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 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ———————————— ————— 

 Số: …….…./TB.HVPG 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2017 
 

THÔNG BÁO 
V/v Tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XII  (2017 - 2021) 

 

Căn cứ công văn số 181.CV/HĐTS ngày 10/04/2017 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam và công văn số 394/TGCP-PG ngày 14/04/2017 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc 

cho phép Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM tổ chức tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa 

XII (2017 - 2021), nay Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM thông báo 

tuyển sinh như sau: 
 
 

I. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN 
 

1. Đối tượng dự thi: Tất cả Tăng Ni là công dân Việt Nam (không giới hạn độ tuổi). 

2. Trình độ thế học: Có văn bằng tốt nghiệp THPT (Tú tài) hoặc tương đương. 

3. Trình độ Phật học: Có văn bằng tốt nghiệp Trung cấp Phật học trở lên. 

 (Đối với những Tăng, Ni không có bằng Trung cấp Phật học có thể thay thế bằng Cử nhân 

thế học; trừ trường hợp đặc biệt Tăng Ni ở vùng sâu vùng xa hoặc ở vùng biên giới hải đảo). 

4. Chứng điệp thọ giới: Tỳ-kheo/Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di/Sa-di-ni. 
 

II. THỦ TỤC HỒ SƠ 
 

1. Đơn đăng ký dự thi có xác nhận của Bổn sư/Y chỉ sư. 

2. Sơ yếu lý lịch Tăng Ni (có xác nhận của Chính quyền địa phương). 

3. Giấy giới thiệu của Ban Trị sự quận/huyện và tỉnh/thành nơi Tăng Ni cư trú tu học. 

4. Giấy khám sức khỏe (không có bệnh truyền nhiễm) do cơ sở y tế địa phương chứng nhận. 

5. Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân, Chứng nhận Tăng Ni (1 bản sao, thị thực). 

6. Chứng điệp thọ giới Tỳ-kheo/Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di/Sa-di-ni (1 bản sao, thị thực). 

7. Văn bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (2 bản sao, thị thực). 

8. Văn bằng tốt nghiệp Trung cấp Phật học hoặc Cử nhân thế học (2 bản sao, thị thực). 

9. 3 tấm ảnh 3x4 (nền trắng, hình không quá 6 tháng,sắc phục trang nghiêm, đúng hệ phái). 

10. Túi đựng hồ sơ (theo mẫu của Học viện) 

 Lưu ý:  -  Các bản sao văn bằng cần photo rõ ràng số hiệu, không bị mờ, nhòe.  

- Khi nộp hồ sơ cần mang theo các văn bằng bản gốc để đối chiếu. 
 

III. THỜI GIAN – NƠI PHÁT VÀ NHẬN HỒ SƠ 
 

- Nơi phát hồ sơ: 1) Văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM; 2) Văn phòng 

Ban Trị sự GHPGVN tại các Tỉnh/ Thành nơi Tăng Ni tu học để photocopy các mẫu hồ sơ theo 

khổ giấy A4; 3) Website của Học viện (www.vbu.edu.vn/biểu mẫu/Hồ sơ tuyển sinh khóa XII). 

Học viện không nhận hồ sơ không theo đúng mẫu quy định. 

- Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, cơ sở 1, 750 

Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP.HCM. ĐT: 083.8478779, Fax: 083.8443416. (Học 

viện không nhận hồ sơ qua đường bưu điện). 

- Lệ phí dự thi 300.000
đ
 (Ba trăm ngàn đồng). 

- Thời gian phát và nhận hồ sơ: Từ ngày 20/4/2017 đến hết ngày 30/5/2017 (ngoại trừ thời 

gian nghỉ Lễ Phật Đản từ 08/05 đến 15/05/2017 – 13 đến 20 âl) 

(Văn phòng sẽ không giải quyết những hồ sơ nộp trễ thời gian quy định). 
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IV.  NGÀY THI VÀ MÔN THI 
 

Sau khi Tăng Ni thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi đầy đủ và hợp lệ, Văn phòng sẽ niêm 

yết danh sách thí sinh dự thi tại Học viện và phát giấy báo dự thi vào sáng thứ Sáu, ngày 

02/06/2017 (nhằm ngày 10/5/Đinh Dậu). Lưu ý: Để nhận giấy báo dự thi, thí sinh phải đem theo 

biên lai nộp hồ sơ và đóng lệ phí dự thi. 

- NGÀY THI: Chủ nhật, ngày 04/06/2017. 

(Thí sinh phải có mặt đúng 6 giờ 30 sáng để ổn định trường thi). 

- MÔN THI: 03 môn thi bắt buộc (Thi viết, thí sinh tự ôn thi) 

1) Phật học (hệ số 2, thời gian 120 phút) 

Giáo trình Trung cấp ―Phật học Căn bản‖, tập I, do Ban Giáo dục Tăng Ni TW biên soạn. 

2) Văn học Việt Nam (hệ số 1, thời gian 90 phút) 

Chương trình 12/12 hiện hành của bộ Giáo dục đào tạo. 

3) Sinh ngữ/Cổ ngữ (hệ số 1, thời gian  90 phút) 

Chọn một trong ba môn dự thi: Anh văn, Hán cổ, Pàli. 
a) Anh văn: Giáo trình ―Anh Văn Phật pháp‖ (tập I) do Ban Giáo dục Tăng Ni TW biên soạn  

b) Hán cổ: Sơ đẳng Phật học giáo khoa thư. 

c) Pàli: Chương trình Trung cấp Phật học. 

Lưu ý: Thí sinh có bằng Cử nhân ngoại ngữ hoặc bằng C trở lên (có giá trị trong 02 

năm) được miễn thi ngoại ngữ.  
 

V. KẾT QUẢ THI TUYỂN VÀ NGÀY NHẬP HỌC 
 

- Kết quả điểm thi tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XII (2017 - 2021) sẽ được công bố: 1) 

Niêm yết tại Văn phòng Học viện; 2) Trên Tuần Báo Giác Ngộ; 3) Văn phòng Ban Trị sự 

GHPGVN các Tỉnh/Thành, 4) Website của Học viện (www.vbu.edu.vn/tin tức); Gởi giấy báo đến 

thí sinh trúng tuyển theo đường bưu điện (trong hồ sơ, thí sinh nộp sẵn bì thư có địa chỉ và tem). 

- Ngày Khai giảng và nhập học: Dự kiến đầu tháng 09/2017 (Ngày cụ thể sẽ thông báo sau). 

- Những điều cần lưu ý:  

1. Thí sinh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các giấy tờ giả mạo trong hồ sơ dự thi. 

2. Thí sinh chỉ nộp bản sao các văn bằng, Học viện sẽ không hoàn trả hồ sơ đăng ký dự thi 

cho các thí sinh không đạt yêu cầu. 

3. Khi trúng tuyển vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, tất cả Tăng Ni bắt buộc 

phải nội trú tại các Tự viện thuộc GHPGVN và có giấy xác nhận bảo lãnh của Viện chủ/Trụ trì tại 

trú xứ nơi ở. Nếu Tăng Ni sinh có nguyện vọng ở nội trú tại Ký túc xá Học viện (Cở sở 2, xã Lê 

Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM), phải điền đơn xin nội trú (có xác nhận đồng ý của Bổn 

sư/ Y chỉ sư, giấy giới thiệu của các Ban Trị sự Phật giáo Quận/huyện và tỉnh/thành nơi Tăng Ni 

đang tu học) và đăng ký trước với Văn phòng Học viện để được xét duyệt. 

Lưu ý: Đối với Tăng Ni sinh ngoại trú sẽ đóng học phí 100%. Tăng Ni sinh nội trú tại Học viện 

(cở sở 2, Lê Minh Xuân) sẽ được miễn 100% học phí và các chi phí sinh hoạt nội trú.  

 Mọi thắc mắc xin liên hệ: Văn phòng Học viện (Cơ sở 1), 750, Nguyễn Kiệm, phường 4, 

quận Phú Nhuận, TP.HCM. Điện thoại: (08)3.8478779 – Fax: (08)38.443.416. 

Nay thông báo. 

 

 
 

TM. HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH HỌC VIỆN 

KT.VIỆN TRƯỞNG 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

HT.TS. THÍCH GIÁC TOÀN 

Nơi nhận: 

- Ban Thường trực Hội đồng Trị sự -VP2  (để kính tường) 

- BTS các Tỉnh/Thành; 
- Trường Trung cấp Phật học các tỉnh/thành (để biết và giúp đỡ) 

- Thông báo chung, đăng báo Giác Ngộ, Website Học viện. 

- Lưu VP. 

http://www.vbu.edu.vn/tin

