
Ghi chú: Theo Quy định tại Thông tư liên tịch 40/2015/TTLT – BTC - BGDĐT
ngày 27 tháng 03 năm 2015.
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8. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ: Thực hiện 04 đợt
Trình độ Trung cấp
Từ ngày 08/03/2019 đến ngày 20/6/2019
Đợt 1
Trình độ Cao đẳng
Từ ngày 12/3/2019 đến ngày 29/6/2019
Trình độ Trung cấp
Từ ngày 14/8 /2019 đến ngày 18/9 /2019
Đợt 2
Trình độ Cao đẳng
Từ ngày 02/7 /2019 đến ngày 02/8 /2019
Trình độ Trung cấp
Từ ngày 22/9 /2019 đến ngày 24/10 /2019
Đợt 3
Trình độ Cao đẳng
Từ ngày 06/8/2019 đến ngày 06/9/2019
Trình độ Trung cấp
Từ ngày 29/10 /2019 đến ngày 12/12 /2019
Đợt 4
Trình độ Cao đẳng
Từ ngày 10/9/2019 đến ngày 04/10/2019
Ghi chú: Nhà trường sẽ tiếp tục nhận hồ sơ nếu chưa tuyển đủ chỉ tiêu theo các đợt.
9. ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ
Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai
Địa chỉ: số 7, đường 30/4, phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
10. THỜI GIAN XÉT TUYỂN (chấm sơ khảo): 04 đợt
Trình độ Trung cấp
Từ ngày 25/06/2019 đến ngày 26/06/2019
Đợt 1
Trình độ Cao đẳng
Từ ngày 05/7/2019 đến ngày 06/7/2019
Trình độ Trung cấp
Từ ngày 20/09 /2019 đến ngày 21/09/2019
Đợt 2
Trình độ Cao đẳng
Từ ngày 20/09 /2019 đến ngày 21/09/2019
Trình độ Trung cấp
Từ ngày 28/10 /2019 đến ngày 29/10/2019
Đợt 3
Trình độ Cao đẳng
Từ ngày 13/9/2019 đến ngày 14/9/2019
Trình độ Trung cấp
Từ ngày 16/12 /2019 đến ngày 17/12/2019
Đợt 4
Trình độ Cao đẳng
Từ ngày 11/10/2019 đến ngày 12/10/2019
Ghi chú: Nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức xét tuyển nếu chưa tuyển đủ chỉ tiêu theo
các đợt.
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ
Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai
Địa chỉ: số 7, đường 30/4, phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: - 0251 3816820 (Phòng Đào tạo)
- 0916. 347357 (thầy Hào) - 0987. 184164 (cô Chung)
- Website:www.dongnaiart.edu.vn
- facebook:www facebook.com/dongnaiart.edu.vn
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Trên đây là thông báo tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2019.
Trường cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai.
Trân trọng.
Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH, Sở LĐTBXH (Báo cáo)
- Vụ Đào tạo – Bộ VHTTDL (Báo cáo)
- Lưu ĐT,KT&ĐBCLGD

PHÓ HIỆU TRƢỞNG
PHỤ TRÁCH

đã ký
Trƣơng Đức Cƣờng
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