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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. HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2022 

THÔNG BÁO  
Tuyển sinh cử nhân Phật học khóa XVII năm 2022 

 

 

Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh trân trọng thông báo tuyển 

sinh cử nhân Phật học khóa XVII năm 2022 với nội dung như sau: 

I. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN 

1. Đối tượng dự thi: Tăng Ni sinh, không quá 35 tuổi. 

2. Trình độ thế học: Tốt nghiệp Trung học Phổ thông (tú tài) hoặc tương đương. 

3. Trình độ Phật học: Tốt nghiệp Trung cấp Phật học trở lên. Miễn bằng Trung 

cấp Phật học đối với trường hợp: (1) có bằng cử nhân đại học; (2) ở vùng sâu vùng 

xa, biên giới, hải đảo; (3) dân tộc thiểu số. 

4. Giới phẩm: Từ Sa-di, Sa-di-ni trở lên. 

5. Nội trú: Các Tăng Ni sinh sau khi trúng tuyển bắt buộc tu học nội trú tại Học 

viện trong suốt thời gian học tập. Trường hợp Tăng Ni sinh có nhu cầu ở ngoại trú thì 

buộc phải chuyển qua học hệ Phật học từ xa. 

II. PHÁT HÀNH & NHẬN HỒ SƠ 

1. Thời gian & nơi phát hành hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 02/05/2022 tại Văn phòng 

Học viện (cơ sở I & cơ sở II), hoặc tải xuống từ website của Học viện 

(www.vbu.edu.vn) và Báo Giác Ngộ online (www.giacngo.vn). 

2. Thời gian & nơi nhận hồ sơ: Tất cả thí sinh thực hiện theo 2 bước sau: 

 Bước 1: Đăng ký online trên website của Học viện 

- Thời hạn đăng ký online: Từ ngày 02/05/2022 đến 02/06/2022 

- Truy cập địa chỉ: https://tuyensinh.vbu.edu.vn 

Sau khi hoàn tất đăng ký online, thí sinh in đơn đăng ký (theo mẫu đơn do hệ 

thống online cung cấp) và nộp cùng với hồ sơ giấy đã đính kèm về Văn phòng. 

 Bước 2: Nộp hồ sơ: 

a. Cách thức: 

- Cách 1: Nộp trực tiếp tại Văn phòng. 

- Cách 2: Gửi bưu điện theo dịch vụ chuyển phát nhanh (EMS), ngoài bao thư 

ghi: Hồ sơ tuyển sinh khoá XVII và tên thí sinh. 

b. Nơi nhận: Văn phòng Học viện Cơ sở I (750 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 

Phú Nhuận, TP.HCM. ĐT: 028.38478779).  

c. Thời gian: Bắt đầu từ ngày 20/06/2022 và hết hạn vào ngày 15/07/2022.            

3. Lệ phí thi: 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng). Chọn 1 trong 2 cách đóng: 

http://www.vbu.edu.vn/
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 Cách 1: Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của Học viện 

Tên TK: Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM 

Số TK: 19123112990017 ngân hàng Techcombank chi nhánh Gia Định 

Ghi rõ nội dung: Lệ phí tuyển sinh khoá 17 + mã biên nhận  

 Cách 2: Nộp trực tiếp tại Văn phòng Học viện Cơ sở I (bàn tài vụ). 

4. Nhận phiếu báo dự thi: Ngày 22/07/2022 tại Văn phòng Học viện Cơ sở I. 

III. NGÀY THI – ĐỊA ĐIỂM THI & MÔN THI  

1. Ngày thi: Chủ Nhật, ngày 24/07/2022 (nhằm ngày 26/06 Nhâm Dần)  

2. Địa điểm thi: Học viện Cơ sở II (số A13/14 Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân, 

huyện Bình Chánh, TP.HCM). 

3. Môn thi: 02 môn (thi viết). 

- Phật học (hệ số 2, thời gian 120 phút). Giáo trình “Phật học căn bản”, tập I, 

do Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương GHPGVN biên soạn. 

- Ngoại ngữ: Chọn 01 trong 03 môn Anh văn/Hán văn/Pali (hệ số 1, thời gian 

90 phút). Giáo trình Anh văn Phật pháp tập I và Hán văn tập I, do Ban Giáo dục Phật 

giáo Trung ương GHPGVN biên soạn, chương trình Pali Trung cấp. 

 Lưu ý: Miễn thi môn Anh văn/Hán văn/Pali đối với thí sinh có bằng cử nhân 

Anh văn/Hán văn hoặc chứng chỉ B, hay chứng chỉ tương đương trở lên, có giá trị 

trong thời gian 02 năm. 

IV. KẾT QUẢ THI TUYỂN 

Kết quả điểm thi tuyển sinh được niêm yết tại: (i) Văn phòng học viện cơ sở I; 

(ii) Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh/thành; (iii) Website của học viện; (iv) 

Báo Giác Ngộ. 

V. HỒ SƠ 

Hồ sơ gồm có: 

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 GHPGVN cấp tỉnh/ thành nơi Tăng Ni cư trú tu học 

(Riêng tại TP.HCM phải có giấy giới thiệu của Ban Trị sự Quận/huyện và TP.HCM). 

4. Giấy khám sức khỏe (có đủ sức khỏe, không có bệnh truyền nhiễm) do cơ sở y tế 

chứng nhận. 

5. Giấy khai sinh và Căn cước công dân (01 bản sao y).  

6. Chứng nhận Tăng Ni hoặc Chứng điệp thọ giới cao nhất (01 bản sao y). 

7. Văn bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (02 bản sao y). 

8. Văn bằng tốt nghiệp Trung cấp Phật học hoặc đại học thế học (02 bản sao y). 

9. 03 tấm ảnh 3x4 (nền trắng, không quá 6 tháng; y phục Bắc tông: Tăng áo tràng nâu, 

Ni áo nhật bình lam; y phục Nam tông & Khất sĩ: theo sắc phục của hệ phái). 

10. Các loại giấy tờ xét ưu tiên, nếu có (bằng cấp, chứng chỉ, giấy xác nhận…01 

bản sao y) 

11. Túi đựng hồ sơ (theo mẫu). 
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LƯU Ý:  

- Văn phòng không tiếp nhận hồ sơ trước và sau thời gian quy định nêu trên. 

- Các bản sao có thị thực cần được photo rõ ràng số hiệu văn bằng, không bị mờ, 

không thị thực quá 06 tháng. 

- Chỉ nộp bản sao các văn bằng. Hồ sơ đã nộp thì không hoàn trả. 

- Thí sinh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các giấy tờ giả mạo. 

Nay thông báo. 

 
 

 

TM. HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH  

KT. VIỆN TRƯỞNG 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC 

 

 

 
 

 

TT.TS. Thích Nhật Từ 

   

Nơi nhận: 

- Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ; 

- Ban Thường trực Hội đồng Trị sự - VP2  

                                                          (để báo cáo).                                         

- BTS GHPGVN các tỉnh/thành; 

- BGH trường Trung cấp Phật học các tỉnh/thành  

                                                   (để biết và hỗ trợ).                                            

- Lưu VT. 


