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TRƢỜNG CAO ĐẲNG MỸ THUẬT TRANG TRÍ ĐỒNG NAI

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018
HỆ CAO ĐẲNG
I - MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Trình độ 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 cao.
- Kỹ năng làm việc nhóm và linh hoạt trong các 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 các công trình mỹ thuật.
II –NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 250/7 ngành.
- Xét tuyển môn ngữ văn và 02 bài dự tuyển năng khiếu: lấy 90% chỉ tiêu.
- Xét tuyển môn ngữ văn và kết quả thi tuyển sinh vào các trường đại học trên toàn quốc
có cùng khối thi, cùng ngành: lấy 10% chỉ tiêu.
2. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VÀ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO
1.1. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN
- 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.
1.2. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO
Ngành đào tạo
Mã
Khối Mã ngành Môn xét tuyển
trƣờng
xét
tuyển
Thiết kế Đồ hoạ
C210403
Thiết kế Nội thất
C210405
Thiết kế Thời trang
C210404
Hình hoạ
Truyền thông đa phương tiện
CDT4805
H
C320104
Trang trí
Văn
Điêu khắc
C210105
Gốm
C210107
Nhiếp ảnh
C210301

2. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
2.1. PHƢƠNG THỨC TUYỂN SINH:
Xét tuyển:
+ 02 môn năng khiếu: dựa trên kết quả 02 bài năng khiếu - Hình họa và Trang trí (vẽ chì
và vẽ màu) hoặc kết quả thi 02 môn năng khiếu của các trường đại học trên toàn quốc có cùng chuyên
ngành và khối thi.
+ Môn ngữ văn dựa trên kết quả học tập 3 năm học THPT.
Cách tính điểm: ĐTK môn ngữ văn lớp 10 + lớp 11 + lớp 12
3
2.2. ĐĂNG KÝ DỰ THI: Hồ sơ dự thi gồm:
- Hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) cao đẳng năm 2018 (theo mẫu của Trường).
- Học bạ THPT (phô tô công chứng).
- Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (phô tô 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.)
- 2 bài năng khiếu:
+ 1 bài vẽ hình họa: yêu cầu:
 chất liệu chì.
 kích thước: khổ giấy A3.
 Nội dung: vẽ tượng chân dung hoặc tĩnh vật hoặc trái cây,…phù hợp với khổ giấy
quy định.
+ 1 bài vẽ trang trí: yêu cầu:
 chất liệu màu bột, màu nước hoặc chì màu.
 kích thước: cạnh lớn nhất không nhỏ hơn 20cm vẽ trên khổ giấy A3.
 Nội dung: vẽ trang trí hình vuông hoặc hình tròn hoặc hình chữ nhật,…theo đề tài
thí sinh yêu thích.
- 3 ảnh chân dung mới cỡ 3x4.
2.3. PHƢƠNG THỨC NỘP HỒ SƠ
- Nộp trực tiếp tại Phòng Tư vấn tuyển sinh - Trường CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng Nai.
- Gửi phát nhanh qua bưu điện về: Phòng Tư vấn tuyển sinh - Trường CĐ Mỹ thuật trang trí
Đồng Nai - Số 368, đường 30/4, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
2.4. LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi ngàn
đồng).
3. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

3.1. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ
Đợt 1: - Từ 12/3/2018 đến hết ngày 29/6/2018.
- 26/6/2018 - 13/7/2018 nhận bổ sung Học bạ THPT (bản sao có công chứng) và Giấy
chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản sao có công chứng).
Đợt 2: - Từ ngày 02/7/2018 đến hết ngày 03/8/2018. (Nếu nhà trường chưa tuyển đủ chỉ
tiêu trong đợt 1).
Đợt 3: - Từ ngày 06/8/2018 đến hết ngày 07/9/2018. (Nếu nhà trường chưa tuyển đủ chỉ
tiêu trong đợt 2).
Đợt 4: - Từ ngày 10/9/2018 đến hết ngày 05/10/2018. (Nếu nhà trường chưa tuyển đủ
chỉ tiêu trong đợt 3).
3.2. ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ
Phòng Tư vấn tuyển sinh, Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai.
Số 368, đường 30/4, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0916 347 357 (Thầy Hào)–0982 179 239 (Cô Nhung)– 0947 272 474 (Thầy
Linh).
4. THỜI GIAN XÉT TUYỂN
* Đợt 1: - Từ ngày 05/07/2018 đến ngày 06/07/2018.
* Đợt 2: - Từ ngày 09/08/2018 đến ngày 10/08/2018. (Nếu nhà trường chưa tuyển đủ chỉ
tiêu trong đợt 1).
* Đợt 3: - Từ ngày 13/09/2018 đến ngày 14/09/2018. (Nếu nhà trường chưa tuyển đủ chỉ
tiêu trong đợt 2).
* Đợt 4: - Từ ngày 11/10/2018 đến ngày 12/10/2018. (Nếu nhà trường chưa tuyển đủ chỉ
tiêu trong đợt 3).
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ
Phòng Tư vấn tuyển sinh, Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai.
Số 368, đường 30/4, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 061. 3816820 – 0916 347 357 -0982 179 239– 0947 272 474 .
Fax: 0613.816170 – 0613.819932.
Email: tuyensinh.cdn@moet.edu.vn; haomythuat@gmail.com.
Website: www.dongnaiart.edu.vn
HIỆU TRƢỞNG

TS. TRẦN ĐÌNH QUẢ

