BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

Phiếu số 2
Số hồ sơ

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2018

PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH (ĐKTS)
Họ và tên:………………………………………………………………………. Giới tính: Nam, Nữ
Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………………
Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………
Cấp dự thi:………………………………… Chuyên ngành dự thi:…………………………………….
LỊCH NHẬN PHIẾU THI VÀ THI TUYỂN CHÍNH THỨC TẠI BAN TUYỂN SINH HVANQGVN
CẤP DỰ THI

NGÀY NHẬN PHIẾU THI
CHÍNH THỨC

NGÀY THI CHÍNH THỨC

Bậc Sơ cấp, hệ Trung cấp

Ngày 04,05 tháng 07 năm 2018

Ngày 07,08 tháng 07 năm 2018

Hệ Đại học chính quy

Ngày 04,05 tháng 07 năm 2018

Ngày 09,10 tháng 07 năm 2018

Hệ Đại học vừa làm vừa học
Hệ đại học liên thông

Lịch thi chi tiết sẽ thông báo sau khi có đủ hồ sơ đăng ký dự thi

•

GHI CHÚ

Lịch thi chi
tiết sẽ niêm yết
tại Học Viện
ANQGV
và
trên website

Thông tin chi tiết về tuyển sinh các cấp thí sinh xem trên website: www.vnam.edu.vn và thông
báo công khai tại Học viện ANQGVN.

THÍ SINH NỘP PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KÈM THEO GIẤY TỜ SAU:
-

Nộp một trong các loại bản sao văn bằng có công chứng, kèm theo bản gốc để đối chiếu như
sau: Bằng THPT,THBT, TCCN (đối với hệ Đại học và Đại học vừa làm vừa học) , bằng TCCN
hoặc bằng CĐ (đối với hệ liên thông Đại học).

-

Bản sao học bạ cấp III hoặc bảng điểm tốt nghiệp THPT,THBT có công chứng, giấy chứng
nhận tốt nghiệp THPT, THBT tạm thời dành cho thí sinh tốt nghiệp năm 2018 (đối với hệ Đại
học).

-

Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

-

02 ảnh 3x4 (trong vòng 6 tháng trở lại) và 02 phong bì.

THÍ SINH LƯU Ý: Mang theo phiếu này khi đến làm thủ thục nhận phiếu thi.
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CÁN BỘ NHẬN HỒ SƠ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

Phiếu số 2
Số hồ sơ

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2017

PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH (ĐKTS)
Họ và tên:………………………………………………………………………. Giới tính: Nam, Nữ
Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………………
Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………
Cấp dự thi:………………………………… Chuyên ngành dự thi:…………………………………….
LỊCH NHẬN PHIẾU THI VÀ THI TUYỂN CHÍNH THỨC TẠI BAN TUYỂN SINH HVANQGVN
CẤP DỰ THI

Hệ đại học liên thông

NGÀY NHẬN PHIẾU THI
CHÍNH THỨC

NGÀY THI THI CHÍNH THỨC

GHI CHÚ

Dự kiến cuối tháng 8 năm 2017

ĐIỀU KIỆN DỰ THI:
- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (Đối với thí sinh thi ngành Thanh nhạc, sau thời
hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ đại học được
miễn thi môn Ngữ văn).
- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, chưa đủ 36 tháng kể từ ngày
được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ đại học phải dự thi tuyển các môn văn
hóa, năng khiếu theo khối thi của ngành thí sinh đăng ký học liên thông trong kỳ thi tuyển sinh cao
đẳng, đại học theo quy định do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hàng năm.
THÍ SINH NỘP PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KÈM THEO GIẤY TỜ SAU:
- Tất cả các loại văn bằng, thí sinh phải nộp bản phôtô có công chứng (kèm theo bản gốc để đối
chiếu) khi nộp hồ sơ.
- Thí sinh nộp 2 bộ hồ sơ đăng ký dự thi, có xác nhận của cơ quan công tác đồng ý cử đi học. Các
điều kiện khác theo quy chế tuyển sinh Đai học của Bộ GD&ĐT.
- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
- 02 ảnh 3x4 (trong vòng 6 tháng trở lại)
- Lệ phí đăng ký thi: 60.000 đ
- Lệ phí thi tuyển: 1.200.000 đ
THÍ SINH LƯU Ý: Mang theo phiếu này khi đến làm thủ thục nhận phiếu thi.
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CÁN BỘ NHẬN HỒ SƠ

