PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH 2018 CỦA ĐH VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI
Năm 2018, trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tuyển sinh theo từng ngành
với phạm vi trên cả nước ở hệ quân sự và dân sự. Ngoài ra, năm nay trường
tuyển sinh thêm ngành mới.
1. Đối tượng tuyển sinh: Theo quy định của từng ngành
- Hệ quân sự:
Thí sinh đăng ký xét tuyển (ĐKXT) theo quy định của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc
phòng (tổ chức sơ tuyển sức khỏe; kê khai hồ sơ ĐKXT, thẩm tra, xác minh lý lịch…),
thí sinh là thanh thiếu niên liên hệ với Ban Tuyển sinh các huyện (quận) nơi đăng ký hộ
khẩu thường trú, thí sinh là quân nhân liên hệ với cấp trung đoàn và tương đương để
đăng ký dự thi, xét tuyển.
- Hệ dân sự:
+ Đào tạo bậc đại học: Thí sinh ĐKXT theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Đối
với các ngành tuyển sinh có môn năng khiếu thí sinh phải đáp ứng yêu cầu của ngành
tuyển (như ngành: Thanh nhạc; Biên đạo múa; Huấn luyện múa; Biểu diễn nhạc cụ
phương Tây; Biểu diễn nhạc cụ truyền thống; Sáng tác âm nhạc; Chỉ huy dàn nhạc đào tạo 4 năm, tuyển thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp theo chuyên ngành ĐKXT; liên
thông từ trình độ cao đẳng - đào tạo 2 năm, tuyển thí sinh tốt nghiệp cao đẳng theo
chuyên ngành ĐKXT).
+ Đào tạo bậc cao đẳng và trung cấp: Thí sinh ĐKXT theo quy định của Bộ Lao độngThương binh & Xã hội. Đối với các ngành tuyển sinh có môn năng khiếu thí sinh phải
đáp ứng yêu cầu của ngành tuyển (như ngành: Thanh nhạc; Biên đạo múa; Huấn luyện
múa; Biểu diễn nhạc cụ phương Tây; Biểu diễn nhạc cụ truyền thống; Sáng tác âm
nhạc; Chỉ huy dàn nhạc - đào tạo 2 năm liên thông từ trình trung cấp, tuyển thí sinh đã
tốt nghiệp trung cấp theo chuyên ngành ĐKXT; cao đẳng diễn viên múa tuyển thí sinh
tốt nghiệp trung cấp diễn viên múa).

2. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh: Kết hợp thi tuyển và xét tuyển theo ngành.
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