
 

    

 

 

 
THÔNG BÁO 

V/v : Tuyển sinh vào Chủng Viện Thánh Nicôla (Niên khóa 2019 – 2020) 

Để chuẩn bị t t cho việc tuyển sinh vào Chủng Viện Thánh Nicôla Niên khóa 

2019 - 2020, Ban Giám đ c Chủng Viện xin gửi đến quý Cha trong Giáo Phận 

một s  thông tin liên quan : 

A. SỐ TUYỂN SINH: 

S  ứng sinh sẽ được tuyển vào Chủng Viện Thánh Nicôla cho Niên 

khóa 2019 – 2020 : 10 (mười người). 

B. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN KHẢO THÍ :  

(1) GIÁO LÝ (thang điểm 20) : Theo chương trình Giáo Lý Căn Bản 

(Xưng Tội – Thêm Sức - Thăng Tiến) của Giáo phận Phan Thiết - Thời 

gian làm bài : 60 phút ; 

(2) NGHỊ LUẬN (thang điểm 20) : Kiểm tra khả năng suy luận, phán đoán 

và khuynh hướng tự nhiên của ứng sinh - Thời gian làm bài : 120 

phút; 

(3) KINH (thang điểm 20) : Các kinh Ban sáng, Ban t i và Ngày Chúa 

Nhật - Thời gian thi viết :    phút ; 

(4) ANH NGỮ (thang điểm 20) : Chương trình từ lớp 12 trở xu ng - Thời 

gian làm bài : 90 phút ; 

(5) TOÁN (thang điểm 20) : Chương trình từ lớp 12 trở xu ng - Thời gian 

làm bài : 90 phút. 

Lưu ý:     * Một trong 5 môn thi có điểm liệt dưới 08/20, theo nguyên tắc, sẽ bị loại. 

* Hệ số các môn thi : Giáo lý : hệ số 2 ; Nghị luận : hệ số 3 ; Kinh : hệ 

số 1 ; Anh ngữ : hệ số 2 ; Toán : hệ số 2.    

C. ĐIỀU KIỆN : 

(1) Tuổi tác của các ứng sinh:  

 Từ 18 - 21 : đã t t nghiệp Tú tài, hệ chính qui ; 

 Từ 21 - 26 : đang học hoặc đã t t nghiệp hệ Cao đẳng hoặc Đại học. 
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(2) Thường trú trên địa bàn Giáo phận Phan Thiết (ít nhất 3 năm). 

(3) Hồ sơ bao gồm: 

1. Đơn xin, có sự xác nhận và giới thiệu của Linh mục Quản xứ nơi 

ứng sinh cư trú (mẫu đơn đính kèm dưới đây) ; 

2. Giấy Chứng nhận Bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức của đương sự ; 

3. Giấy Khai sinh của đương sự (bản sao) ; 

4. Văn b ng t t nghiệp Trung  ọc Ph  Thông hoặc Giấy chứng nhận 

tạm thời nếu vừa t t nghiệp T PT năm học 2018-2019, k m bản sao 

 ọc Bạ cấp     với t ng s  điểm trung bình  /10 trở lên ; hoặc B ng 

Đại học hay Cao đẳng, k m Bảng điểm toàn khóa với t ng s  điểm 

trung bình  /10 trở lên ; 

5. Giấy Chứng nhận Bí tích  ôn Ph i của cha mẹ ; 

6. Giấy Chứng nhận về tình trạng sức khoẻ của đương sự (không 

mắc những chứng bệnh truyền nhiễm) do các Bác sĩ chuyên môn 

cung cấp; 

7. Bản sao s  hộ khẩu. 

(4) Thời gian nhận hồ sơ : từ ngày 02/05 – 31/07/2019. 

D. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THI TUYỂN: 

 Chủng Viện Thánh Nicôla, Giáo Phận Phan Thiết. 

 Từ 08g00 ngày 06 tháng 8 năm 2019 đến 12g00 ngày 07 tháng 8 

năm 2019. (Chương trình thi cụ thể được đính kèm dưới đây). 

Lưu ý: Các thí sinh ở xa muốn về Chủng viện trước ngày thi, cần đăng ký với Văn phòng 

(ĐT: 02523.720.657). 

Chủng viện Thánh Nicôla, ngày 26 tháng 0  năm 2019 
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