
 

MỤC TIÊU
- Giúp học viên có được những kiến thức và kỹ năng 
trong lãnh vực Thánh nhạc như: Sáng tác, chỉ huy hợp 
xướng, đệm đàn trong phụng vụ, hát Bình ca, và hiểu 
biết tổng quát về Thánh nhạc...; để có thể làm “vinh 
danh Chúa và thánh hóa các tâm hồn”, qua hai yếu tố 
chính của âm nhạc trong phụng vụ “Sự thánh thiện và 
hình thức tốt đẹp”.

BAN GIẢNG HUẤN
Tốt nghiệp Học viện Giáo Hoàng về Thánh Nhạc
(Ponti�cio Istituto di Musica Sacra).

-      Nt. Maria Vũ Thị Kim Loan (Đaminh Rosa Lima),
       Thạc sĩ Sáng tác, Chỉ huy hợp xướng - Sáng tác. Chỉ huy.
-      Nt. Maria Mai Thị Xuân Huyên, 
        Thạc sĩ Organo (đàn ống), Nghiên cứu sinh Tiến sĩ - Đệm đàn trong Phụng vụ.
-      Nt. Isave Ngô Thị Huyền Diệu,
        Thạc sĩ Chỉ huy hợp xướng
-      Lm. Đaminh Nguyễn Thứ Trưởng,
       Cử nhân Bình ca, Cử nhân Âm nhạc - Bình ca. Tổng quát về Thánh nhạc.

      Chủ nhiệm: Lm. Đaminh Nguyễn Thứ Trưởng. 

    HỌC VIỆN CÔNG GIÁO VIỆT NAM

    THÁNH NHẠC

Trọn Chương trình 3 năm học, được cấp Văn bằng Cao 
đẳng (đối với các ngành “Sáng tác, chỉ huy, đệm đàn, 
bình ca”). Năm nay, vì hoàn cảnh chưa thuận tiện, nên 
chỉ tổ chức khóa “Tổng quát về Thánh nhạc”, với thời 
lượng 1 năm học, sau khóa học, được cấp Chứng nhận 
của Học viện.

CHƯƠNG TRÌNH



 

“Chúa Ki-tô chịu đóng đinh 
là tột đỉnh của sự khôn ngoan”. 

(x. 1Cr 1,17-25) 
 
 

KHAI GIẢNG:  Thứ hai, 03/ /  
 

Đi

ề

u kiện theo học 
-   T ù y  v à o  m ô n 

 

h ọ c v à  c h ứ ng  c h ỉ  s ẽ  đư ợ c 
c ấ p ,  h ọ c  v i ê n

 

 p h ả i  đá p  ứ n g  đ ư ợ c  n h ữ n g  
y ê u c ầ u c ầ n t h i ế t  q u a  đ ợ t  t h i  t u y ể n ,  t r ư ớ c k h i  t ha m g i a  k hó a  h ọ c . 

 
Đối tượng học viên 
-    Linh mục, tu sĩ, và giáo dâ

n

 muốn hiểu biết tổng quát về Thánh Nhạc, hoặc tham gia trực tiếp vào lãnh vực 
Thánh Nhạc như chỉ huy, sáng tác, hát Bình ca, đệm đàn trong phụng vụ... 

 
Chứng chỉ 

- Chứng chỉ của HVCGVN. Chứng chỉ này có thể được tích lũy (theo quy định) cho việc cấp văn bằng trong 
tương lai. 

ĐĂNG KÝĐẾN 07/09/2022 
 
 

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN CÔNG GIÁO VIỆT NAM

 

25 đường số 9, Khu phố 1, Phường Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 
 

093 890 5015 - 096 725 7483                       hocvienconggiao@gmail.com 

Đối tượng và điều kiện: 

- Linh mục, tu sĩ và giáo dân muốn hiểu biết tổng quát về Thánh Nhạc, hoặc 
tham gia trực tiếp vào lãnh vực Thánh Nhạc như chỉ huy, sáng tác, hát Bình ca, 
đệm đàn trong phụng vụ...
- Tùy vào môn học và chứng chỉ sẽ được cấp, học viên phải đáp ứng được 
những yêu cầu cần thiết qua đợt thi tuyển, trước khi tham gia khóa học.

 khai giảng 07g30 ngày thứ Hai 03/10/2022.

Chứng chỉ sau khóa học, được cấp Chứng nhận của Học viện. Chứng chỉ 
này có thể tích lũy (theo quy định) cho việc cấp bằng trong tương lai.

Chứng chỉ 


