
 
  

Mã ngành Ngành  Môn thi 

62310640 
 Văn hóa học (Chuyên ngành Văn hóa 

               Khmer Nam Bộ; Văn hóa Nam Bộ ) 

Bảo vệ đề cương 

62140111 
 Lý luận và phương pháp dạy học 
 bộ môn Ngữ văn 

01     Tiếng Việt cho Du học sinh (1 năm) 

02     Bồi dưỡng Giáo viên dạy tiếng Khmer (165 tiết) 

03     Tiếng Khmer giao tiếp (6 tháng) 

Mã ngành Ngành  Môn thi 

60310640 Văn hóa học 
Cơ sở văn hóa Việt Nam 
Triết học 
Tiếng Anh  

60140111 
Lý luận và phương 
pháp dạy học 
bộ môn Ngữ văn 

Lý luận văn học 
Phương pháp giảng dạy Ngữ văn 
Tiếng Anh 

Mã ngành Ngành  Tổ hợp môn xét tuyển 

52220106 Ngôn ngữ Khmer *
 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 
Ngữ văn, Toán,  Tiếng Anh 
Ngữ văn, Lịch sử,  Tiếng Anh 

52210210 
Biểu diễn Nhạc cụ  
Truyền thống   

Ngữ văn, Kiến thức âm nhạc,  
Kỹ năng âm nhạc 

52140217 
Sư phạm Ngữ văn*  
(Chuyên ngành SPNV  

Khmer Nam Bộ) 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 
Ngữ văn, Lịch sử,  Tiếng Anh 

52220112 
Văn hóa các Dân tộc 
Thiểu số Việt Nam* 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 
Ngữ văn, Lịch sử,  Tiếng Anh 

52220340 Văn hóa học  
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 
Ngữ văn, Lịch sử,  Tiếng Anh 

Mã ngành Ngành  Tổ hợp môn xét tuyển 

C220106 Tiếng Khmer 
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 
Ngữ văn, Lịch sử,  Tiếng Anh 

C210210 
Biểu diễn Nhạc cụ 
Truyền thống  

Ngữ văn, Kiến thức âm nhạc, 
Kỹ năng âm nhạc 

C220112 
Văn hóa các Dân tộc 
thiểu số Việt Nam 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 
Ngữ văn, Lịch sử,  Tiếng Anh 

Ngành Đại học 
Chỉ tiêu 
 dự kiến 

 
Ngành Cao đẳng 

Chỉ tiêu 
dự kiến 

Ngôn ngữ Khmer 150  Tiếng Khmer 30 

Biểu diễn Nhạc cụ  
Truyền thống  

25 
 Biểu diễn Nhạc cụ  

Truyền thống  
20 

Sư phạm Ngữ văn  40    

Văn hóa các Dân tộc 
Thiểu số Việt Nam 

150 
 Văn hóa các Dân tộc 

Thiểu số Việt Nam 
30 

Văn hóa học 50    

                        Mọi chi tiết xin liên hệ 
 

* Đơn vị tiếp nhận hồ sơ đăng ký: 
- Phòng Đào tạo: 
 Địa chỉ: Số 126 Nguyễn Thiện Thành, K4, P5, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 
 Điện thoại: 074.3855247; 074.3855246 (số nội bộ: 157; 142) 
 
* Đơn vị phụ trách tuyển sinh và tư vấn tuyển sinh: 
- Phòng Khảo thí: 
 Địa chỉ: Số 126 Nguyễn Thiện Thành, K4, P5, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 
 Hotline: 074.3855944 (điện thoại Tư  vấn tuyển sinh trực tuyến). 
 Website: http://tuyensinh.tvu.edu.vn; Email: dvt@tvu.edu.vn 
 
- Khoa Ngôn ngữ  - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ.  
 Địa chỉ: Số 126 Nguyễn Thiện Thành, K4, P5, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 
 Điện thoại: 074.3855246 - (240); DĐ: 0976.114.158 (gặp Thầy Kim Văn)     
 Website: http://lca.tvu.edu.vn; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn 
 
- Tư vấn, Tiếp sức mùa thi:  
  Điện thoại: 074.3765535; 074.3765536; 074.3855944 
 
 

              KHOA NGÔN NGỮ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT KHMER NAM BỘ 

             មហាវិទ្យាលយ័ ភាសា វប្បធម៌  វិចិត្រសលិបៈ ខ្មែរណាមប្ ូ
             SCHOOL OF SOUTHERN KHMER LANGUAGE, CULTURE AND ARTS 

 02 NGÀNH CAO HỌC 

NỘP HỒ SƠ 
Theo Quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

 
- Tại các Trường THPT do Sở Giáo dục & Đào tạo quy định 
- Nộp qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh 
- Tại Trường Đại học Trà Vinh 
- Tại các điểm do Sở Giáo dục & Đào tạo quy định (Thí sinh tự do) 

    “Mang đến cơ hội học tập chất lượng cho cộng đồng” 

 

 02 NGÀNH NGHIÊN CỨU SINH 

 03 NGÀNH CAO ĐẲNG  
 
 

 

 05 NGÀNH ĐẠI HỌC 

  KHÓA NGẮN HẠN (Chứng nhận, chứng chỉ) 
 

 

Không yêu cầu trình độ tiếng Khmer khi xét tuyển đầu vào đối 

với ngành các ngành thuộc khoa 

          ISO 9001:2008 

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2017 
http://tuyensinh.tvu.edu.vn 

http://sdh.tvu.edu.vn 

Website: tvu.edu.vn hoặc lca.tvu.edu.vn 

Facebook: Khoa Khmer Nam  Bộ 

 

 

   Trường Đại học Trà Vinh là trường đại học công lập duy 
nhất tại Việt Nam đào tạo các chuyên ngành thuộc lĩnh vực 
Ngôn ngữ, Văn hóa, Nghệ thuật Khmer Nam Bộ. 
   Nhà trường được Thủ tướng Chính phủ giao là đơn vị thực 
hiện nhiệm vụ trọng điểm quốc gia đào tạo nhân lực về Ngôn 
ngữ, Văn hóa, Nghệ thuật Khmer đáp ứng nhu cầu phát triển 
văn hóa xã hội ở vùng Nam Bộ (Công văn số 8425/VPCP-
KGVX, ngày 08/10/2013 của Văn phòng Chính phủ). 
 

NÉT ĐẶC THÙ 

 

Xét tuyển từ kết quả học tập 

Trung học Phổ thông (không 

áp dụng đối với các nhóm 
ngành Khoa học sức khoẻ và 

Sư phạm) 

Căn cứ vào kết quả kỳ 

thi Trung học Phổ thông 
Quốc gia 

 

 

Tổ chức các môn thi năng 

khiếu cho ngành Biểu diễn 

Nhạc cụ Truyền thống. 

01 

02 03 

Phương thức tuyển sinh 

 

Ngành có dấu (*)  có đào tạo hệ vừa làm vừa học  

http://tuyensinh.tvu.edu.vn/
mailto:dvt@tvu.edu.vn
http://lca.tvu.edu.vn/
mailto:vpkkhmer@tvu.edu.vn
http://tuyensinh.tvu.edu.vn/


 

BIỂU DIỄN NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG: 52210210 
Chuyên ngành: 

1. Biểu diễn Nhạc cụ Truyền thống Khmer Nam Bộ 
2. Nghệ thuật Sân khấu Cải lương. 

Vị trí và cơ hội việc làm 
Làm việc tại các Đoàn nghệ thuật; các Sở, Phòng, 
Trung tâm Văn hóa; cơ quan Báo chí, Bảo tàng các 
tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số; các Trường 
phổ thông, cơ sở đào tạo và nghiên cứu nghệ thuật 
âm nhạc, sân khấu; xây dựng và tổ chức các 
chương trình sự kiện tiêu biểu ở vùng dân tộc thiểu 
số. 

 

 

 

 

 

 

NGÔN NGỮ KHMER: 52220106 
Chuyên ngành: Ngôn ngữ Khmer 

 
Vị trí và cơ hội việc làm 
Làm việc tại các cơ quan Thông tấn Báo chí, Phát 
thanh, Truyền hình tiếng Khmer; các công ty Du 
lịch - Lữ hành, Công ty thương mại, Bệnh viện,... 
trong và ngoài nước; Làm việc tại các cơ quan 
đoàn thể xã hội ở những vùng có đồng bào 
Khmer sinh sống; Nghiên cứu ngôn ngữ Khmer ở 
các viện, trường, trung tâm nghiên cứu; Giảng 
dạy tiếng Khmer (khi được trang bị thêm nghiệp 
vụ sư phạm).  

 

 

* Chính sách ưu tiên:  

     Miễn học phí cho toàn khóa học, miễn 100% tiền ở Ký 

túc xá của Trường, hỗ trợ sinh hoạt phí mỗi tháng 

450.000đ/tháng/sinh viên. (10 tháng/năm học). 

 

 Ghi chú: Nhà trường có Ký túc xá 
dành cho sinh viên. 

  
 

SƯ PHẠM NGỮ VĂN: 52140217 
Chuyên ngành: Sư phạm Ngữ văn Khmer Nam Bộ 

Vị trí và cơ hội việc làm 
Giảng dạy Ngữ văn Khmer tại các trường Tiểu 
học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông. 
Công tác tại văn phòng, nghiên cứu tại các viện, 
trung tâm, cơ quan đoàn thể, chính trị xã hội (hoạt 
động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; theo dõi và 
quản lý hoạt động văn hoá, văn học, nghệ thuật, 
ngôn ngữ, v.v.) có liên quan đến tiếng Khmer.  

 

VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM: 
52220112 

Chuyên ngành: Văn hoá Khmer Nam Bộ, Văn hoá 
các dân tộc Tây Nam Bộ, Mê Kông học. 

 

Vị trí và cơ hội việc làm 
Làm việc tại Ban Dân tộc, Tòa án, Bệnh viện, Bảo 
tàng, Đài Phát thanh & Truyền hình, Cơ quan Báo 
chí; Làm việc tại các Sở, Phòng, Trung tâm Văn 
hóa; Tại các Sở và Phòng Văn hóa, Thể thao & Du 
lịch; Tại các công ty có thị trường chính ở vùng có 
đồng bào dân tộc Khmer sinh sống; Tại các công ty, 
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Du lịch trong 
và ngoài nước.  

 
 
 

VĂN HÓA HỌC: 52220340 
Chuyên ngành: Văn hoá học 

 

Vị trí và cơ hội việc làm 

Làm việc tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu khoa 
học xã hội & nhân văn; các sở Văn hóa, Thể thao & 
Du lịch; các khu du lịch văn hóa;  Đài Phát thanh & 
Truyền hình, cơ quan Báo chí; giảng dạy về lĩnh vực 
Văn hóa ở các trường Cao đẳng và Trung cấp (khi 
được trang bị thêm nghiệp vụ sư phạm) . 

 


