UBND TỈNH PHÚ YÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN
Số: 232/TB-ĐHPY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phú Yên, ngày 24 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc đăng xét tuyển trình độ đại học nhóm ngành ngoài sư phạm
và trình độ 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 xét tuyển trình độ đại học nhóm
ngành ngoài sư phạm và trình độ cao đẳng hệ chính quy vào Trường Đại học Phú Yên năm
2017 như sau:
1. Các ngành xét tuyển
Mã
Chỉ
TT
Ngành
Điều kiện xét tuyển
ngành
tiêu
I Các ngành trình độ đại học
300
1 Công nghệ thông tin
52480201
50
2 Văn học
52220330
50
Ngôn ngữ Anh
3
52220201 Điểm trung bình các môn 50
(Chuyên ngành Biên phiên dịch)
học cả năm lớp 12 (không kể
Việt Nam học
4
52220113 các điểm được cộng thêm) 50
(Chuyên ngành Văn hóa – Du lịch)
đạt từ 6,0 trở lên
Hóa học
5
52440112
50
(Chuyên ngành Hóa thực phẩm)
6 Sinh học
52420101
50
II
Các ngành trình độ cao đẳng
220
Điểm trung bình các môn
Sư phạm Mỹ thuật (Chuyên ngành
học cả năm lớp 12 (không kể
1
51140222
30
Mỹ thuật – CT Đội)
các điểm được cộng thêm),
Năng khiếu Mỹ thuật
Điểm trung bình các môn
học cả năm lớp 12 (không kể
2 Giáo dục Thể chất
51140206
30
các điểm được cộng thêm),
Năng khiếu Thể dục
3 Chăn nuôi
51620105
30
4 Lâm nghiệp
51620201 Điểm trung bình các môn 30
5 Kế toán
51340301 học cả năm lớp 12 (không kể 40
6 Quản trị kinh doanh
51340101 các điểm được cộng thêm)
30
7 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
51510301
30
2. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước .
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào điểm trung bình các môn học cả năm
lớp 12 (không kể các điểm được cộng thêm).
4. Thời gian đăng ký xét tuyển: Từ ngày 08/5/2017 đến ngày 21/7/2017.

5. Phương thức đăng ký xét tuyển:
a) Thí sinh đăng ký xét tuyển tải mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển trên website của
Trường Đại học Phú Yên tại địa chỉ: www.pyu.edu.vn.
b) Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:
- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường Đại học Phú Yên).
- Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.
c) Phương thức đăng ký xét tuyển: Hồ sơ đăng ký xét tuyển 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.
6. Thí sinh nộp học bạ (bản sao có công chứng) và các giấy tờ có liên quan khác
sau khi trúng tuyển, nhập học.
Thông tin chi tiết về tuyển sinh năm 2017 liên hệ Phòng Đào tạo Trường Đại học
Phú Yên. Điện thoại: 057. 3843119, 057. 3824446. Website: www.pyu.edu.vn.
Email: tuyensinhdhpy@pyu.edu.vn.
Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- 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.
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