THÔNG BÁO
V/v: Tuyển sinh niên khóa 2021–2022
Kính gửi: Quý Bề trên các Hội dòng và Tu hội.
Học viện thánh Anphongsô thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hình thành, phát triển
suốt hơn 85 năm qua và đã đào tạo ra nhiều thế hệ tu sĩ, linh mục của Dòng cũng như của các Hội
dòng/Tu hội khác. Để tiếp tục góp phần vào công cuộc đào tạo tu sĩ, linh mục của Hội Thánh tại Việt
Nam, Học viện sẽ tổ chức tuyển sinh vào Phân khoa Triết học và Thần học cho niên khoá 2021–2022.
Vì vậy, chúng con trân trọng kính báo về kỳ thi tuyển sinh năm 2021 như sau:
1.
Đối tượng:
−
Nam tu sinh của các Dòng tu/Tu hội.
−
Đã tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học.
2.
Môn thi:
−
Thí sinh cả hai Phân khoa đều thi 03 môn: Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Việt văn và
Ngoại ngữ (Anh văn/Pháp văn).
3.
Thời gian thi: 7:45, thứ Bảy, ngày 27 tháng 3 năm 2021, tại Học viện thánh
Anphongsô, 970D (352/5) Bình Quới, P. 28, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM.
4.
Đăng ký:
−
Thí sinh đăng ký trực tuyến tại website: http://dangky.hvanphongso.edu.vn/ và in
Đơn xin dự thi theo định dạng của phần mềm quản lý đào tạo.
−
Nộp Đơn xin dự thi tại Văn phòng Học vụ Học viện thánh Anphongsô, 970D (352/5)
Bình Quới, P. 28, Q. Bình Thạnh, TP. HCM, từ 01/3/2021 đến 19/3/2021, vào giờ hành chính các
ngày trong tuần (trừ Chúa Nhật), gặp cha Minh Đức (090.464.2801).
5.
Điều kiện xét tuyển và chỉ tiêu:
−
Xét tuyển dựa theo kết quả tổng điểm 03 môn thi và tuyển chọn lần lượt từ thí sinh có
điểm cao nhất đến thí sinh có điểm thấp hơn cho tới khi đạt được chỉ tiêu tuyển sinh.
−
Chỉ tiêu tuyển sinh: 35–40 sinh viên cho cả hai Phân khoa.
Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên hệ với cha Giám học Antôn Nguyễn Văn Dũng
qua điện thoại 096.989.1976 hoặc liên hệ với cha Thư ký Văn phòng Học vụ Giuse Quách Minh Đức
qua điện thoại 090.464.2801 hoặc E-mail: hvthanhanphongso@gmail.com.
Tu viện DCCT Mai Thôn, ngày 27 tháng 02 năm 2021
T.M. Ban Giám đốc Học viện

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, C.Ss.R.
Giám học
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Phụ lục 01:

THỜI BIỂU KỲ THI TUYỂN SINH 2021
(Thứ Bảy, ngày 27 tháng 03 năm 2021)

Thời gian

SÁNG

Môn thi

6:45

Đón tiếp.

7:15

Vào phòng thi [xuất trình Chứng minh
Nhân dân/Căn cước Công dân/Hộ chiếu
trước khi vào phòng thi].

7:30–8:30

−
Đề thi Giáo lý dựa theo Sách
Giáo lý của Hội Thánh Công giáo [bản
dịch chính thức của Uỷ ban Giáo lý Đức
tin - HĐGM.VN năm 2009].
−
Mỗi Thí sinh được phép mang
theo Kinh Thánh Tân Ước hoặc Trọn Bộ
[bản dịch tuỳ chọn và không có bất kỳ
ghi chú cá nhân nào].

GIÁO LÝ
(60 phút)

8:30–8:50

9:00–11:00

TRƯA

CHIỀU

Ghi chú

Giải lao.
VIỆT VĂN
(120 phút)

−
Nghị luận xã hội (Phân khoa
Triết học).
−
Nghị luận Triết học (Phân khoa
Thần học).

11:15

Ăn trưa.

12:00

Nghỉ trưa, cầu nguyện riêng.

14:15–15:35

NGOẠI NGỮ
(80 phút)
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−
Dịch bản văn thời sự (Phân khoa
Triết học).
−
Dịch bản văn Triết học (Phân
khoa Thần học).

Phụ lục 02:

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THI TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN
Truy cập địa chỉ: http://dangky.hvanphongso.edu.vn/

1.

2.
Nhập các thông tin theo yêu cầu. Các trường có dấu (*) là trường thông tin bắt buộc,
không được để trống.
Vài lưu ý:

3.
−

Tab “CHỌN PHÂN KHOA DỰ THI”
▪

−

Mục “Môn Ngoại ngữ, chọn thi”: Thí sinh chỉ chọn “Anh văn” hoặc “Pháp văn.”
Tab “THÔNG TIN NHÂN THÂN”

▪
Mục “Ảnh thẻ 4x6 (Áo Dòng hoặc áo sơ mi trắng, nền trắng)”: Ảnh thẻ chụp không
quá 06 tháng.
−

Tab “THÔNG TIN TU SĨ”

▪
Mục “Hội dòng/Tu hội”: Nếu Hội dòng/Tu hội của Thí sinh không có trong danh
sách có sẵn, vui lòng chọn: “Hội dòng/Tu hội khác” và nhập tên đầy đủ lẫn tên viết tắt của Hội
dòng/Tu hội trong mục “Ghi chú” của tab THÔNG TIN LIÊN LẠC.
−

Tab THÔNG TIN LIÊN LẠC
▪

Thí sinh kiểm tra kỹ các thông tin trước khi bấm chọn “Gửi thông tin đăng ký.”

▪
Sau khi bấm chọn “Gửi thông tin đăng ký,” Thí Sinh chọn “In Đơn xin dự thi.”
Lúc này, thông tin của Thí sinh đã lưu vào hệ thống phần mềm quản lý đào tạo. Nếu muốn điều chỉnh
thông tin, vui lòng gọi điện thoại cho cha Minh Đức (090.464.2801) để được hỗ trợ.
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Phụ lục 03:

NỘI QUY KỲ THI TUYỂN SINH
1.
Mỗi Thí sinh được phép mang theo Kinh Thánh Tân Ước hoặc Trọn Bộ [bản dịch tuỳ
chọn và không có bất kỳ ghi chú cá nhân nào].
2.
phòng thi.

Thí sinh xuất trình Chứng minh Nhân dân/Căn cước Công dân/Hộ chiếu trước khi vào

3.

Mỗi Thí sinh có 01 số báo danh riêng. Vì thế, Thí sinh ngồi đúng chỗ do Giám thị sắp

4.

Thí sinh đến trễ 15 phút sau khi phát đề sẽ không được thi môn đó.

5.

Sau 2/3 thời gian làm bài thi, Thí sinh mới được phép ra ngoài.

6.

Trong giờ giải lao, Thí sinh không tự ý đi vào khu vực nội vi của Tu viện.

7.

Thí sinh không mang tài liệu liên quan đến các môn thi vào phòng thi [trừ Kinh Thánh].

xếp.

8.
Thí sinh không được sử dụng điện thoại, smart watch và các thiết bị điện tử để liên
lạc, kết nối internet khi làm bài thi.
9.

Thí sinh không gây ồn ào, không tự ý đi lại trong giờ thi.

10.

Thí sinh không hỏi, không xem, không chỉ bài cho Thí sinh khác.

11.
Các vi phạm sau sẽ bị đình chỉ thi, báo về Bề trên Đặc trách và cấm thi tuyển sinh
trong tương lai:
−

Thi hộ.

−

Làm bài giúp Thí sinh khác.

−

Sử dụng tài liệu khi làm bài [tài liệu giấy và tài liệu số].
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Phụ lục 04:

KỲ THI TUYỂN SINH HẰNG NĂM
Trích Quy chế Đào tạo của Học viện thánh Anphongsô, điều 44-52
[có vài cập nhật cho phù hợp với phần mềm quản lý đào tạo 2021]
Điều 44. Bản chất và mục đích tuyển sinh
Để góp phần vào công cuộc đào tạo tu sĩ, linh mục của Giáo hội tại Việt Nam, Học viện thánh
Anphongsô tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào Phân khoa Triết học và Thần học vào dịp giữa học kỳ II
hằng năm. Qua kỳ tuyển sinh, Học viện đón nhận các sinh viên đến từ các Hội dòng/Tu hội khác nhau
nhằm xây dựng tình liên đới và hiệp thông giữa các Hội dòng/Tu hội trong việc đào tạo, huấn luyện
các thừa sai tương lai của Giáo hội.
Điều 45. Đối tượng tuyển sinh
Ứng viên dự thi là các nam tu sinh:
10
0

2

Đã tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học;
Và [hoặc] đã tuyên khấn trong các Hội dòng/Tu hội.

Điều 46. Nội dung thi tuyển
Thí sinh thi tuyển ba môn: Giáo lý, Việt văn, và Ngoại ngữ [Anh văn hoặc Pháp văn].
§1. Giáo lý:
10
Thí sinh làm bài thi Giáo lý trong 60 phút với 5-7 câu hỏi liên quan đến nội dung Giáo
lý Hội Thánh Công giáo.
20
Môn thi Giáo lý nhằm đánh giá kiến thức căn bản của Thí sinh về các chân lý mặc khải
và đức tin Kitô giáo.
§2. Việt văn:
10
Thí sinh làm một bài nghị luận xã hội [đối với thí sinh thi vào Phân khoa Triết học]
hoặc nghị luận Triết học [đối với thí sinh thi vào Phân khoa Thần học] trong 120 phút. Đề
tài cụ thể do Ban Tuyển sinh của Học viện soạn thảo.
20
Môn thi Việt văn nhằm đánh giá khả năng tư duy, lý luận và trình độ tiếng Việt thực
hành của thí sinh.
§3. Ngoại ngữ:
10

Thí sinh dịch một bản văn ngoại ngữ [tiếng Anh hoặc tiếng Pháp] trong 80 phút.

20
Môn thi ngoại ngữ nhằm đánh giá khả năng đọc hiểu một bản văn ngoại ngữ với mức
độ đủ để làm việc với các tài liệu tham khảo cho các môn học Triết học và Thần học sau
này.
Điều 47. Thời gian và địa điểm thi tuyển
§1. Thời gian: Học viện tổ chức thi tuyển trong một ngày thuộc tuần cuối của tháng Ba hoặc
tuần đầu của tháng Tư hằng năm.
§2. Địa điểm: Học viện thánh Anphongsô, 970D (352/5) Bình Quới, P. 28, Q. Bình Thạnh, Tp.
HCM.
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Điều 48. Hồ sơ tuyển sinh
Trước ngày thi tuyển, thí sinh đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://dangky.hvanphongso.edu.vn/
và in Đơn xin dự thi theo định dạng của phần mềm quản lý đào tạo. Sau đó, nộp hồ sơ về Văn phòng
Học vụ đúng thời gian quy định.
Điều 49. Điều kiện xét tuyển
§1. Thí sinh không vi phạm Nội quy Kỳ thi Tuyển sinh.
§2. Xét tuyển dựa theo kết quả tổng điểm 03 môn thi.
Điều 50. Điểm sàn, điểm chuẩn (điểm trúng tuyển) và chỉ tiêu tuyển sinh
§1. Điểm sàn của kỳ thi tuyển sinh là 15/30 (thang điểm 10 cho mỗi bài thi). Đây là điểm trung
bình cộng của ba bài thi và là điểm xét tuyển tối thiểu. Thí sinh phải đạt điểm thi bằng hoặc cao hơn
điểm sàn mới được xét tuyển vào hệ chính quy của Học viện. Hơn nữa, mỗi bài thi của thí sinh không
rơi vào điểm liệt (<2,50/10) thì thí sinh mới được xét tuyển.
§2. Căn cứ vào điểm sàn, Ban Tuyển sinh sẽ tuyển chọn lần lượt từ thí sinh có điểm cao nhất
đến thí sinh có điểm thấp hơn cho tới khi đạt được chỉ tiêu tuyển sinh.
§3. Chỉ tiêu tuyển sinh là hiệu số của khoảng 30-35 sinh viên trừ đi số sinh viên Dòng Chúa
Cứu Thế đủ tiêu chuẩn nhập học hằng năm. Chẳng hạn, nếu số tập sinh Dòng Chúa Cứu Thế năm
2020 đăng ký vào Học viện là 10, thì chỉ tiêu tuyển sinh của năm đó là 20-25 thí sinh (bao gồm thí
sinh bảo lưu và nhập học).
Điều 51. Kết quả tuyển sinh và việc xin phúc khảo
§1. Ban Giám đốc Học viện trực tiếp xét duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển dựa theo điểm
thi.
§2. Sau kỳ thi tuyển ba tuần, Học viện sẽ công bố điểm thi và danh sách thí sinh trúng tuyển,
đồng thời gửi kết quả đến Bề trên Đặc trách của thí sinh.
§3. Thời gian xin phúc khảo là hai tuần kể từ ngày công bố kết quả tuyển sinh.
§4. Sau khi biết kết quả thi tuyển, Bề trên Đặc trách các thí sinh trúng tuyển xác nhận với Giám
học của Học viện trước ngày 01/7 về các sinh viên của đơn vị mình vừa trúng tuyển sẽ nhập học hoặc
bảo lưu kết quả trúng tuyển trong năm học tới.
§5. Thí sinh trúng tuyển vào Học viện cần làm thủ tục nhập học vào đầu tháng Tám. Hồ sơ nhập
học gồm:
10
Đơn xin nhập học với xác nhận của Bề trên Đặc trách [theo mẫu của Văn phòng Học
vụ].
20

Thư báo kết quả tuyển sinh;

30

01 bản photo văn bằng tốt nghiệp bậc cao nhất.

40
01 bảng điểm chuyển tiếp (nếu có) với xác nhận của Vị Đặc trách Đại Chủng viện/Học
viện Dòng tu.
Điều 52. Bảo lưu kết quả trúng tuyển
§1. Học viện chỉ bảo lưu kết quả trúng truyển cho các thí sinh thi vào Phân khoa Triết học.
§2. Thời gian tối đa cho việc bảo lưu kết quả trúng tuyển là 2 năm.
§3. Bề trên Đặc trách của thí sinh trúng tuyển là người viết giấy xác nhận việc bảo lưu kết quả
cho sinh viên của mình [theo mẫu của Văn phòng Học vụ].
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