TUYỂN SINH CÔNG NGHỆ
THỜI TRANG
Quy trình tuyển sinh Công nghệ thời trang
Vì chương trình công nghệ thời trang là một chương trình Perkins Chương 74, yêu cầu phải
tuân thủ các hướng dẫn tuyển sinh công nghệ thời trang tiểu bang Massachusetts quy định.
Quy trình Chương 74 yêu cầu có năm mục trong quá trình nhập học: sơ tuyển/phỏng vấn;
điểm số; hồ sơ chuyên cần; hồ sơ kỷ luật/hạnh kiểm; và giới thiệu của trường đang theo học.
Học sinh được cho điểm tổng hợp dựa trên tất cả 5 thành phần. Tất cả 5 thành phần này sẽ
được xem xét trong điểm tổng hợp theo tỷ lệ sau đây:
• 50% điểm: sơ tuyển/phỏng vấn trên phiếu đánh giá. Ban hội thẩm bao gồm đại diện Đại
học ProArts, nghệ sĩ đến từ các tổ chức nghệ thuật cộng đồng và nhân viên BAA tiến
hành sơ tuyển/phỏng vấn.
• 20% điểm: xem học sinh đã tích lũy đủ tín chỉ học tập hoàn thành lớp học cần thiết. Ví
dụ, một học sinh đăng ký vào lớp 9 tại BAA sẽ phải có đủ tín chỉ học tập hoàn thành lớp
8 vào tháng Sáu năm đăng ký.
• 20% điểm: xem học sinh đã có đủ hồ sơ chuyên cần hoàn thành lớp học cần thiết. Ví dụ,
một học sinh đăng ký vào lớp 9 tại BAA sẽ phải đi học đầy đủ hoàn thành lớp 8 vào
tháng Sáu năm đăng ký.
• 5% điểm: hồ sơ kỷ luật/hạnh kiểm
• 5% điểm: giới thiệu của trường đang theo học

Hoàn tất quy trình tuyển sinh
Nếu học sinh được chấp nhận hoặc xếp vào danh sách chờ đợi, cậu/cô ấy sẽ được yêu cầu
hoàn thành đăng ký tuyển sinh. Học sinh gửi bảng điểm chính thức và viết hai bài luận cho
họ cơ hội giới thiệu bản thân với cộng đồng BAA. Bảng điểm cho phép các nhân viên xếp
học sinh vào lớp học phù hợp và bài luận giới thiệu học sinh viên về nhà trường và thông
báo vị trí tư vấn. Bảng điểm và các bài luận phải được gửi để hoàn thành quá trình tuyển
sinh, nhưng chúng không được xem xét trong quyết định tuyển sinh. Chúng tôi yêu cầu các
mục tương tự với các học sinh trong danh sách chờ đợi. Nếu một học sinh được tuyển từ
chối nhập học, chúng tôi muốn có thể cung cấp một vị trí cho học sinh khác trong danh
sách chờ đợi nhanh nhất có thể.

Danh sách chờ đợi ngành Công nghệ thời trang

Các học sinh trong danh sách chờ đợi ngành công nghệ thời trang sẽ vẫn ở trong danh sách
chờ đợi đến cuối tháng mười hai. Nếu học sinh không được nhận vào cuối tháng mười hai,
cậu/cô ấy cần phải thực hiện lại quá trình tuyển sinh trong năm học sau để được xem xét
cho BAA.

Quy trình phúc khảo ngành Công nghệ thời trang
Học sinh không được tuyển hoặc ở trong danh sách chờ đợi và muốn phúc khảo phải hẹn
gặp Chủ nhiệm khoa nghệ thuật qua văn phòng chính số 617-635-6470.

Yêu cầu hồ sơ:
•
•
•
•
•
•
•

Bạn nên có 12-15 thiết kế thời trang và ít nhất 5 tác phẩm nghệ thuật thể hiện cảm
hứng của bạn trên chất liệu bất kỳ
Đưa vào các tác phẩm tốt; thể hiện thế mạnh của bạn
Khuyến nghị phác thảo, nhưng không bắt buộc. Kết quả tác phẩm trong phác thảo có thể
xem như một phần hồ sơ ứng tuyển
Hãy dành thời gian cho mỗi phần hồ sơ
Học sinh với tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số hoặc hồ sơ trang web có thể đưa vào, có
máy tính và truy cập Internet
Hãy chắc chắn tác phẩm của bạn được trình bày gọn gàng (Không cần hồ sơ đắt tiền!)
Không cần thiết mang theo dụng cụ nghệ thuật riêng; bạn sẽ được cung cấp

Yêu cầu sơ tuyển:
•
•
•

Nghe kỹ tất cả hướng dẫn và đặt câu hỏi nếu bạn không rõ
Xem xét những điểm mạnh của bạn và thử những điều mới
Thiết kế với khách hàng trong tâm trí bạn

Khi sơ tuyển, hãy chắc chắn:
•
•
•
•
•
•

Quản lý thời gian
Sử dụng các vật liệu khác nhau và cố để chúng hoạt động
Thể hiện phong cách với tác phẩm của bạn
Mang theo đồng hồ; sẽ hữu ích để bạn theo dõi thời gian
Thể hiện tốt nhất và vui vẻ
Giải quyết vấn đề và sáng tạo và không sợ hãi

Đánh giá hồ sơ và sơ tuyển như sau:
•
•
•
•

Khả năng làm theo hướng dẫn
Quản lý thời gian
Thái độ
Sáng tạo

•
•
•
•

Tổng hợp/Thiết kế
Sử dụng hiệu quả đa dạng vật liệu
Nghề thủ công
Trình bày

TUYỂN SINH NGHỆ THUẬT THỊ GIÁC
Quy trình tuyển sinh Nghệ thuật thị giác
Vì chương trình nghệ thuật thị giác là một chương trình Perkins Chương 74, yêu cầu phải
tuân thủ các hướng dẫn tuyển sinh nghệ thuật thị giác tiểu bang Massachusetts quy định.
Quy trình Chương 74 yêu cầu có năm mục trong quá trình nhập học: sơ tuyển/phỏng vấn;
điểm số; hồ sơ chuyên cần; hồ sơ kỷ luật/hạnh kiểm; và giới thiệu của trường đang theo học.
Học sinh được cho điểm tổng hợp dựa trên tất cả 5 thành phần. Tất cả 5 thành phần này sẽ
được xem xét trong điểm tổng hợp theo tỷ lệ sau đây:
• 50% điểm: sơ tuyển/phỏng vấn trên phiếu đánh giá. Ban hội thẩm bao gồm đại diện Đại
học ProArts, nghệ sĩ đến từ các tổ chức nghệ thuật cộng đồng và nhân viên BAA tiến
hành sơ tuyển/phỏng vấn.
• 20% điểm: xem học sinh đã tích lũy đủ tín chỉ học tập hoàn thành lớp học cần thiết. Ví
dụ, một học sinh đăng ký vào lớp 9 tại BAA sẽ phải có đủ tín chỉ học tập hoàn thành lớp
8 vào tháng Sáu năm đăng ký.
• 20% điểm: xem học sinh đã có đủ hồ sơ chuyên cần hoàn thành lớp học cần thiết. Ví dụ,
một học sinh đăng ký vào lớp 9 tại BAA sẽ phải đi học đầy đủ hoàn thành lớp 8 vào
tháng Sáu năm đăng ký.
• 5% điểm: hồ sơ kỷ luật/hạnh kiểm
• 5% điểm: giới thiệu của trường đang theo học

Hoàn tất quy trình tuyển sinh
Nếu học sinh được chấp nhận hoặc xếp vào danh sách chờ đợi, cậu/cô ấy sẽ được yêu cầu
hoàn thành đăng ký tuyển sinh. Học sinh gửi bảng điểm chính thức và viết hai bài luận cho
họ cơ hội giới thiệu bản thân với cộng đồng BAA. Bảng điểm cho phép các nhân viên xếp
học sinh vào lớp học phù hợp và bài luận giới thiệu học sinh viên về nhà trường và thông
báo vị trí tư vấn. Bảng điểm và các bài luận phải được gửi để hoàn thành quá trình tuyển
sinh, nhưng chúng không được xem xét trong quyết định tuyển sinh. Chúng tôi yêu cầu các
mục tương tự với các học sinh trong danh sách chờ đợi. Nếu một học sinh được tuyển từ
chối nhập học, chúng tôi muốn có thể cung cấp một vị trí cho học sinh khác trong danh
sách chờ đợi nhanh nhất có thể.

Danh sách chờ đợi ngành Nghệ thuật thị giác
Các học sinh trong danh sách chờ đợi ngành Nghệ thuật thị giác sẽ vẫn ở trong danh sách
chờ đợi đến cuối tháng mười hai. Nếu học sinh không được nhận vào cuối tháng mười hai,
cậu/cô ấy cần phải thực hiện lại quá trình tuyển sinh trong năm học sau để được xem xét
cho BAA.

Quy trình phúc khảo ngành Nghệ thuật thị giác

Học sinh không được tuyển hoặc ở trong danh sách chờ đợi và muốn phúc khảo phải hẹn
gặp Chủ nhiệm khoa nghệ thuật qua văn phòng chính số 617-635-6470.

Yêu cầu hồ sơ:
•
•
•
•

Học sinh nên có 10-12 mục trong hồ sơ.
Học sinh nên đưa vào tác phẩm làm tốt; thể hiện thế mạnh.
Học sinh nên đưa vào các kỹ thuật và ý tưởng mới cho họ.
Học sinh nên tạo các tác phẩm nghệ thuật với các vật liệu nghệ thuật khác nhau.

Ví dụ:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Bút chì
Mực
Bút chì màu
Đất sét
Giấy, cắt dán
Nhiếp ảnh (hình ảnh phải được chụp và in/phát triển bởi học sinh)
Sơn
Chì than/phấn màu
Etc!
Học sinh nên cố gắng đa dạng các chủ đề trong hồ sơ.
Khuyến nghị phác thảo, nhưng không bắt buộc. Kết quả tác phẩm trong phác thảo có thể
xem như một phần hồ sơ ứng tuyển.
Học sinh nên dành thời gian cho mỗi phần hồ sơ.
Học sinh với tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số hoặc hồ sơ trang web có thể đưa vào; có
máy tính và truy cập Internet.
Học sinh cần có hình mẫu phong phú trong hồ sơ CHỈ được đưa vào các tác phẩm gốc,
không sao chép hình ảnh truyện tranh hiện có. Truyện tranh có thể thực hiện theo
phong cách đặc biệt (như: Anime, Manga), nhưng không được sao chép hình ảnh của
hoạt sĩ phim hoạt hình khác tạo ra trước, trình bày trong hồ sơ BAA.
Học sinh phải trình bày tác phẩm gọn gàng, nhưng không cần hồ sơ đắt tiền!
Học sinh không cần thiết mang theo dụng cụ nghệ thuật riêng; học sinh sẽ được cung
cấp.

Yêu cầu sơ tuyển:
•
•

Nghe kỹ tất cả hướng dẫn và đặt câu hỏi nếu bạn không rõ
Xem xét thế mạnh của bạn và thử những điều mới

Khi sơ tuyển, hãy chắc chắn:
•
•

Quản lý thời gian
Xem xét đa dạng chủ đề trong sơ tuyển

•
•
•
•

Sử dụng các vật liệu khác nhau và cố để chúng hoạt động
Sử dụng toàn bộ trang
Giải quyết vấn đề và sáng tạo và không sợ hãi
Mang theo đồng hồ; sẽ hữu ích để bạn theo dõi thời gian

Đánh giá hồ sơ và sơ tuyển như sau:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Khả năng làm theo hướng dẫn
Quản lý thời gian
Sáng tạo
Thái độ
Tổng hợp/Thiết kế
Sử dụng hiệu quả đa dạng vật liệu
Báo cáo và quan sát
Nghề thủ công
Trình bày

GIÁO DỤC KỸ THUẬT &
HƯỚNG NGHIỆP
Học viện nghệ thuật Boston (Boston Arts Academy) tự hào là một phần trong gia đình Giáo
dục kỹ thuật & hướng nghiệp Perkins (CTE). Kể từ khi thành lập, BAA đã có chương trình
CTE cung cấp những trải nghiệm thực tế cho học sinh trong các ngành công nghiệp đang có
nhu cầu. Chúng tôi có chương trình tiểu bang chứng nhận về Thiết kế và Truyền thông thị
giác, cũng như các chương trình nghiên cứu quản lý, làm phim, kỹ thuật nhà hát và công
nghệ âm nhạc.
Chương trình giảng dạy Thiết kế và Truyền thông thị giác là một chuỗi các khóa học bốn
năm, để học sinh xây dựng các kỹ năng sáng tạo, từ vựng và các quá trình liên quan đến
thiết kế đồ họa, minh họa, nhiếp ảnh kỹ thuật số và phòng tối, mô hình 3D thông qua thiết
kế kiến trúc và nội thất, thiết kế nhận diện/thương hiệu, đồ họa động và hình ảnh động 2D,
thiết kế web và cơ sở về HTML và phát triển web CSS. Học sinh có cơ hội giành được chứng
chỉ các sản phẩm phần mềm Adobe, cho phép họ thiết kế và cung cấp những ý tưởng sáng
tạo về in ấn, web, máy tính bảng và điện thoại thông minh.

“Khi ở BAA, tôi có quyền ở gần và làm việc với các nghệ sĩ trong tất cả
các bộ môn đầy nhiệt huyết. Môi trường và năng lượng tại BAA giúp tôi
phát triển tư duy, giúp tôi trở nên chuyên nghiệp.”

CH 74 Thiết kế và Truyền thông thị giác
CHUỖI KHÓA HỌC

LỚP

THÔNG TIN KHÓA HỌC

LỚP 9

THIẾT KẾ 1 (725-101)
Tín chỉ: 3
1 Học kỳ

LỚP 10

THIẾT KẾ 2 (725-201)
Tín chỉ: 3
1 Khóa

CHỨNG CHỈ

ẢNH 1 (725-205)
Tín chỉ: 3
1 Term

LỚP 11

THIẾT KẾ 3 (725-301)
Tín chỉ: 3
1 Khóa
ẢNH 2 (725-305)
Tín chỉ: 3
1 Khóa
)
TRIỂN LÃM 1 (725-204)
Tín chỉ: 3
1 Khóa

LỚP 12

THIẾT KẾ 4 (725-401)
Tín chỉ: 3
1 Khóa
TRIỂN LÃM 3 (725-304)
Tín chỉ: 3
1 Khóa

CHỨNG CHỈ CÔNG NGHIỆP
CHUNG OSHA 10-HR
(ACA) ADOBE
PHOTOSHOP

