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THÔNG BÁO
Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học

tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai

Căn cứ nhu cầu nâng chuẩn trình độ cho đội ngũ giáo viên các cấp đáp ứng 
yêu cầu phát triển giáo dục đào tạo và kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai.

Học viện Âm nhạc Huê liên kêt với Trường Cao đăng Sư phạm Gia Lai tuyên 
sinh mở lớp đào tạo đại học hình thức liên thông vừa làm vừa học như sau:

1. Ngành đào tạo, chỉ tiêu và môn thi
- Ngành Sư phạm âm nhạc
+ Liên thông từ cao đẳng lên đại học: thời gian đào tạo khóa học là 2 năm, học 

tập trung chủ yếu trong hè.
+ Liên thông từ trung cấp lên đại học: thời gian đào tạo khóa học là 2,5 năm, 

học tập trung chủ yếu trong hè.
- Chỉ tiêu tuyển sinh: dự kiến 100.
- Các môn thi và xét tuyển:
+ Xét tuyển môn Ngữ văn: từ 5,0 điểm trở lên, lấy từ kết quả điểm tổng kết 

(trung bình cộng) lớp 10, 11,12 THPT hoặc điểm thi tốt nghiệp môn ngữ văn kỳ thi 
tốt nghiệp THPT quốc gia. Đối với nhũng trường hợp mất học bạ phải có giấy chứng 
nhận của cấp có thẩm quyền xác nhận kết quả học tập môn Ngữ văn 3 năm lớp 
10,11,12 THPT hoặc BTTH. Đối với thí sinh có điểm môn Ngữ văn dưới 5,0 điểm 
hoặc mất học bạ THPT, BTTH thì phải dự thi môn Ngữ văn. f t

+ Thi các môn năng khiếu: ỊỊ y ^
* Môn 1: Xướng âm  ̂ iL(
* Môn 2Ẻ. Đàn, Hát: + Hát 1 đến 2 ca khúc (hoặc bài dân ca). \ \ v

+ Trình bày 1 bài độc tấu hoặc 1 bài kỹ thuật P ianơ^^-^- 
(Etude hoặc Phức điệu) trên đàn Ogan.

2. Đối tượng tuyển sinh và điều idện xét trúng tuyến
- Đã tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm âm nhạc, Cao đẳng Sư phạm âm nhạc; các 

ngành gần: Nhạc - Giáo dục công dân; Nhạc - Sử; Nhạc - Đoàn đội; Nhạc - Văn...
- Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thòi hạn các giấy tờ theo qui định.
- Điểm môn Ngữ văn, Xướng âm, Đàn - Hát đạt từ 5,0 điểm trở lên.
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo qui định hiện hành.
3ẵ Hồ so đăng ký dự thi
- Phát hành và thu nhận hồ sơ tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai vào các 

ngày trong tuần. Hồ sơ gồm:
a. Phiếu đăng ký dự thi đại học vừa làm vừa học
b. Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; Phiếu ghi điểm 

toàn khóa.
c. Giấy xác nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).



d. Bản sao công chứng học bạ THPT hoặc điêm thi tôt nghiệp THPT.
e. Bản sao công chứng Giấy khai sinh
f. 04 ảnh 4 X 6 cm (không quá 6 tháng đến ngày nộp hồ sơ); 02 phong bì có 

dán tem và ghi địa chỉ liên lạc và số điện thoạiẻ
g. Lệ phí:
+ Lệ phí hồ sơ, đăng kỷ dự thỉ: 150. OOOđ 
+ Lệ phỉ thỉ: 800.000đ
4. Thòi gian thi tuyển
Dự kiến tháng 12/2019 (nếu số lượng hồ sơ đủ để mở lớp)
Muốn biết thêm chỉ tiết xin liên hệ:
- Ban Đào tạo vừa làm vừa học Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai.

Địa chỉ: số 126, đường Lê Thánh Tôn, Thành phố Pleiku, số điện thoại: 
02693877322

- Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế Học viện Âm nhạc 
Huế, 01 Lê Lợi, thành phố Huế, số điện thoại: 0234.3838002, 0234.3898490.

Noi nhận:
-  Ban Giám đốc (đê chỉ đạo);
- Trường CĐSP Gia Lai (để phối họp);
- Phòng ĐT, QLKH và HTQT (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐT.

TS. Hà Mai Hương


