중요 IMPORTANT
This is the Admissions Guideline for 2022-intake only
(Exams in 2021), unofficial, simplified version to assist
applicants from Vietnam.
Please carefully note that 2023-intake candidates should
refer the official guideline which to be uploaded on the
official website of the K-Arts.

이 파일은 2022 학년도 입학을 위한 입시요강입니다. 또한 외국인
지원자의 편의를 위해 축소 번역본을 만든 것으로, 비공식
자료임을 밝힙니다.
따라서 2023 학년도 지원자는 학교 홈페이지를 계속해서
확인하시어 2023 학년도에 해당하는 국/영문 공식 입시요강을
따르시기 바랍니다.
https://www.karts.ac.kr/main/appl.do

Trường âm nhạc
Sàng lọc hồ sơ – Đơn xin nhập học và các tài liệu cần thiết
①+②+③
Khoa (Chuyên
ngành)

Khoa thanh
nhạc

Khoa nhạc cụ

Khoa sáng tác

Khoa Chỉ huy
(Nhạc trưởng
dàn nhạc)

③Tài liệu theo yêu Danh
mục
②Tài liệu cần thiết, giấy
cầu của khoa
① Đăng ký qua
chứng nhận đủ điều kiện (chuyên ngành) dự
internet
nộp hồ sơ
tuyển
■ Đăng ký dự tuyển online
Tiếp nhận đăng ký -->
www.jinhakapply.com
■ Tài liệu chung
1. Danh sách tài liệu cần nộp
2. Chứng nhận/ tài liệu bổ sung chứng
minh năng lực học tập và khả năng ngoại
ngữ…
3. Thoả thuận đồng ý kiểm tra học lực
4. Bảng điểm các cấp tiểu học – trung học
– trung học cơ sở (Trường hợp học tại Hàn
Quốc cần có sổ học sinh)
5. Bằng tốt nghiệp các cấp tiểu học – trung
học – trung học cơ sở
6. Hợp pháp hoá lãnh sự
7. Bản sao sổ tài khoản nhận hoàn trả lại
phítuyển sinh
■ Tài liệu chứng nhận tư cách được dự
tuyển
- Cả người dự tuyển và bố mẹ đều là
người nước ngoài
1. Giấy chứng nhận quốc tịch (người nộp
đơn và cha mẹ) mỗi người 1 bản
* Những người có quốc tịch Trung Quốc
thìphải nộp sổ hộ khẩu (có liên quan)
2. Giấy chứng nhận quan hệ gia đình 1 bản
3. Bản sao hộ chiếu (người nộp đơn và cha
mẹ) mỗi người 1 bản
- Những người hoàn thành tất cả các
khoá học ở nước ngoài
1. Giấy chứng nhận xuất nhập cảnh Hàn
Quốc
2. Bản sao hộ chiếu

ㄴ Nội dung thi tuyển

Vòng
Xem xét hồ sơ
1
Thực hành kỹ năng chuyên
DVD biểu diễn
ngành
(Video, CD)
Vòng
Lý luận cơ bản về âm nhạc
2
(khoá nhạc, âm vực,
trường âm)
Vòng
Xem xét hồ sơ
1
Thẩm âm (MIDI thu âm
biểu diễn)
DVD biểu diễn
Lý luận cơ bản về âm nhạc
(Video, CD)
Vòng
(khoá nhạc, âm vực,
2
trường âm)
Thực hành kỹ năng chuyên
ngành
1. Tác phẩm 2 bài
Vòng
Xem xét hồ sơ
trở lên
1
2. Giới thiệu bản
Cách hoà âm và kỹ năng
thân 5 bản
chuyên ngành
3. Kế hoạch học tập Vòng
5 bản
2
Thi vấn đáp
4. Giấy giới thiệu
(từ 2 người trở lên)
Xem xét hồ sơ
1. Giới thiệu bản
Thẩm âm
Vòng
thân 5 bản
Cách hoà âm
1
2. Kế hoạch học tập
Xướng âm
5 bản
Kỹ năng piano
3. Thư giới thiệu (từ
Vòng Cách tổng hợp
2 người trở lên)
2 Nhạc trưởng

Trường điện ảnh
Sàng lọc hồ sơ – Đơn xin nhập học và các tài liệu cần thiết
①+②+③
Khoa (Chuyên
②Tài liệu cần thiết, giấy ③Tài liệu theo yêu cầu
ngành)
① Đăng ký qua
chứng nhận đủ điều kiện của khoa (chuyên ngành)
internet
nộp hồ sơ
dự tuyển
1. Giấy chứng nhận học
lực
Khoa thiết kế sân
2. Portfolio 1 bản
khấu
3. Giới thiệu bản thân 5
bản

Khoa diễn xuất

Khoa đạo diễn

Khoa biên kịch
(chuyên ngành
biên kịch)

Khoa biên kịch
(chuyên ngành
sáng tạo sử thi)

Khoa diễn kịch
(chuyên ngành
diễn kịch)

■ Đăng ký dự tuyển online
Tiếp nhận đăng ký -->
www.jinhakapply.com
■ Tài liệu chung
1. Danh sách tài liệu cần nộp
2. Chứng nhận/ tài liệu bổ sung chứng
minh năng lực học tập và khả năng ngoại
ngữ…
3. Thoả thuận đồng ý kiểm tra học lực
4. Bảng điểm các cấp tiểu học – trung học
– trung học cơ sở (Trường hợp học tại
Hàn Quốc cần có sổ học sinh)
5. Bằng tốt nghiệp các cấp tiểu học –
trung học – trung học cơ sở
6. Hợp pháp hoá lãnh sự
7. Bản sao sổ tài khoản nhận hoàn trả lại
phítuyển sinh
■ Tài liệu chứng nhận tư cách được dự
tuyển
- Cả người dự tuyển và bố mẹ đều là
người nước ngoài
1. Giấy chứng nhận quốc tịch (người nộp
đơn và cha mẹ) mỗi người 1 bản
* Những người có quốc tịch Trung Quốc
thìphải nộp sổ hộ khẩu (có liên quan)
2. Giấy chứng nhận quan hệ gia đình 1
bản
3. Bản sao hộ chiếu (người nộp đơn và
cha mẹ) mỗi người 1 bản
- Những người hoàn thành tất cả các
khoá học ở nước ngoài
1. Giấy chứng nhận xuất nhập cảnh Hàn
Quốc
2. Bản sao hộ chiếu

Danh
Nội dung thi tuyển
mục

Vòng
Xem xét hồ sơ
1
Thi kỹ năng, thi viết
Vòng
2 Thi vấn đáp

1.Giấy chứng nhận học
Vòng Xem xét hồ sơ
lực
1
2. Giới thiệu bản thân 5
(1 đến 2 phút)
bản
3. CD Video giới thiệu
Vừa hát vừa di
Vòng
bản thân và video diễn
chuyển
2
xuất (mỗi cái 3 bản/phụ
Xem và đọc
đề tiếng Hàn)
Thi vấn đáp
Vòng
Xem xét hồ sơ
1. Giấy chứng nhận học
2
lực
Đánh giá năng lực
2. TOPIK cấp 5 trở lên
sáng tạo và năng lực
3. Giới thiệu bản thân 3 Vòng
cấu tạo câu chuyện
bản – tiếng Hàn và tiếng
2
Workshop
Anh (hình thức tự do)
Thi vấn đáp
Vòng
Xem xét hồ sơ
1
1. Giấy chứng nhận học
Đánh giá năng lực
lực
sáng tạo và năng lực
2. Giới thiệu bản thân 5
Vòng cấu tạo câu chuyện
bản – tiếng Hàn và tiếng
2 Workshop sáng tạo
Anh (hình thức tự do)
câu chuyện
Thi vấn đáp
1. Giấy chứng nhận học Vòng
Xem xét hồ sơ
lực
1
2. Giới thiệu bản thân
Viết tự do
- 2000 chữ
Viết theo chỉ định
- khổ A4/ cỡ chữ
Vòng
11/đánh máy – hình thức 2
Thi vấn đáp
tự do
1. Giấy chứng nhận học
lực
2. Giới thiệu bản thân 5
bản
- tiếng Hàn hoặc tiếng
Anh (hình thức tự do)

Vòng
Xem xét hồ sơ
1
Thi viết và thi vấn
Vòng
đáp
2

Khoa diễn xuất
(chuyên ngành
quản lý nghệ
thuật)

1. Giấy chứng nhận học
lực
2. Giới thiệu bản thân 5
bản
- tiếng Hàn và tiếng Anh
(hình thức tự do)
3. Kế hoạch học tập tiếng Hàn và tiếng Anh
(hình thức tự do)

Vòng
Xem xét hồ sơ
1

Vòng Thi viết và thi vấn
2 đáp

Trường phim, truyền hình và đa phương tiện
Khoa
(Chuyên
ngành)

Sàng lọc hồ sơ – Đơn xin nhập học và các tài liệu cần thiết ①+②+③

③Tài liệu theo yêu cầu
① Đăng ký qua ②Tài liệu cần thiết, giấy chứng
của khoa (chuyên ngành)
internet
nhận đủ điều kiện nộp hồ sơ
dự tuyển
1. Portfolio
2. Bảng điểm
3. Bằng tốt nghiệp
4. Profile
- Tiếng Hàn/ hình thức tự
do
Khoa phim
5. Kế hoạch học tập
điện ảnh
- tiếng Hàn/ hình thức tự
do
■ Đăng ký dự tuyển online
6. Chứng nhận tiếng Anh
Tiếp nhận đăng ký --> www.jinhakapply.com
(TOFEL)
■ Tài liệu chung
- PBT520 điểm/IBT68
1. Danh sách tài liệu cần nộp
2. Chứng nhận/ tài liệu bổ sung chứng minh năng điểm
7. TOPIK cấp 4 trở lên
lực học tập và khả năng ngoại ngữ…
1. Portfolio
3. Thoả thuận đồng ý kiểm tra học lực
4. Bảng điểm các cấp tiểu học – trung học – trung 2. Giấy giới thiệu của hiệu
học cơ sở (Trường hợp học tại Hàn Quốc cần có trưởng trường theo học
3. Bảng điểm
sổ học sinh)
5. Bằng tốt nghiệp các cấp tiểu học – trung học – 4. Profile
Khoa truyền
- Tiếng Hàn/ hình thức tự
trung học cơ sở
hình
do
6. Hợp pháp hoá lãnh sự
5. Kế hoạch học tập
7. Bản sao sổ tài khoản nhận hoàn trả lại phí
- tiếng Hàn/ hình thức tự
tuyển sinh
do
■ Tài liệu chứng nhận tư cách được dự tuyển
6. TOPIK cấp 4 trở lên
- Cả người dự tuyển và bố mẹ đều là người
nước ngoài
1. Giấy chứng nhận quốc tịch (người nộp đơn và
cha mẹ) mỗi người 1 bản
1. Profile 5 bản
* Những người có quốc tịch Trung Quốc thìphải - Tiếng Hàn/ hình thức tự
nộp sổ hộ khẩu (có liên quan)
do
Khoa đa
2. Giấy chứng nhận quan hệ gia đình 1 bản
2. Kế hoạch học tập
phương tiện
3. Bản sao hộ chiếu (người nộp đơn và cha mẹ) - tiếng Hàn/ hình thức tự
mỗi người 1 bản
do
- Những người hoàn thành tất cả các khoá học ở 3. Bảng điểm
nước ngoài
4. Bằng tốt nghiệp
1. Giấy chứng nhận xuất nhập cảnh Hàn Quốc
5. TOPIK cấp 4 trở lên
2. Bản sao hộ chiếu

Khoa
animation

Danh
mục

Nội dung thi
tuyển

Vòng 1 Xem xét hồ sơ
Cấu tạo câu
chuyện

Vòng 2
Thi vấn đáp

Vòng 1 Xem xét hồ sơ
Thi tiểu luận

Vòng 2

Thi vấn đáp

Vòng 1 Xem xét hồ sơ
Thi viết và thi
kỹ năng (vẽ)

Vòng 2
Thi vấn đáp

Vòng 1 Xem xét hồ sơ
1. Portfolio
Thi kỹ năng (vẽ)
2. Giấy giới thiệu từ hiệu
trưởng trường theo học
3. Bằng tốt nghiệp
Vòng 2
4. Profile 5 bản
Thi vấn đáp
- Tiếng Hàn/ hình thức tự
do
5. Kế hoạch học tập

- tiếng Hàn/ hình thức tự
do
7. Giấy chứng nhận TOPIK

Khoa lý luận
hình ảnh

Profile 5 bản
- tiếng Hàn (có thể tiếng
Anh)/ hình thức tự do

Vòng 1 Xem xét hồ sơ
Thi tiếng Anh
Thi tiểu luận
Vòng 2 (tiếng Hàn,
tiếng Anh)
Thi vấn đáp

Trường múa
Sàng lọc hồ sơ – Đơn xin nhập học và các tài liệu cần thiết
Khoa (Chuyên
ngành)

①+②+③
① Đăng ký
qua internet

②Tài liệu cần thiết,
giấy chứng nhận đủ
điều kiện nộp hồ sơ

Khoa kỹ năng (vũ
đạo truyền thống
Hàn Quốc/hiện đại,
■ Đăng ký dự tuyển online
bale)
Tiếp nhận đăng ký -->
www.jinhakapply.com
■ Tài liệu chung
1. Danh sách tài liệu cần nộp
2. Chứng nhận/ tài liệu bổ sung chứng
minh năng lực học tập và khả năng
ngoại ngữ…
Khoa biên đạo 3. Thoả thuận đồng ý kiểm tra học lực
4. Bảng điểm các cấp tiểu học – trung
học – trung học cơ sở (Trường hợp
học tại Hàn Quốc cần có sổ học sinh)
5. Bằng tốt nghiệp các cấp tiểu học –
trung học – trung học cơ sở
6. Hợp pháp hoá lãnh sự
7. Bản sao sổ tài khoản nhận hoàn trả
lại phítuyển sinh
■ Tài liệu chứng nhận tư cách được
dự tuyển
- Cả người dự tuyển và bố mẹ đều là
người nước ngoài
Khoa lý luận (Lý 1. Giấy chứng nhận quốc tịch (người
luận múa)
nộp đơn và cha mẹ) mỗi người 1 bản
* Những người có quốc tịch Trung
Quốc thìphải nộp sổ hộ khẩu (có liên
quan)
2. Giấy chứng nhận quan hệ gia đình 1
bản
3. Bản sao hộ chiếu (người nộp đơn và
cha mẹ) mỗi người 1 bản
- Những người hoàn thành tất cả các
khoá học ở nước ngoài
1. Giấy chứng nhận xuất nhập cảnh
Hàn Quốc
2. Bản sao hộ chiếu
Khoa lý luận (quản
lý nghệ thuật)

Danh
Nội dung thi
③Tài liệu theo yêu cầu của mục
tuyển
khoa (chuyên ngành) dự
tuyển
Vòng
Xem xét hồ sơ
1
Thi thực hành kỹ
1. Thư giới thiệu từ hiệu
năng chuyên
trưởng
ngành (năng lực,
2. Bản sao các giải thưởng
Vòng
mức độ hoàn
về múa
2
thiện)
Và giấy xác nhận giải thưởng
(có liên quan)
Thi vấn đáp
3. Portfolio (dạng video) 3
bản
4. Giới thiệu bản thân 5 bản Vòng Xem xét hồ sơ
(hình thức tự do)
1
5. Bản sao giấy chứng nhận
Thi thực hành kỹ
khả năng ngoại ngữ
năng chuyên
Vòng
(tiếng Hàn, tiếng Anh, các
ngành (nhảy, cấu
2
ngoại ngữ khác…)
trúc bài)
Thi vấn đáp
1. Thư giới thiệu từ hiệu
Vòng
Xem xét hồ sơ
trưởng
1
2. Bản sao các giải thưởng
Thi tiểu luận
về múa
Và giấy xác nhận giải thưởng
Thi vấn đáp
(có liên quan)
3. Portfolio (dạng video) 3
bản
4. Giới thiệu bản thân 5 bản
(hình thức tự do)
Vòng
- Bao gồm việc giới thiệu liên 2
quan đến lý do ứng tuyển /
Thi tiếng Anh
hy vọng tương lai / giới thiệu
liên quan đến chuyên ngành
5. Bản sao giấy chứng nhận
khả năng ngoại ngữ
(tiếng Hàn, tiếng Anh, các
ngoại ngữ khác…)
1. Giới thiệu bản thân 5 bản Vòng
Xem xét hồ sơ
- tiếng Hàn và tiếng Anh/
1
hình thức tự do
2. Thư giới thiệu (3 người
trở lên)
Biểu hiện nghệ
Vòng
3. Chứng nhận thành tích
thuật và thi vấn
2
học tập cấp
đáp
4. Bản sao bảng điểm kết
quả thi năng lực ngoại ngữ

(Tiếng Hàn, tiếng Anh, các
ngoại ngữ khác…)

Trường mỹ thuật

Khoa
(Chuyên
ngành)

Sàng lọc hồ sơ – Đơn xin nhập học và các tài liệu cần thiết ①+②+③
①
②Tài liệu cần thiết, giấy
Đăng ký
chứng nhận đủ điều kiện
qua
nộp hồ sơ
internet

Nội
Danh dung
mục thi
tuyển

③Tài liệu theo yêu cầu của khoa (chuyên ngành)
dự tuyển

Xem
■ Đăng ký dự tuyển online
Vòng
xét hồ
Tiếp nhận đăng ký -->
1
sơ
www.jinhakapply.com
Bài
■ Tài liệu chung
kiểm
1. Danh sách tài liệu cần nộp
1. Giới thiệu bản thân 5 bản (hình thức được chỉ
tra kỹ
2.
Chứng
nhận/
tài
liệu
bổ
sung
Khoa nghệ
định)
năng
chứng
minh
năng
lực
học
tập
và
khả
thuật tạo
2.Portfolio
chuyên
năng
ngoại
ngữ…
hình
3. Bảng điểm chứng nhận thành tích học tập
Vòng
sâu
3. Thoả thuận đồng ý kiểm tra học 4. Bảng điểm chứng nhận TOPIK
2
(Bài
lực
tập,
4. Bảng điểm các cấp tiểu học –
thảo
trung học – trung học cơ sở
luận
(Trường hợp học tại Hàn Quốc cần
nhóm)
có sổ học sinh)
5. Bằng tốt nghiệp các cấp tiểu học
Xem
Vòng
– trung học – trung học cơ sở
xét hồ
1
6. Hợp pháp hoá lãnh sự
sơ
7. Bản sao sổ tài khoản nhận hoàn 1. Portfolio
2. Giới thiệu bản thân 5 bản (hình thức được chỉ
trả lại phítuyển sinh
Bài
định)
■ Tài liệu chứng nhận tư cách
kiểm
Khoa thiết kế được dự tuyển
3. Bằng chứng nhận thành tích học tập
tra kỹ
- Cả người dự tuyển và bố mẹ đều 4. Bảng điểm trường học cấp gần nhất(có liên quan) Vòng năng
5. Thư giới thiệu
2
là người nước ngoài
chuyên
Giáo
sư
hướng
dẫn
hoặc
giáo
viên
chủ
nhiệm
1. Giấy chứng nhận quốc tịch
sâu
(người nộp đơn và cha mẹ) mỗi
(Bài
người 1 bản
tập,

Khoa kiến
trúc

* Những người có quốc tịch Trung
Quốc thìphải nộp sổ hộ khẩu (có
liên quan)
2. Giấy chứng nhận quan hệ gia
đình 1 bản
3. Bản sao hộ chiếu (người nộp đơn
và cha mẹ) mỗi người 1 bản
- Những người hoàn thành tất cả
các khoá học ở nước ngoài
1. Giấy chứng nhận xuất nhập cảnh
Hàn Quốc
2. Bản sao hộ chiếu

Khoa lý luận
mỹ thuật

thuyết
trình)
1. Giới thiệu bản thân 5 bản (hình thức được chỉ
định)
2. Thư giới thiệu (3 người trở lên)
- Thư giới thiệu của hiệu trưởng / Giáo sư hướng
dẫn/ thư giới thiệu từ giáo viên phụ trách bộ môn
(2 người trở lên)
3. Bảng điểm chứng nhận thành tích học tập
4. Chứng nhận năng lực ngôn ngữ
- TEPS,TOEIC,TOEEL,IELTS…
5. Bảng điểm chứng nhận TOPIK

1. Giới thiệu bản thân 5 bản (hình thức được chỉ
định)
2. Thư giới thiệu (3 người trở lên)
3. Bảng điểm chứng nhận thành tích học tập
5. Bảng điểm chứng nhận TOPIK cấp 3 trở lên

Vòng Xem
1 xét hồ
sơ
Thi
thực
hành
kỹ
Vòng
năng
2
chuyên
ngành
Thi vấn
đáp
Xem
Vòng
xét hồ
1
sơ

Vòng Thi vấn
2 đáp

Trường nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc
Sàng lọc hồ sơ – Đơn xin nhập học và các tài liệu cần thiết
①+②+③
Khoa (Chuyên
ngành)

③Tài liệu theo yêu Danh
②Tài liệu cần thiết, giấy
mục
① Đăng ký qua
cầu của khoa
chứng nhận đủ điều kiện
internet
(chuyên ngành) dự
nộp hồ sơ
tuyển

1. Giới thiệu bản
■ Đăng ký dự tuyển online
thân 5 bản
Khoa nghệ thuật Tiếp nhận đăng ký -->
- tiếng Hàn/ hình
Hàn Quốc
www.jinhakapply.com
thức tự do
■ Tài liệu chung
2. Kế hoạch học tập
1. Danh sách tài liệu cần nộp
5 bản
2. Chứng nhận/ tài liệu bổ sung chứng minh - tiếng Hàn/ hình
năng lực học tập và khả năng ngoại ngữ… thức tự do
Khoa âm nhạc 3. Thoả thuận đồng ý kiểm tra học lực
3. Tài liệu chứng
nhận năng lực

Nội dung thi tuyển

Xem xét hồ sơ
Vòng Thi tiểu luận
1 Thi tiếng Anh
(Đọc hiểu và từ vựng)
Vòng Thi chuyên ngành
2 Thi vấn đáp
Vòng
Xem xét hồ sơ
1
Vòng Thực hành kỹ năng
2 chuyên ngành (Nhạc

Khoa sáng tác âm
nhạc Hàn Quốc

Khoa múa

Khoa trình diễn
nghệ thuật truyền
thống Hàn Quốc

4. Bảng điểm các cấp tiểu học – trung học –
trung học cơ sở (Trường hợp học tại Hàn
Quốc cần có sổ học sinh)
5. Bằng tốt nghiệp các cấp tiểu học – trung 1. Giới thiệu bản
học – trung học cơ sở
thân 5 bản
6. Hợp pháp hoá lãnh sự
- tiếng Hàn/ hình
7. Bản sao sổ tài khoản nhận hoàn trả lại phíthức tự do
tuyển sinh
2. Kế hoạch học tập
■ Tài liệu chứng nhận tư cách được dự
5 bản
tuyển
- tiếng Hàn/ hình
- Cả người dự tuyển và bố mẹ đều là người thức tự do
nước ngoài
3. Tài liệu chứng
1. Giấy chứng nhận quốc tịch (người nộp
nhận năng lực
đơn và cha mẹ) mỗi người 1 bản
4. Nhạc phổ màn
* Những người có quốc tịch Trung Quốc thì biểu diễn 2 bài trở
phải nộp sổ hộ khẩu (có liên quan)
lên
2. Giấy chứng nhận quan hệ gia đình 1 bản 5. CD (hoặc USB) thu
3. Bản sao hộ chiếu (người nộp đơn và cha âm biểu diễn và nộp
mẹ) mỗi người 1 bản
nhạc phổ
- Những người hoàn thành tất cả các khoá
1. Giới thiệu bản
học ở nước ngoài
thân 5 bản
1. Giấy chứng nhận xuất nhập cảnh Hàn
- tiếng Hàn/ hình
Quốc
thức tự do
2. Bản sao hộ chiếu
2. Kế hoạch học tập
5 bản
- tiếng Hàn/ hình
thức tự do
3. Tài liệu chứng
nhận năng lực

khí, thanh nhạc, nhạc
cụ)
Thi vấn đáp
Vòng
Xem xét hồ sơ
1
Thực hành kỹ năng
chuyên ngành (tác
phẩm sáng tác)

Vòng
2
Thi vấn đáp

Vòng
Xem xét hồ sơ
1
Thực hành kỹ năng
Vòng
chuyên ngành
2
Thi vấn đáp
Vòng
Xem xét hồ sơ
1
Thực hành kỹ năng
Vòng chuyên ngành
2
Thi vấn đáp

Trường âm nhạc
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Khoa (Chuyên ngành)

지휘과 오케스트라지휘
Khoa chỉ duy dàn nhạc

Khoa nhạc cụ

Chuyên
ngành độc
tấu

Chuyên
ngành nhạc
đệm

Piano

Violin
Cello
Double bass
Nhạc đệm

Violin

Chuyên
ngành nhạc
giao hưởng

Viola
Cello
Double bass
Harp
Flute
Oboe

Clarinet
Bass Clarinet
Bassoon
Horn
Trumpet
Tenor Trombone

①Đăng ký dự tuyển – Tài liệu chung,
giấy chứng nhận đủ điều kiện nộp hồ
sơ

②Tài liệu theo yêu cầu
của khoa (chuyên
ngành) dự tuyển

■ Hồ sơ chung
Hạng mục chung
1. Đơn đăng ký nhập học
Portfolio và CD
2. Danh sách tài liệu cần nộp
3. Thoả thuận đồng ý kiểm tra học lực (video.DVD) biểu diễn
4. Bản chính và bản sao bảng điểm đại
Giới thiệu bản thân 4
học
5. Bản chính và bản sao bằng tốt nghiệp bản
Tên bài hát trình diễn
đại học
■ Tài liệu chứng minh đủ tư cách nộp (hình thức chỉ định)
hồ sơ dự tuyển
- Cả người dự tuyển và bố mẹ đều là Tên bài hát trình diễn
người nước ngoài
(hình thức chỉ định)
1. Học bạ các cấp tiểu học, trung học cơ
sở và trung học phổ thông
(Trường hợp học tại Hàn Quốc cần có sổ
học sinh)
2. Giấy chứng nhận tốt nghiệp Tiểu học
/ Trung học cơ sở / Trung học phổ thông Tên bài hát trình diễn
3. Giấy chứng nhận quốc tịch (người
(hình thức chỉ định)
nộp đơn và cha mẹ) mỗi người 1 bản
4. Người có quốc tịch Trung Quốc thì
phải nộp sổ hộ khẩu (có liên quan)
5. Bản sao hộ chiếu (người nộp đơn và
cha mẹ) mỗi người 1 bản
- Những người đã hoàn thành tất cả
các khóa học ở trường dành cho người
nước ngoài
1. Bảng điểm cho tất cả các cấp tiểu
học, trung học cơ sở và trung học phổ
thông (Trường hợp học tại Hàn Quốc
cần có sổ học sinh)
2. Bằng tốt nghiệp Tiểu học / Trung học
cơ sở / Trung học phổ thông
3. Giấy xác nhận xuất nhập cảnh Hàn
Quốc
4. Bản sao hộ chiếu

Nội dung thi
tuyển

Kỹ năng chỉ huy
Kỹ năng piano
Xướng âm
Thẩm âm
Xem xét hồ sơ

Thực hành kỹ
năng chuyên
ngành

Thực hành kỹ
năng chuyên
ngành
Thực hành kỹ
năng chuyên
ngành
Excerpts
Thực hành kỹ
năng chuyên
ngành
Orchestral
Excerpts
Thực hành kỹ
năng chuyên
ngành
Excerpts
(Ed.Peters)
Thực hành kỹ
năng chuyên
ngành

Thực hành kỹ
năng chuyên
ngành

Excerpts
(Ed.Peters)

Bass Trombone
Tuba

Nhạc cụ gõ

Nhạc phổ cho các loại
nhạc cụ mỗi loại 1 bản
Tên bài hát trình diễn
(hình thức chỉ định)

Thực hành kỹ
năng chuyên
ngành

Baroque Violin
Baroque Viola
Baroque Cello
Viola da Gamba
Violone (Barack
Contrabass)
Chuyên
Recorder
ngành âm
Traverso
nhạc cổ điển (Barackfluid)
Baroque
Baroque
Baroque
Trombone
Natural Horn
Baroque Guitar
(Tearbo, Lute)
Harpsichord
Organ

Tên bài hát trình diễn
(hình thức chỉ định)

Thực hành kỹ
năng chuyên
ngành

Trường điện ảnh
Khoa (Chuyên
ngành)

Sàng lọc hồ sơ – Tài liệu cần thiết ①+②

Nội dung thi
①Đăng ký dự tuyển – Tài liệu chung, giấy
②Tài liệu theo yêu cầu của
tuyển
chứng nhận đủ điều kiện nộp hồ sơ
khoa (chuyên ngành) dự tuyển
1. Giới thiệu bản thân 5 bản
Thi vấn đáp
(Bao gồm nội dung mục tiêu
học tập)
Diễn xuất
2. CV cá nhân
Thi tiếng Anh
3. CD Video giới thiệu bản thân
■ Hồ sơ chung
(3 phút)
1. Đơn đăng ký nhập học
Khoa
4. CD video diễn xuất
2. Danh sách tài liệu cần nộp
diễn
1. Giới thiệu bản thân 5 bản
Thi vấn đáp
3. Thoả thuận đồng ý kiểm tra học lực
xuất
4. Bản chính và bản sao bảng điểm đại học (Bao gồm nội dung mục tiêu
Kịch 5. Bản chính và bản sao bằng tốt nghiệp đại học tập)
thanh học
2. CV
Thi tiếng Anh
thiếu niên ■ Tài liệu chứng minh đủ tư cách nộp hồ sơ 3. Tài liệu liên quan đến năng
lực chuyên ngành ứng tuyển
dự tuyển
- Cả người dự tuyển và bố mẹ đều là người (portfolio, các video…)
nước ngoài
1. Giới thiệu bản thân mỗi loại Xem xét hồ sơ
1. Học bạ các cấp tiểu học, trung học cơ sở 5 bản (tiếng Anh, tiếng Hàn)
Khoa đạo diễn
và trung học phổ thông
2. Bảng điểm chứng nhận
Thi vấn đáp
(Trường hợp học tại Hàn Quốc cần có sổ học TOPIK cấp 5 trở lên
sinh)
1.Portfolio
Khoa thiết kế sân 2. Giấy chứng nhận tốt nghiệp Tiểu học /
2. Bảng điểm chứng nhận
Xem xét hồ sơ
khấu
Trung học cơ sở / Trung học phổ thông
TOPIK cấp 4 trở lên
3. Giấy chứng nhận quốc tịch (người nộp đơn
1. Giới thiệu bản thân mỗi loại Xem xét hồ sơ
và cha mẹ) mỗi người 1 bản
5 bản (tiếng Anh, tiếng Hàn)
Đánh giá khả
Biên kịch 4. Người có quốc tịch Trung Quốc thìphải
2. Hai kịch bản tự sáng tạo, mỗi năng sác tạo và
nộp sổ hộ khẩu (có liên quan)
Khoa
thứ 5 bản
thi vấn đáp
5. Bản sao hộ chiếu (người nộp đơn và cha
biên
1.
Giới
thiệu
bản
thân
mỗi
loại
Thi tiếng Anh
mẹ) mỗi người 1 bản
kịch
Sáng tạo - Những người đã hoàn thành tất cả các
5 bản (tiếng Anh, tiếng Hàn)
sử thi khóa học ở trường dành cho người nước 2. Hai kịch bản tiểu thuyết ngắn Thi vấn đáp
tự sáng tạo, mỗi thứ 5 bản
ngoài
1. Bảng điểm cho tất cả các cấp tiểu học,
Khoa diễn
Giới thiệu bản thân (tiếng Anh,
trung học cơ sở và trung học phổ thông
kịch
tiếng Hàn)
(Trường hợp học tại Hàn Quốc cần có sổ học
sinh)
1. Giới thiệu bản thân 5 bản
2. Bằng tốt nghiệp Tiểu học / Trung học cơ sở (Bao gồm nội dung mục tiêu
Bộ phận
/ Trung học phổ thông
học tập)
diễn
3. Giấy xác nhận xuất nhập cảnh Hàn Quốc 2. Kế hoạch nghiên cứu (tiếng
kịch
Quản lý 4. Bản sao hộ chiếu
Anh, tiếng Hàn)
rạp phim

3. CV cá nhân
4. Giấy chứng nhận năng lực
(người có lên quan)
5. Portfolio

Xem xét hồ sơ
Thi vấn đáp
Xem xét hồ sơ

Thi vấn đáp

Trường phim, truyền hình và đa phương tiện
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Khoa (Chuyên ngành)

Khoa phim
điện ảnh (Đạo
diễn/kế
hoạch)

Hệ 3 năm

Hệ 2 năm

Khoa truyền thông đa phương tiện

Khoa animation

②Tài liệu theo yêu
①Đăng ký dự tuyển – Tài liệu
cầu của khoa
Nội dung thi
chung, giấy chứng nhận đủ điều (chuyên ngành) dự
tuyển
kiện nộp hồ sơ
tuyển
■ Hồ sơ chung
1. Đơn đăng ký nhập học
2. Danh sách tài liệu cần nộp
3. Thoả thuận đồng ý kiểm tra
học lực
4. Bản chính và bản sao bảng
điểm đại học
5. Bản chính và bản sao bằng tốt
nghiệp đại học
■ Tài liệu chứng minh đủ tư
cách nộp hồ sơ dự tuyển
- Cả người dự tuyển và bố mẹ
đều là người nước ngoài
1. Học bạ các cấp tiểu học, trung
học cơ sở và trung học phổ
thông
(Trường hợp học tại Hàn Quốc
cần có sổ học sinh)
2. Giấy chứng nhận tốt nghiệp
Tiểu học / Trung học cơ sở /
Trung học phổ thông
3. Giấy chứng nhận quốc tịch
(người nộp đơn và cha mẹ) mỗi
người 1 bản
4. Người có quốc tịch Trung
Quốc thìphải nộp sổ hộ khẩu (có
liên quan)
5. Bản sao hộ chiếu (người nộp
đơn và cha mẹ) mỗi người 1 bản
- Những người đã hoàn thành
tất cả các khóa học ở trường
dành cho người nước ngoài
1. Bảng điểm cho tất cả các cấp
tiểu học, trung học cơ sở và
trung học phổ thông (Trường
hợp học tại Hàn Quốc cần có sổ
học sinh)
2. Bằng tốt nghiệp Tiểu học /
Trung học cơ sở / Trung học phổ
thông

1. Profile 5 bản
(hình thức được chỉ
định)
2. Kế hoạch học tập
5 bản (hình thức tự
do)
3. Chứng nhận năng
lực ngôn ngữ
-TOEFL PBT 550 /
IBT 79 trở lên
-Bảng điểm chứng
nhận TOPIK cấp 4
trở lên
4. Giấy chứng nhận
năng lực 5 bản
(người có liên quan)
5. Bảng điểm học
tập năm học cuối
cùng và bằng tốt
nghiệp
Bao gồm từ mục 1
đến 6 và thêm
7.Portfolio
1. Portfolio
2. Kế hoạch học tập
5 bản (hình thức tự
do)
3. Profile cá nhân 5
bản (hình thức tự
do)
4. Bảng điểm chứng
nhận TOPIK cấp 3
trở lên
1. Portfolio
2. Bản kế hoạch làm
tác phẩm 4 bản (3
cái trở lên)
3. Profile cá nhân 4
bản
4. Bảng điểm đại
học 1 bản

Xem xét hồ
sơ
Đánh giá
năng lực
phân tích và
tổ chức…

Thi vấn đáp

Xem xét hồ
sơ

Thi vấn đáp

Xem xét hồ
sơ

Thi vấn đáp

Quay phim

Khoa phim
điện ảnh

Âm thanh

Dựng phim

3. Giấy xác nhận xuất nhập cảnh 5. Giấy chứng nhận
Hàn Quốc
khả năng ngôn ngữ
4. Bản sao hộ chiếu
(có liên quan)
- Tiếng Anh, tiếng
Trung, tiếng Nhật
1. Profile 5 bản
Xem xét hồ
(hình thức được chỉ sơ
định)
Thực hành kỹ
2. Kế hoạch học tập năng chuyên
5 bản (hình thức tự ngành
do)
3. Chứng nhận năng
lực ngôn ngữ
-TOEFL PBT 550 /
IBT 79 trở lên
-Bảng điểm chứng
nhận TOPIK cấp 4
trở lên
4.Portfolio
5.Tuyển tập các sản Thi vấn đáp
phẩm và chú giải 5
bản
6. Giấy chứng nhận
năng lực 1 bản
7. Bảng điểm học
tập năm học cuối
cùng và bằng tốt
nghiệp
1. Profile 5 bản
Xem xét hồ
(hình thức được chỉ sơ
định)
Đánh giá
2. Kế hoạch học tập năng lực
5 bản (hình thức tự phân tích và
do)
tổ chức…
3. Chứng nhận năng
lực ngôn ngữ
-TOEFL PBT 550 /
IBT 79 trở lên
-Bảng điểm chứng
nhận TOPIK cấp 4 Thi vấn đáp
trở lên
4.Bảng điểm học tập
năm học cuối cùng
và bằng tốt nghiệp
1. Profile 5 bản
(hình thức được chỉ
định)
2. Kế hoạch học tập
5 bản (hình thức tự
do)
3. Chứng nhận năng
lực ngôn ngữ

Xem xét hồ
sơ
Thi thực hành
kỹ năng
chuyên
ngành
Thi vấn đáp

Kịch bản phim điện ảnh

Khoa truyền hình

Khoa animation

Lý thuyết điện ảnh và lịch sử
Khoa lý luận điện ảnh, lý luận văn hóa hình
hình ảnh
ảnh/Nghiên cứu về phim Hàn
Quốc và Đông Á

-TOEFL PBT 550 /
IBT 79 trở lên
-Bảng điểm chứng
nhận TOPIK cấp 4
trở lên
4.Portfolio
5.Tuyển tập các sản
phẩm và chú giải 5
bản
6. Giấy chứng nhận
năng lực 1 bản
7. Bảng điểm học
tập năm học cuối
cùng và bằng tốt
nghiệp
1. Portfolio 5 bản
2.Profile cá nhân 5 Xem xét hồ
bản (hình thức được sơ
chỉ định)
Thi thực hành
3. Kế hoạch học tập kỹ năng
5 bản (hình thức tự chuyên
do)
ngành
4. Giấy chứng nhận Thi viết
năng lực (có liên
quan)
Thi vấn đáp
1. Profile cá nhân 3 Xem xét hồ
bản (tiếng Hàn hoặc sơ
tiếng Anh)
Thi tiểu luận
2. Kế hoạch học tập
3 bản (tiếng Hàn
hoặc tiếng Anh)
3.Portfolio và bản
Thi vấn đáp
giới thiệu về tác
phẩm (có liên quan)
4. Bảng điểm chứng
nhận TOPIK
1. Portfolio
Xem xét hồ
2. Kế hoạch làm tác sơ
phẩm 4 bản
3. Profile cá nhân 4
bản
Thi vấn đáp
4. Bảng điểm và
bằng tốt nghiệp
1. Giới thiệu bản
Xem xét hồ
thân 5 bản
sơ
2. Kế hoạch nghiên Thi tiếng Anh
cứu 5 bản (tiếng
Thi tiểu luận
Hàn hoặc tiếng Anh)
- Đính kèm review
Thi vấn đáp
reading

Trường vũ đạo
Sàng lọc hồ sơ – Tài liệu cần thiết ①+②
Khoa (Chuyên ngành)

②Tài liệu theo yêu cầu Nội dung thi
①Đăng ký dự tuyển – Tài liệu chung, của khoa (chuyên ngành)
tuyển
giấy chứng nhận đủ điều kiện nộp hồ sơ
dự tuyển

1. Thư giới thiệu từ hiệu Xem xét hồ sơ
trưởng trường theo học Thực hành kỹ
cuối cùng
năng chuyên
2. Giải thưởng các cuộc thi ngành
múa
■ Hồ sơ chung
Thi vấn đáp
3. Portfolio (dạng video)
1.
Đơn
đăng
ký
nhập
học
Âm nhạc múa
Phỏng vấn
4. Giới thiệu bản thân 5
2. Danh sách tài liệu cần nộp
tiếng Anh
bản
3. Thoả thuận đồng ý kiểm tra học lực
5. Kế hoạch nghiên cứu
4. Bản chính và bản sao bảng điểm đại
Khoa
(học tập) 5 bản
học
kỹ
6. Giấy chứng nhận năng
5.
Bản
chí
nh
và
bản
sao
bằng
tốt
nghiệp
năng
lực (có liên quan)
đại học
■ Tài liệu chứng minh đủ tư cách nộp hồ 7. CV cá nhân 5 bản
Giáo dục thực hành vũ sơ dự tuyển
8. Kế hoạch nghề nghiệp Xem xét hồ sơ
đạo (Bale)
sau khi tốt nghiệp 5 bản
- Cả người dự tuyển và bố mẹ đều là
9. Bảng điểm học tập năm
người nước ngoài
1. Học bạ các cấp tiểu học, trung học cơ học cuối cùng và bằng tốt
nghiệp
sở và trung học phổ thông
(Trường hợp học tại Hàn Quốc cần có sổ 10. Bảng điểm chứng nhận
TOPIK cấp 3 trở lên
học sinh)
2. Giấy chứng nhận tốt nghiệp Tiểu học / 1. Thứ giới thiệu từ hiệu Xem xét hồ sơ
Trung học cơ sở / Trung học phổ thông trưởng trường theo học Thuyết trình
3. Giấy chứng nhận quốc tịch (người nộp cuối cùng
đơn và cha mẹ) mỗi người 1 bản
2. Portfolio (dạng video)
4. Người có quốc tịch Trung Quốc thìphải 3. Giới thiệu bản thân 5
nộp sổ hộ khẩu (có liên quan)
bản
5. Bản sao hộ chiếu (người nộp đơn và 4. Kế hoạch nghiên cứu
cha mẹ) mỗi người 1 bản
(học tập) 5 bản
- Những người đã hoàn thành tất cả các 5. Giấy chứng nhận năng
Khoa biên đạo
khóa học ở trường dành cho người
lực (có liên quan)
Thi vấn đáp
nước ngoài
6. CV cá nhân 5 bản
1. Bảng điểm cho tất cả các cấp tiểu học, 7. Kế hoạch nghề nghiệp
trung học cơ sở và trung học phổ thông sau khi tốt nghiệp 5 bản
(Trường hợp học tại Hàn Quốc cần có sổ 8. Bảng điểm học tập năm
học sinh)
học cuối cùng và bằng tốt
2. Bằng tốt nghiệp Tiểu học / Trung học nghiệp
cơ sở / Trung học phổ thông
9. Bảng điểm chứng nhận
3. Giấy xác nhận xuất nhập cảnh Hàn
TOPIK cấp 3 trở lên
Quốc
1. Thứ giới thiệu từ hiệu Xem xét hồ sơ
4. Bản sao hộ chiếu
trưởng trường theo học Thi tiếng Anh
cuối cùng
Khoa lý luận
2. Thư giới thiệu từ giáo
viên hướng dẫn, trưởng bộ Thi vấn đáp
môn có liên quan…
Kỹ năng múa (vũ đạo
truyền thống Hàn
Quốc/hiện đại)

Quản lý nghệ thuật

3.Portfolio (dạng video)
4. Giới thiệu bản thân 5
bản
5. Kế hoạch nghiên cứu
(học tập) 5 bản
6. Giấy chứng nhận năng
lực (có liên quan)
7. CV cá nhân 5 bản
8. Kế hoạch nghề nghiệp
sau khi tốt nghiệp 5 bản
9. Bảng điểm học tập năm
học cuối cùng và bằng tốt
nghiệp
1. Giới thiệu bản thân
Xem xét hồ sơ
(tiếng Hàn/ hình thức tự
do)
2. Kế hoạch nghiên
cứu(tiếng Hàn/ hình thức
tự do)
3. Thư giới thiệu ((tiếng
Thi vấn đáp
Hàn hoặc tiếng Anh/ hình
thức tự do)
4. Bảng điểm đại học
5. Bảng điểm chứng nhận
TOPIK cấp 4 trở lên

Trường mỹ thuật
Khoa
(Chuyên
ngành)

Sàng lọc hồ sơ – Tài liệu cần thiết ①+②
①Đăng ký dự tuyển – Tài liệu chung, giấy
chứng nhận đủ điều kiện nộp hồ sơ

Khoa mỹ
thuật tạo
hình
■ Hồ sơ chung
1. Đơn đăng ký nhập học
2. Danh sách tài liệu cần nộp
3. Thoả thuận đồng ý kiểm tra học lực
4. Bản chính và bản sao bảng điểm đại học
5. Bản chính và bản sao bằng tốt nghiệp đại học
■ Tài liệu chứng minh đủ tư cách nộp hồ sơ dự
Khoa thiết kế tuyển
- Cả người dự tuyển và bố mẹ đều là người
nước ngoài
1. Học bạ các cấp tiểu học, trung học cơ sở và
trung học phổ thông
(Trường hợp học tại Hàn Quốc cần có sổ học
sinh)
2. Giấy chứng nhận tốt nghiệp Tiểu học / Trung
học cơ sở / Trung học phổ thông
Khoa kiến 3. Giấy chứng nhận quốc tịch (người nộp đơn và
cha mẹ) mỗi người 1 bản
trúc
4. Người có quốc tịch Trung Quốc thìphải nộp sổ
hộ khẩu (có liên quan)
5. Bản sao hộ chiếu (người nộp đơn và cha mẹ)
mỗi người 1 bản
- Những người đã hoàn thành tất cả các khóa
học ở trường dành cho người nước ngoài
1. Bảng điểm cho tất cả các cấp tiểu học, trung
học cơ sở và trung học phổ thông (Trường hợp
học tại Hàn Quốc cần có sổ học sinh)
2. Bằng tốt nghiệp Tiểu học / Trung học cơ sở /
Trung học phổ thông
Khoa lý luận 3. Giấy xác nhận xuất nhập cảnh Hàn Quốc
mỹ thuật 4. Bản sao hộ chiếu

Nội dung thi tuyển
②Tài liệu theo yêu cầu của
khoa (chuyên ngành) dự tuyển
1. Giới thiệu bản thân
2. Portfolio
3. Bảng điểm đại học
4. Profile 4 bản (hình thức
Xem xét hồ sơ
được chỉ định)
5. Bảng điểm chứng nhận
TOPIK cấp 3 trở lên
Sản phẩm thực tế của portfolio Thi vấn đáp
1. Giới thiệu bản thân
2. Portfolio
3. Kế hoạch nghiên cứu và phát
triển (R&D)
4. Bảng điểm đại học
Xem xét hồ sơ
5. Profile cá nhân 4 bản (hình
thức được chỉ định)
6. Bảng điểm chứng nhận
TOPIK cấp 3 trở lên
Có thể nộp portfolio của tác
Thi vấn đáp
phẩm đã được thực hiện
1. Portfolio
Xem xét hồ sơ
2. Giới thiệu bản thân 6 bản
3. Kế hoạch nghiên cứu 6 bản
4. Bảng điểm đại học
Phỏng vấn (có thể
5. Profile cá nhân 4 bản (hình phỏng vấn qua
thức được chỉ định)
điện thoại)
6. Bảng điểm chứng nhận
TOPIK cấp 3 trở lên
1. Giới thiệu bản thân (tiếng
Xem xét hồ sơ
Anh, tiếng Hàn/ bao gồm kế
hoạch học tập)
2. Thư giới thiệu (3 người trở
lên/bao gồm giáo sư hướng
dẫn)
3. Bài luận vídụ (tiếng Hàn)
4. Bảng điểm đại học
Phỏng vấn (có thể
5. Profile cá nhân 4 bản (hình phỏng vấn qua
thức được chỉ định)
điện thoại)
6. Bảng điểm GRE
7. Giấy chứng nhận trình độ
tiếng Anh tiêu chuẩn (TEPS,
TOEIC, TOEFL, IELTS)
8. Bảng điểm chứng nhận
TOPIK cấp 3 trở lên

Trường nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc
Sàng lọc hồ sơ – Tài liệu cần thiết ①+②

Nội dung thi
Khoa (Chuyên ngành) ①Đăng ký dự tuyển – Tài liệu chung, giấy
2. Tài liệu theo yêu cầu của
tuyển
khoa (chuyên ngành) dự tuyển
chứng nhận đủ điều kiện nộp hồ sơ
■ Hồ sơ chung
1. Portfolio
Xem xét hồ sơ
1. Đơn đăng ký nhập học
2. Giới thiệu bản thân 3 bản
Khoa nghệ thuật Hàn 2. Danh sách tài liệu cần nộp
3. Kế hoạch học tập 3 bản
Quốc
3. Thoả thuận đồng ý kiểm tra học lực
4. Luận văn (bài luận) – liên quan Thi vấn đáp
4. Bản chính và bản sao bảng điểm đại học đến lĩnh vực dự tuyển – dịch
5. Bản chính và bản sao bằng tốt nghiệp đại tóm lược sang tiếng Hàn Quốc
học
Xem xét hồ sơ
■ Tài liệu chứng minh đủ tư cách nộp hồ 1. Portfolio
Thực hành kỹ
sơ dự tuyển
Khoa âm nhạc
2. Giới thiệu bản thân 3 bản
năng chuyên
- Cả người dự tuyển và bố mẹ đều là
3. Kế hoạch học tập 3 bản
ngành
người nước ngoài
4. Trình diễn bản nhạc
Thi vấn đáp
1. Học bạ các cấp tiểu học, trung học cơ sở
1. Portfolio
Xem xét hồ sơ
và trung học phổ thông
Sáng (Trường hợp học tại Hàn Quốc cần có sổ
2. Giới thiệu bản thân 3 bản
tác học sinh)
3. Kế hoạch học tập 3 bản
Thi vấn đáp
Khoa sáng tác
2. Giấy chứng nhận tốt nghiệp Tiểu học /
nhạc Hàn
1. Portfolio
Xem xét hồ sơ
Trung học cơ sở / Trung học phổ thông
Quốc
2.
Giới
thiệu
bản
thân
3
bản
Chỉ 3. Giấy chứng nhận quốc tịch (người nộp
3. Kế hoạch học tập 3 bản
huy đơn và cha mẹ) mỗi người 1 bản
Thi vấn đáp
4. Người có quốc tịch Trung Quốc thìphải 4. CD (USB) bản thu âm bài hát
sáng tác và nhạc phổ
nộp sổ hộ khẩu (có liên quan)
Xem xét hồ sơ
5. Bản sao hộ chiếu (người nộp đơn và cha
mẹ) mỗi người 1 bản
Thực hành kỹ
1. Portfolio
Những
người
đã
hoàn
thành
tất
cả
các
năng chuyên
Khoa múa
2. Giới thiệu bản thân 3 bản
khóa học ở trường dành cho người nước 3. Kế hoạch học tập 3 bản
ngành
ngoài
Thi vấn đáp
1. Bảng điểm cho tất cả các cấp tiểu học,
Xem xét hồ sơ
trung học cơ sở và trung học phổ thông
(Trường hợp học tại Hàn Quốc cần có sổ
Thực hành kỹ
Khoa trình diễn nghệ học sinh)
1. Portfolio
năng chuyên
thuật truyền thống 2. Bằng tốt nghiệp Tiểu học / Trung học cơ 2. Giới thiệu bản thân 3 bản
ngành
Hàn Quốc
3. Kế hoạch học tập 3 bản
sở / Trung học phổ thông
3. Giấy xác nhận xuất nhập cảnh Hàn Quốc
Thi vấn đáp
4. Bản sao hộ chiếu

