KHỐI N: CÁC NGÀNH HỌC KHỐI N, CÁC TRƯỜNG CÓ KHỐI N

Khối N gồm những môn học nào?
Cùng như những ngành khác khối N bao gồm 3 môn thi: Văn và 2 môn năng khiếu. Môn
văn thi theo đề thi chung của Bộ, các môn năng khiếu sẽ thi theo đề thi của từng trường. Do
đó nội dung thi Năng khiếu có thể có sự khác nhau giữa các trường.
 Các môn thi năng khiếu được nhân đôi hệ số bao gồm hai nội dung thi:
 Nội dung 1: Hát, xướng âm:
+ Hát một bài tự chọn phù hợp với chất giọng của mình (dân ca hoặc ca khúc; không ca
cải lương, chèo, hát bội …)
+ Xướng âm (đọc đúng cao độ, trường độ nốt nhạc trong câu nhạc cho sẵn)
+ Sử dụng một nhạc cụ (nếu không biết thì không phải trình bày nội dung này)
+ Nếu sử dụng một nhạc cụ, thí sinh tự mang theo nhạc cụ
+ Nếu sử dụng đàn phím điện tử, thí sinh cần mang theo pin (đề phòng cúp điện)
 Nội dung 2: Thẩm âm, tiết tấu:
+ Nhái âm theo tiếng đàn của giám khảo (đàn phím điện tử hoặc Piano)
+ Vỗ theo tiết tấu của giám khảo
 Khối N được chia thành các khối nhỏ:
1. Khối N00 (Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2)
2. Khối N01 (Ngữ văn, Xướng âm, biểu diễn nghệ thuật)
3. Khối N02 (Ngữ văn, Ký xướng âm, Hát hoặc biểu diễn nhạc cụ)
4. Khối N03 (Ngữ văn, Ghi âm – xướng âm, chuyên môn)
5. Khối N04 (Ngữ văn, Năng khiếu thuyết trình, năng khiếu)
6. Khối N05 (Ngữ văn, Xây dựng kịch bản sự kiện, Năng khiếu)
7. Khối N06 (Ngữ văn, Ghi âm – xướng âm, chuyên môn)
8. Khối N07 (Ngữ văn, Ghi âm – xướng âm, chuyên môn)
9. Khối N08 (Ngữ văn, Hòa thanh, Phát triển chủ đề và phổ thơ)
10. Khối N09 (Ngữ văn, Hòa Thanh, Bốc thăm đề – chỉ huy tại chỗ)
Các ngành học thuộc khối N
Hiện nay, khối N tuyển sinh các ngành sau:
1. Âm nhạc học
2. Sáng tác âm nhạc
3. Chỉ huy âm nhạc
4. Thanh nhạc
5. Piano
6. Biểu diễn nhạc cụ phương Tây
7. Biểu diễn nhạc cụ truyền thống
8. Nhạc Jazz
Ngành Thanh nhạc
Khi xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu giải trí ngày càng được quan tâm đặc biệt là về
âm nhạc, các hoạt động liên quan đến ngành nhạc ngày càng được mở rộng giúp các sinh
viên ngành nhạc có cơ hội phát triển bản thân và sự nghiệp. Để có được giây phút tỏa sáng
thành công trên sân khấu họ phải trải qua một quá trình đào tạo bài bản cùng ngành Thanh
nhạc.

Sinh viên sau tốt nghiệp có khả năng ca hát có thể đi biểu diễn trên các sân khấu với nhiều
thể loại nhạc như: pop, rock, dance, R&B, dân ca… Song song với đo có thể tham gia vào
các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, các trung tâm văn hóa cấp thành phố và các tỉnh thành.
Ngành Sư phạm âm nhạc
Nếu bạn theo học ngành Sư phạm âm nhạc, bạn sẽ được đào tạo các kiến thức về giảng dạy
âm nhạc cùng nền tảng kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn, giáo dục học, ngoại ngữm
tâm lý học và âm nhạc.
Cùng với đó, bạn sẽ được trang bị các kỹ năng như xây dựng kế hoạch giảng dạy âm nhạc,
các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục âm nhạc, xdiễn tấu các bản soạn nhạc, giáo
dục âm nhạc, có khả năng tổ chức và vận động cha mẹ học sinh, sinh viên trong công tác
chăm sóc và giáo dục thế hệ trẻ…
Sinh viên sau khi ra trường ngành Sư phạm âm nhạc có thể giảng dạy âm nhạc ở các cấp
học phổ thông, các khoa sư phạm âm nhạc của các trường nghệ thuật và văn hóa.
Ngành Piano
Ngành Piano là một ngành học đầy khó khăn và thử thách kể cả với những người chuyên
nghiệp. Để học được ngành này, điều không thể thiếu là bạn cần sự nhạy cảm, tinh tế kết
hợp với việc rèn luyện các kỹ năng. Và dù bạn có là những nghệ sĩ piano hàng đầu thế giới
thì cũng phải tập luyện hàng ngày.
Khi đến với ngành Piano bạn cần có một chặng đường vô cùng dài để trở thành cử nhân,
phần lớn những thí sinh học được ngành này đều là những người có tài năng thực sự cùng
với niềm đam mê mãnh liệt.
Sau khi ra trường, sinh viên vừa có thể trở thành một nghệ sĩ biểu diễn, giảng viên âm nhạc,
họ vừa còn có thể tham gia vào các hoạt động hòa tấu, đệm nhạc cho các nhạc cụ khác hoặc
người hát. Hiện nay, hầu hết giảng viên piano ở nước ta đều được đào tạo với chuyên ngành
piano biểu diễn chứ không phải piano sư phạm.
Các trường tuyển sinh khối N
Danh sách các trường Đại học, Cao đẳng tuyển sinh khối N:
Khu vực miền Bắc:
1. Đại học sư phạm nghệ thuật trung ương
2. Đại học văn hóa nghệ thuật Quân đội
3. Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam
4. Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Tây Bắc
5. Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Việt Bắc
Khu vực miền Trung:
 Học viện âm nhạc Huế
Khu vực miền Nam:
 Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh
 Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn
Kinh nghiệm ôn và thi khối N
Để thực hiện tốt phần thi khối N, bạn cần chú ý những điều sau:
 Thanh nhạc: chuẩn bị chất giọng thật tốt, hát rõ lời, đúng giai điệu, phát âm chuẩn và
biểu diễn tự tin. Nên chọn những bài hát có giai điệu đẹp, có độ khó, phù hợp với chất
giọng và phong cách trình bày sao cho đạt hiệu quả nhất.
 Trang phục dự thi : Nên chọn trang phục đẹp, lịch sự phù hợp với nội dung thi.
 Tài liệu: mang theo văn bản bài hát, nếu trình diễn cùng nhạc cụ thì phải tự mang theo
nhạc cụ, thông báo cho giảng viên đệm đàn và tone của mình trước khi hát.

Tâm lý : nên ăn ngủ đầy đủ, tránh căng thẳng trước giờ thi để tránh áp lực tâm lý trước
khi thi.
Cơ hội việc làm khối N
Hiện nay ngành công nghiệp âm nhạc ngày càng phát triển, bạn sẽ có cơ hội làm những
công việc sau:
 Làm nhạc : nhạc sĩ, nhà soạn nhạc, nhạc sĩ, người làm nhạc
 Người xây dựng nên chương trình ca nhạc: nhà quảng cáo, nhà tài trợ, kỹ thuật viên
âm nhạc,…
 Người biểu diễn: ca sĩ, nhạc công, người chỉ huy dàn nhạc, người hỗ trợ ca sĩ,…
 Nhà kinh doanh âm nhạc:nhà sản xuất, phòng thu âm, các kỹ sư, các hãng thu âm, các
nhà cung cấp bán lẻ,..
 Làm việc trong cơ quan như đài truyền hình, cơ quan xuất bản âm nhạc,...
Trên đây là thông tin tổng hợp về các môn học, ngành học và các trường Cao đẳng, Đại học
có tuyển sinh khối N. Bạn hãy tham khảo kỹ và lựa chọn thật kỹ ngành, trường trước khi
quyết định đăng ký dự thi.


Nguồn: ST trên Internet.

