
Bộ môn Nghệ thuật học (Khoa Văn học Trường ĐHKHXH&NV)
tuyển sinh khoá đào tạo ngắn hạn kỹ năng viết kịch bản điện ảnh truyền hình

KHAI GIẢNG TRONG THÁNG 10/2020

Khoá học với mục đích đào tạo những kỹ năng cơ bản và thực tế cho học viên
tiếp cận ngành biên kịch điện ảnh, truyền hình. Với cách tiếp cận khoa học –
hệ thống – mới mẻ, sau 48 tiết học, học viên sẽ được cung cấp kiến thức nền
tảng cho phân tích, phê bình phim; phương pháp thực hành sáng tạo kịch
bản; kiến thức về quy trình hệ thống sản xuất phim. Đặc biệt, khóa học tạo cơ
hội kết nối với các chuyên gia trong ngành, gắn kết học viên cùng chung định
hướng và cơ hội giới thiệu tác phẩm đến nhà sản xuất. 

7. Chứng chỉ/ chứng nhận khi hoàn thành khóa học: 
Chứng chỉ Lớp Kĩ năng viết kịch bản điện ảnh và truyền hình do Trường Đại học Khoa
học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cấp. 
8. Hồ sơ đăng kí bao gồm:
• Bản đăng kí học (nhận và điền vào mẫu tại nơi đăng kí học).
• Bản sao chứng minh thư hoặc bản sao thẻ sinh viên/bằng tốt nghiệp đại học (hoặc
cao đẳng, trung học chuyên nghiệp/phổ thông trung học/trung học cơ sở).
• 2 ảnh 3 x 4 cm (chụp trong vòng 3 tháng trở lại đây)
9. Học phí: 3.200.000đ (bao gồm cả kinh phí tài liệu); giảm 10% học phí cho sinh viên
trong trường/ Thời lượng: 16 buổi

3. Chương trình học: 
- Môn Phân tích kịch bản phim (3 buổi): GV Hoàng Cẩm Giang
- Môn Kỹ năng viết kịch bản phim điện ảnh (4 buổi): GV. Nguyễn Hoàng Điệp
- Môn Kỹ năng viết kịch bản phim truyền hình (7 buổi): GV. Hà Thu Hà
- Môn Quy trình và hệ thống sản xuất phim (2 buổi): GV. Nguyễn Thu Thủy
Sau khi kết thúc khóa học, học viên làm bài thi cuối khóa, những kịch bản xuất sắc sẽ
được giảng viên liên hệ, giới thiệu tới các nhà sản xuất phim. 

4. Thời gian học: 18h - 20h30: 3 buổi/tuần vào
thứ 2 – 4 – 6; Khai giảng (dự kiến): 19/10/2020.  
5. Điều kiện học tập: 
Số lượng 30 học viên, xem phim, sử dụng tài liệu
học tập tại thư viện và phòng chiếu phim của Dự
án Điện ảnh với hệ thống âm thanh, màn hình,
ánh sáng đạt chuẩn. 
6. Đăng kí học: từ 25/9 đến 15/10/2020 tại văn
phòng CLB Điện ảnh – tầng 4 nhà I trường ĐH
KHXH&NV.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

LỚP KỸ NĂNG VIẾT KỊCH BẢN
ĐIỆN ẢNH VÀ TRUYỀN HÌNH K13

Đối tượng: Sinh viên/Học sinh có định
hướng sáng tác kịch bản; Nhà báo, người
làm truyền thông, nghiên cứu, phê bình
phim ảnh. 
Giảng viên: Các đạo diễn, nhà biên kịch uy
tín hiện đang trong nghề; Các thầy cô giáo
có kinh nghiệm và chuyên môn chuyên sâu
về lí luận – phê bình điện ảnh của bộ môn
Nghệ thuật học – Khoa Văn học.
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ĐD. Nguyễn Hoàng Điệp BK. Nguyễn Thu Thủy

BK. Hà Thu Hà GV. Hoàng Cẩm Giang


