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THÔNG   BÁO   TUYỂN   SINH  
Liên   thông   từ   cao   đẳng   lên   đại   học,   hệ   chính   quy   năm   2017 

 
Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT- BGDĐT, ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục               

và Đào tạo, ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học; Căn cứ Thông tư số                      
08/2015/TT-BGDĐT, ngày 21/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc sửa đổi bổ                 
sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo                     
Thông tư số 55/2012/TT- BGDĐT, ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn                 
cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT, ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về                 
việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo                    
giáo   viên   hệ   chính   quy; 

Căn cứ Thông báo số 136/TB-BGDĐT, ngày 07/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và               
Đào   tạo   về   chỉ   tiêu   tuyển   sinh   năm   2017   của   Trường   Đại   học   Phú   Yên; 

Trường Đại học Phú Yên thông báo tuyển sinh đại học liên thông (từ CĐ lên ĐH) hệ chính                   
quy năm 2017 như sau: 

1.   Ngành   tuyển   sinh,   mã   ngành,   môn   thi,   chỉ   tiêu   tuyển   sinh  
 

TT Ngành   tuyển   sinh Mã ngành Môn thi Chỉ 
tiêu 

01 Giáo   dục   Tiểu   học 52140202 Tâm lý học đại cương, Toán – Tiếng Việt, PPDH          
Toán   và   Tiếng   Việt   ở   Tiểu   học. 32 

2. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng ngành Giáo dục tiểu                  
học. 

 3.   Hồ   sơ,   lệ   phí   và   thời   gian   nhận   hồ   sơ   dự   thi: 
 -   Mỗi   thí   sinh   đăng   ký   dự   thi   phải   làm   và   gởi   01   bộ   hồ   sơ   theo   quy   định. 
 -   Lệ   phí   hồ   sơ   tuyển   sinh:   15.000đ/bộ. 

-   Lệ   phí   đăng   ký   dự   thi:   100.000đ   (Lệ   phí   ôn   tập   kiến   thức   và   dự   thi   thông   báo   sau). 
-   Thời   gian   nhận   hồ   sơ   đăng   ký:    Từ   ngày   ra   thông   báo   đến   hết   ngày   30/11/2017 . 
4.   Ôn   tập   kiến   thức   và   thi   tuyển   sinh: 
-   Ôn   tập   kiến   thức:    từ   ngày   1-3/12/2017. 
-   Thi   tuyển   sinh:    ngày 9-10/12/2017. 
Mọi chi tiết liên quan đến tuyển sinh, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo, Trường Đại học                   

Phú Yên qua số điện thoại 0257. 3843118, 0257. 3843119 hoặc 0935.231183 (găp̣ cô Thanh               
Tâm). 
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