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THÔNG BÁO 
Kế hoạch nghỉ hè năm học 2018-2019 

của giảng viên và sinh viên Trường Đại học Phú Yên 
 

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 và kế hoạch đào tạo năm học                
2019-2020 của Trường Đại học Phú Yên; Nhà trường thông báo và đề nghị các đơn                
vị toàn trường sắp xếp thời gian cho giảng viên và sinh viên hệ chính quy nghỉ hè                  
theo kế hoạch như sau: 

1. Thời gian nghỉ hè của giảng viên và sinh viên 
 

TT Khóa tuyển sinh Trình độ Thời gian nghỉ hè 
1 Khóa 2018 – 2022 Đại học Từ 15/7/2019 đến 19/8/2019 
2 Khóa 2017 – 2021 Đại học Từ 08/7/2019 đến 19/8/2019 
3 Khóa 2016 – 2020 Đại học Từ 10/6/2019 đến 19/8/2019 
4 Khóa 2018 – 2021 Cao đẳng Từ 15/7/2019 đến 19/8/2019 
5 Khóa 2017 – 2020 Cao đẳng Từ 08/7/2019 đến 19/8/2019 

 
2. Trong thời gian nói trên; giảng viên, viên chức có nhu cầu nghỉ phép, lãnh                

đạo các đơn vị sắp xếp và hướng dẫn cho cán bộ, giảng viên thực hiện chế độ nghỉ                   
phép theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

 
3. Đối với những sinh viên chưa hoàn thành số tín chỉ tích lũy theo chương                

trình đào tạo của khóa học thì phải thực hiện học kỳ hè (do sinh viên đăng ký) theo                   
Thời khóa biểu đã được ban hành. 

 
Nhận được thông báo này, đề nghị các đơn vị toàn trường thông báo cho               

giảng viên, sinh viên biết và thực hiện. 
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