
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

         Số:  349  /TB-ĐHSPHN-ĐT                         Hà Nội,  ngày 07 tháng  04  năm 2015 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức thi môn năng khiếu tuyển sinh vào các ngành SP Âm nhạc, SP Mỹ Thuật, 
Giáo dục thể chất, Giáo dục mầm non, Giáo dục mầm non-SP Tiếng Anh 

và ngành Giáo dục Đặc Biệt 

       Căn cứ Điều 2, Qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính qui 2015 ban hành kèm theo 
Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 2 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo; 

 Căn cứ công văn số 338/CV-ĐHSPHN-TS ngày 06/04/2015 của Trường ĐHSP Hà Nội về 
việc đăng kí thông tin tuyển sinh hệ chính qui năm 2015; 

 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo về việc tổ chức thi các môn năng khiếu 

tuyển sinh vào các ngành SP Âm nhạc, SP Mỹ Thuật, Giáo dục thể chất, Giáo dục mầm non, 

Giáo dục mầm non-SP Tiếng Anh và ngành Giáo dục Đặc Biệt năm 2015 như sau:  

1. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:  

- 02 Phiếu đăng ký dự thi gồm phiếu số 1 và phiếu số 2 (theo mẫu ở phần phụ lục). 

- 02 ảnh 4x6 (ghi rõ tên, ngày sinh, ngành đăng ký dự thi sau ảnh). 

- 02 Phong bì có dán tem và ghi sẵn địa chỉ người nhận (để gửi giấy xác nhận điểm thi các 
môn năng khiếu). 

2. Thời gian nộp hồ sơ, lệ phí thi: 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/04/2015 đến hết ngày 09/07/2015  

(Trong giờ hành chính, trừ ngày thứ 7, Chủ nhật,  ngày lễ và trong những ngày diễn ra kỳ 
thi THPT Quốc Gia). 

-  Địa điểm nhận hồ sơ:  P 203-Phòng Đào Tạo, Nhà hành chính Hiệu Bộ, Trường Đại học 
Sư Phạm Hà Nội-136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, TP Hà Nội. 

- Lệ phí thi: 300.000 đồng/hồ sơ. 

  Lưu ý: không nhận hồ sơ qua đường bưu điện. 

3. Môn thi và thời gian thi: 

A. Môn thi: 

- Môn năng khiếu vào ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục mầm non-Sư Phạm Tiếng Anh 
và ngành Giáo dục Đặc biệt:  
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                   Môn 1 (hệ số 1): Hát  

                   Môn 2 (hệ số 1): Kể chuyện và đọc diễn cảm  

-Môn năng khiếu vào ngành Giáo dục thể chất (hệ số 2) gồm 02 nội dung: 

                  Nội dung 1: Bật xa          ;         Nội dung 2 : Chạy 400m  

(Điểm thi môn năng khiếu là trung bình cộng điểm thi của 02 nội dung trên) 

-Môn năng khiếu vào ngành SP Âm nhạc: 

                 Môn 1 (hệ số 1): Năng khiếu nhạc (Thẩm âm-Tiết tấu) 

                 Môn 2 (hệ số 2): Hát  

-Môn năng khiếu vào ngành SP Mỹ thuật: 

               Môn 1 (hệ số 2): Họa chì (người hoặc tượng bán thân) 

               Môn 2 (hệ số 1):  Vẽ màu (Trang trí hoặc Bố cục)  

B. Địa điểm : 

           Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội-136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

C. Thời gian: 

- Tập trung thí sinh nghe phổ biến qui chế thi: 9h sáng ngày 14/07/2015 

- Thi : Từ ngày 15/07/2015 đến 20/07/2015 

4. Chú ý: 

  Nhà Trường không gửi giấy báo dự  thi đến từng thí sinh (do không đủ thời gian gửi 
qua đường bưu điện), vì vậy thí sinh phải xem lịch thi cụ thể trên Website của trường : 
www. hnue.edu.vn  vào  ngày 13/07/2015 hoặc liên hệ số điện thoại: (04)37547823 (máy lẻ 
217) để được hướng dẫn. Thí sinh phải có trách nhiệm thực hiện đúng thời gian và lịch thi 
theo  qui định của nhà trường. Thí sinh vi phạm thời gian thi theo qui định sẽ không được 
dự thi và  phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. 

 

 

Nơi nhận: 
- Cục KTKĐCLGD (để 
báo cáo); 
- Lưu: VT, ĐT.   

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

PGS.TS Nguyễn Văn Trào 
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Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

Trêng ®¹i häc s  ph¹m hµ néi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

 

PhiÕu ®¨ng ký thi tuyÓn sinh m«n n¨ng khiÕu n¨m 2015 

a. Th«ng tin c¸ nh©n 

1. Hä, ch÷ ®Öm vµ tªn cña thÝ sinh (ViÕt ®óng nh giÊy khai sinh b»ng ch÷ in hoa cã dÊu) 

……………………………………………………………Giíi (N÷ ghi 1, Nam ghi 0) 

2. Ngµy, th¸ng vµ 2 sè cuèi cña n¨m sinh 

(NÕu ngµy vµ th¸ng sinh nhá h¬n 10 th× ghi sè 0 ë « ®Çu)                          Ngµy          Th¸ng         N¨m 

3. GiÊy chøng minh nh©n d©n sè (ghi mçi sè vµo mét «) 

4. Hé khÈu thêng tró: 
 ……………………………………………………………………………………………………………. 

5. §iÖn tho¹i:………………………………………..Email:…………………………………………………… 
6. §Þa chØ liªn hÖ:………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

b. Th«ng tin ®¨ng ký tuyÓn sinh 

ThÝ sinh chän m«n n¨ng khiÕu vµo ngµnh nµo th× ®¸nh dÊu X vµo « t¬ng øng (ChØ ®îc ®¸nh dÊu vµo mét 

trong bèn «): 

1. M«n n¨ng khiÕu vµo ngµnh Gi¸o dôc mÇm non, Gi¸o dôc mÇm non-S ph¹m TiÕng Anh, vµ ngµnh Gi¸o 

dôc §Æc biÖt:  

M«n 1 (hÖ sè 1):  H¸t;                                     M«n 2 (hÖ sè 1):  KÓ chuyÖn vµ ®äc diÔn c¶m  

2. M«n n¨ng khiÕu vµo ngµnh Gi¸o dôc thÓ chÊt (hÖ sè 2) gåm 02 néi dung: 

 Néi dung 1: BËt xa ;                                                                      Néi dung 2: Ch¹y 400m  

(§iÓm thi m«n n¨ng khiÕu lµ trung b×nh céng ®iÓm thi cña 02 néi dung trªn) 

3. M«n n¨ng khiÕu vµo ngµnh SP ¢m nh¹c: 

M«n 1 (hÖ sè 1): N¨ng khiÕu nh¹c (ThÈm ©m – TiÕt tÊu);             M«n 2 (hÖ sè 2):  H¸t 

4. M«n n¨ng khiÕu vµo ngµnh SP Mü thuËt: 

M«n 1 (hÖ sè 2): H×nh häa ch× (ngêi hoÆc tîng b¸n th©n);   

M«n 2 (hÖ sè 1): VÏ mµu (Trang trÝ hoÆc Bè côc) 

C. CAM  §oan vµ x¸c nhËn 

 

 

 

 

 

 

 

¶nh 4x6 

T«i xin cam ®oan nh÷ng lêi khai trong phiÕu 
§KDT nµy lµ ®óng sù thËt. NÕu sai t«i xin chÞu 
xö lý theo quy chÕ hiÖn hµnh cña Bé Gi¸o dôc 
vµ §µo t¹o. 

                    Ngµy         th¸ng           n¨m 

  Ch÷ ký cña thÝ sinh 

X¸c nhËn ngêi khai phiÕu nµy 

§ang häc líp…..trêng…………………….. 
HoÆc ®ang c tró ë x·, Phêng…………….. 
…………………………………….............. 
HiÖu trëng c¸c trêng n¬i HS häc hoÆc C«ng an x·, 
phêng n¬i thÝ sinh tù do ®ang c tró t¹i ®Þa ph¬ng ký 
tªn vµ ®ãng dÊu(chØ ®ãng mét dÊu cã phÇn gi¸p lai trªn 
¶nh) 

Ngµy     th¸ng      n¨m 20.. 
  (Ký tªn vµ ®ãng dÊu) 
 

PhiÕu sè 1 
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Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

Trêng ®¹i häc s  ph¹m hµ néi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

 

PhiÕu ®¨ng ký thi tuyÓn sinh m«n n¨ng khiÕu n¨m 2015 

A.Th«ng tin c¸ nh©n 

1. Hä, ch÷ ®Öm vµ tªn cña thÝ sinh (ViÕt ®óng nh giÊy khai sinh b»ng ch÷ in hoa cã dÊu) 
……………………………………………………………Giíi (N÷ ghi 1, Nam ghi 0) 
2. Ngµy, th¸ng vµ 2 sè cuèi cña n¨m sinh 

(NÕu ngµy vµ th¸ng sinh nhá h¬n 10 th× ghi sè 0 ë « ®Çu)                          Ngµy          Th¸ng         N¨m 

3. GiÊy chøng minh nh©n d©n sè (ghi mçi sè vµo mét «) 

4. Hé khÈu thêng tró: 
 ……………………………………………………………………………………………………………. 

5. §iÖn tho¹i:………………………………………..Email:…………………………………………………… 
6. §Þa chØ liªn hÖ:………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 

c. Th«ng tin ®¨ng ký tuyÓn sinh 

ThÝ sinh chän m«n n¨ng khiÕu vµo ngµnh nµo th× ®¸nh dÊu X vµo « t¬ng øng (ChØ ®îc ®¸nh dÊu vµo mét 

trong bèn «): 

1. M«n n¨ng khiÕu vµo ngµnh Gi¸o dôc mÇm non, Gi¸o dôc mÇm non-S ph¹m TiÕng Anh, vµ ngµnh Gi¸o 

dôc §Æc biÖt:  

M«n 1 (hÖ sè 1):  H¸t;                                   M«n 2 (hÖ sè 1):  KÓ chuyÖn vµ ®äc diÔn c¶m  

2. M«n n¨ng khiÕu vµo ngµnh Gi¸o dôc thÓ chÊt (hÖ sè 2) gåm 02 néi dung: 

           Néi dung 1: BËt xa ;                                                                         Néi dung 2: Ch¹y 400m  

(§iÓm thi m«n n¨ng khiÕu lµ trung b×nh céng ®iÓm thi cña 02 néi dung trªn) 

3. M«n n¨ng khiÕu vµo ngµnh SP ¢m nh¹c: 

M«n 1 (hÖ sè 1): N¨ng khiÕu nh¹c (ThÈm ©m – TiÕt tÊu);               M«n 2 (hÖ sè 2):  H¸t 

4. M«n n¨ng khiÕu vµo ngµnh SP Mü thuËt: 

M«n 1 (hÖ sè 2): H×nh häa ch× (ngêi hoÆc tîng b¸n th©n);   

M«n 2 (hÖ sè 1): VÏ mµu (Trang trÝ hoÆc Bè côc) 

C. CAM  §oan  

T«i xin cam ®oan nh÷ng lêi khai trong phiÕu §KDT nµy lµ ®óng sù thËt. NÕu sai t«i xin chÞu xö lý theo quy 
chÕ hiÖn hµnh cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. 

Lu ý:  Thêi gian thi tõ 15/07/2015 ®Õn 20/07/2015. Nhµ trêng kh«ng göi giÊy b¸o dù thi vÒ cho tõng thÝ sinh (do 
kh«ng ®ñ thêi gian göi qua bu ®iÖn), v× vËy thÝ sinh xem lÞch thi, phßng thi cô thÓ trªn Website cña trêng: 
www.hnue.edu.vn  vµo ngµy 13/07/2015. 

     C¸n bé tiÕp nhËn hå s¬                                                                               Ngµy         th¸ng           n¨m 

     (Ký vµ ghi râ hä tªn)                                                                                      Ch÷ ký cña thÝ sinh 

PhiÕu sè 2 
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