
Thông Báo: Học Viện Thánh Anphongsô Tuyển Sinh

V/v: Tuyển sinh niên khoá 2022–2023

Kính gửi: Quý Bề trên các Hội dòng và Tu hội.

Nhằm góp phần cho công cuộc đào tạo tu sĩ, linh mục của Giáo hội tại Việt Nam, Học
viện thánh Anphongsô sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào Phân khoa Triết học và Thần
học vào tháng 04/2022. 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. Vì thế,
Học viện xin trân trọng thông báo một số thông tin liên quan đến kỳ thi này như sau:
1. Đối tượng: Nam tu sinh thuộc các Hội dòng/Tu hội:

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

Đối với các trường hợp mới chỉ tốt nghiệp Trung cấp, cần có sự trao đổi giữa Bề trên
Đặc trách của tu sinh với Ban Giám đốc Học viện.
2. Môn thi: Thí sinh cả hai Phân khoa đều thi 03 môn: Giáo lý Hội Thánh Công giáo,
Việt văn (Nghị luận xã hội/Triết học) và Ngoại ngữ (Anh văn/Pháp văn).
3. Thời gian đăng ký dự thi: Từ thứ Hai (28/02/2022) đến thứ Bảy (26/3/2022).
4. Cách thức đăng ký dự thi:

- Thí sinh đăng ký trực tuyến tại website Học viện thánh Anphongsô:
https://www.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, 352/5
Bình Quới, P. 28, Q. Bình Thạnh, TP. HCM, từ 28/02/2022 đến 26/3/2022, vào giờ hành
chính các ngày trong tuần (trừ Chúa nhật), gặp Cha Thư ký Văn phòng Học vụ Giuse
Quách Minh Đức (090.464.2801).

- Lệ phí tuyển sinh: 200.000 đ / 01 thí sinh.
5. Thời gian thi: 7:30, thứ Bảy, ngày 02/4/2022, tại Học viện thánh Anphongsô, 352/5
Bình Quới, P. 28, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM.
6. 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.

https://www.hvanphongso.edu.vn/


Để biết thêm chi tiết, xin quý Bề trên 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.

Học viện thánh Anphongsô, ngày 25 tháng 02 năm 2022
T.M. Ban Giám đốc Học viện

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, C.Ss.R.,
Giám học
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