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           Số: 234/TB-ĐHPY                        Phú Yên, ngày 24 tháng  4  năm 2017 

 

THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký dự thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non (đại học),  

Sư phạm Mỹ thuật (cao đẳng) và Giáo dục Thể chất (cao đẳng) hệ chính quy 

 vào Trường Đại học Phú Yên năm 2017 

 

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy và tuyển 

sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy; 

Trường Đại học Phú Yên thông báo về việc đăng ký dự thi các môn năng khiếu vào 

Trường Đại học Phú Yên năm 2017 như sau: 

1. Ngành tuyển phải thi năng khiếu 

- Trình độ đại học hệ chính quy: Ngành Giáo dục Mầm non;  mã ngành: 52140201. 

- Trình độ cao đẳng hệ chính quy: Ngành Sư phạm Mỹ thuật (chuyên ngành Mỹ thuật 

– Công tác Đội) mã ngành: 51140221 và ngành Giáo dục Thể chất; mã ngành: 51140206. 
 

2. Các môn thi năng khiếu 

- Ngành Giáo dục Mầm non: Năng khiếu Mầm non gồm Đọc diễn cảm và Hát; 

- Ngành Sư phạm Mỹ thuật: Năng khiếu Mỹ thuật gồm Trang trí và Hình họa; 

- Ngành Giáo dục Thể chất: Năng khiếu Thể dục gồm Kiểm tra thể lực và hình thái; 
 

3. Thời gian đăng ký, ngày thi năng khiếu 

- Thời gian đăng ký dự thi năng khiếu: từ ngày 08/5/2017 đến ngày 30/6/2017.  

- Ngày thi năng khiếu: ngày 08 và 09/7/2017. Thí sinh có mặt tại Trường Đại học 

Phú Yên lúc 8 giờ 00 ngày 08/7/2017 để làm thủ tục dự thi. 

- Để đăng ký dự thi năng khiếu thí sinh tải mẫu Phiếu đăng ký trên website của 

Trường Đại học Phú Yên tại địa chỉ: www.pyu.edu.vn. 
 

4. Hồ sơ  và phương thức nộp hồ sơ đăng ký dự thi:  

- Hồ sơ đăng ký dự thi gồm: Phiếu đăng dự thi (theo mẫu của Trường Đại học Phú 

Yên). Lệ phí dự thi năng khiếu: 300.000 đồng/thí sinh. 

- Hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh được gởi theo 3 phương thức sau: 

+ Nộp tại các trường THPT, THCS và THPT… Sau đó các trường tổng hợp và 

chuyển cho Trường Đại học Phú Yên. 

+ Gởi qua bưu điện theo đường chuyển phát nhanh. 

+ Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Phú Yên: số 18 Trần Phú, Phường 

7, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 057. 3843119, 057. 3824446.  
 

Nơi nhận:              KT. HIỆU TRƯỞNG 
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);           PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- UBND tỉnh Phú Yên (để báo cáo); 

- Hội đồng tuyển sinh (để thực hiện); 

- Các đơn vị (để thực hiện); 

- Ban biên tập Website (để thông báo);  

- Lưu VT, ĐT.  

                             

           PGS.TS. Nguyễn Huy Vị (đã ký) 

 

http://www.pyu.edu.vn/

