
 
 

      UBND TỈNH PHÚ YÊN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Phú Yên, năm học 2017-2018 

 

1. Ngành: Giáo dục Tiểu học 

STT Nội dung Đại học hệ chính quy 

I Điều kiện tuyển sinh Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

II Điều kiện cơ sở vật chất phục 

vụ người học                                                                                                                                

Đáp ứng yêu cầu của các chương trình đào tạo. Cụ thể: 

- Số lượng phòng học: 46 

- 1 phòng máy công nghiệp (25 bàn máy). 

- 1 phòng thêu công nghiệp (25 bàn máy thêu). 

- 1 phòng dạy nấu ăn và 1 nhà ăn rộng 200m
2 

 

- 1 phòng mỹ thuật, 2 phòng âm nhạc. 

- 7 phòng máy vi tính. 

- Tổng diện tích thư viện: 1236m
2
, trong đó diện tích phòng đọc: 512m

2
 

- Số chỗ ngồi: 150; Số máy tính phục vụ tra cứu: 46 

III Đội ngũ giảng viên Đội ngũ giảng viên gồm: 3 PGS, 20 tiến sĩ, 141 thạc sĩ, 25 cử nhân. Đội ngũ giảng viên 

đủ về số lượng và trình độ đảm nhiệm các nội dung của chương trình đào tạo hiện có của 

Nhà trường.   

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

- Thành lập đội ngũ cố vấn học tập 

- Tổ chức các hoạt động ngoại khoá 

V Yêu cầu về thái độ học tập của 

người học 

- Thực hiện theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ. 

- Thực hiện theo Quyết định số 397/QĐ-ĐHPY, ngày 03/8/2015 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Phú Yên  về việc ban hành Quy chế học vụ trình độ đại học, cao đẳng 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. 

- Thực hiện theo đúng yêu cầu đối với từng học phần cụ thể được giảng viên quy định 

trong Đề cương chi tiết học phần  

- Chủ động trong việc xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với yêu cầu của bản thân và 

các chương trình đào tạo của nhà trường. 

VI Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại ngữ đạt được. 

Thực hiện theo đúng mục tiêu yêu cầu theo Quy chế 43 của Bộ Giáo dục về đào tạo cao 

đẳng, đại học theo hệ thống tín chỉ 

Mẫu 20 



 
 

- Thực hiện theo đúng mục tiêu yêu cầu của từng chương trình cụ thể đã được Hiệu 

trưởng Trường Đại học Phú Yên phê duyệt 

- Trình độ ngoại ngữ : Anh văn trình độ B1 

VII Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp   

- GV giảng dạy các trường Tiểu học; cán bộ quản lý sau một thời gian công tác. 

- Làm chuyên viên, cán bộ phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

                                                                                                    

2. Ngành: Giáo dục Mầm non 

STT Nội dung Đại học hệ chính quy 

I Điều kiện tuyển sinh Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

II Điều kiện cơ sở vật chất phục 

vụ người học                                                                                                                                

Đáp ứng yêu cầu của các chương trình đào tạo. Cụ thể: 

- Số lượng phòng học: 46 

- 1 phòng máy công nghiệp (25 bàn máy). 

- 1 phòng thêu công nghiệp (25 bàn máy thêu). 

- 1 phòng dạy nấu ăn và 1 nhà ăn rộng 200m
2 

 

- 1 phòng dạy họa. 

- 2 phòng dạy nhạc. 

- 7 phòng  máy vi tính. 

- Tổng diện tích thư viện: 1236m
2
, trong đó diện tích phòng đọc: 512m

2
 

- Số chỗ ngồi: 150; Số máy tính phục vụ tra cứu: 46 

III Đội ngũ giảng viên Đội ngũ giảng viên gồm: 3 PGS, 20 tiến sĩ, 141 thạc sĩ, 25 cử nhân. Đội ngũ giảng viên 

đủ về số lượng và trình độ đảm nhiệm các nội dung của chương trình đào tạo hiện có của 

Nhà trường.   

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

- Thành lập đội ngũ cố vấn học tập 

- Tổ chức các hoạt động ngoại khoá 

V Yêu cầu về thái độ học tập của 

người học 

- Thực hiện theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ. 

- Thực hiện theo Quyết định số 397/QĐ-ĐHPY, ngày 03/8/2015 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Phú Yên  về việc ban hành Quy chế học vụ trình độ đại học, cao đẳng 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. 

- Thực hiện theo đúng yêu cầu đối với từng học phần cụ thể được giảng viên quy định 

trong Đề cương chi tiết học phần  

- Chủ động trong việc xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với yêu cầu của bản thân và 

các chương trình đào tạo của nhà trường. 

VI Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, Thực hiện theo đúng mục tiêu yêu cầu theo Quy chế 43 của Bộ Giáo dục về đào tạo cao 



 
 

trình độ ngoại ngữ đạt được. đẳng, đại học theo hệ thống tín chỉ 

- Thực hiện theo đúng mục tiêu yêu cầu của từng chương trình cụ thể đã được Hiệu 

trưởng Trường Đại học Phú Yên phê duyệt 

- Trình độ ngoại ngữ : Anh văn trình độ B1. 

VII Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp   

- Làm giáo viên giảng dạy các trường và cơ sở giáo dục mầm non công lập hoặc tư thục. 

- Làm chuyên viên tại các Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

                                                                                                            

3. Ngành: Sư phạm Toán học 

STT Nội dung Đại học hệ chính quy 

I Điều kiện tuyển sinh Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

II Điều kiện cơ sở vật chất phục 

vụ người học                                                                                                                                

Đáp ứng yêu cầu của các chương trình đào tạo. Cụ thể: 

- Số lượng phòng học: 46. 

- Phòng máy vi tính:07. 

- Tổng diện tích thư viện: 1236m
2
, trong đó diện tích phòng đọc: 512m
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- Số chỗ ngồi: 150; Số máy tính phục vụ tra cứu: 37 

- Phần mềm quản lý thư viện: Phần mềm quản lý tích hợp Libol 5.0. 

- Thư viện điện tử: đã kết nối với thư viện điện tử của một số trường đại học trong nước. 

III Đội ngũ giảng viên Đội ngũ giảng viên gồm: 3 PGS, 20 tiến sĩ, 141 thạc sĩ, 25 cử nhân. Đội ngũ giảng viên 

đủ về số lượng và trình độ đảm nhiệm các nội dung của chương trình đào tạo hiện có của 

Nhà trường.   

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

- Thành lập đội ngũ cố vấn học tập 

- Tổ chức các hoạt động ngoại khoá 

V Yêu cầu về thái độ học tập của 

người học 

- Thực hiện theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ. 

- Thực hiện theo Quyết định số 397/QĐ-ĐHPY, ngày 03/8/2015 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Phú Yên  về việc ban hành Quy chế học vụ trình độ đại học, cao đẳng 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. 

- Thực hiện theo đúng yêu cầu đối với từng học phần cụ thể được giảng viên quy định 

trong Đề cương chi tiết học phần  

- Chủ động trong việc xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với yêu cầu của bản thân và 

các chương trình đào tạo của nhà trường. 

VI Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại ngữ đạt được. 

Thực hiện theo đúng mục tiêu yêu cầu theo Quy chế 43 của Bộ Giáo dục về đào tạo cao 

đẳng, đại học theo hệ thống tín chỉ 

- Thực hiện theo đúng mục tiêu yêu cầu của từng chương trình cụ thể đã được Hiệu 



 
 

trưởng Trường Đại học Phú Yên phê duyệt 

- Trình độ ngoại ngữ : Anh văn trình độ B1 

VII Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp   

- Dạy toán ở các trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học. 

- Làm công tác chuyên môn ở các Sở ban ngành thuộc khối chuyên môn. 

                                                                                                            

4. Ngành: Sư phạm Ngữ văn 

STT Nội dung Đại học hệ chính quy 

I Điều kiện tuyển sinh Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

II Điều kiện cơ sở vật chất phục 

vụ người học                                                                                                                                

Đáp ứng yêu cầu của các chương trình đào tạo. Cụ thể: 

- Số lượng phòng học: 46. 

- Phòng máy vi tính: 07. 

- Tổng diện tích thư viện: 1236m
2
, trong đó diện tích phòng đọc: 512m

2
 

- Số chỗ ngồi: 150; Số máy tính phục vụ tra cứu: 37 

- Phần mềm quản lý thư viện: Phần mềm quản lý tích hợp Libol 5.0. 

- Thư viện điện tử: đã kết nối với thư viện điện tử của một số trường đại học trong nước. 

III Đội ngũ giảng viên Đội ngũ giảng viên gồm: 3 PGS, 20 tiến sĩ, 141 thạc sĩ, 25 cử nhân. Đội ngũ giảng viên 

đủ về số lượng và trình độ đảm nhiệm các nội dung của chương trình đào tạo hiện có của 

Nhà trường.   

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

- Thành lập đội ngũ cố vấn học tập 

- Tổ chức các hoạt động ngoại khoá 

V Yêu cầu về thái độ học tập của 

người học 

- Thực hiện theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ. 

- Thực hiện theo Quyết định số 397/QĐ-ĐHPY, ngày 03/8/2015 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Phú Yên  về việc ban hành Quy chế học vụ trình độ đại học, cao đẳng 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. 

- Thực hiện theo đúng yêu cầu đối với từng học phần cụ thể được giảng viên quy định 

trong Đề cương chi tiết học phần  

- Chủ động trong việc xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với yêu cầu của bản thân và 

các chương trình đào tạo của nhà trường. 

VI Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại ngữ đạt được. 

Thực hiện theo đúng mục tiêu yêu cầu theo Quy chế 43 của Bộ Giáo dục về đào tạo cao 

đẳng, đại học theo hệ thống tín chỉ 

- Thực hiện theo đúng mục tiêu yêu cầu của từng chương trình cụ thể đã được Hiệu 

trưởng Trường Đại học Phú Yên phê duyệt 

- Trình độ ngoại ngữ : Anh văn trình độ B1 



 
 

VII Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp   

- Giảng dạy bộ môn Ngữ Văn ở các trường phổ thông trung học.  

- Làm việc tại các cơ quan báo chí, truyền thông hay biên tập, xuất bản... 

- Làm việc tại các cơ quan văn hóa hoặc có liên quan đến chuyên ngành như thư ký, văn 

thư, lưu trữ. 

 

5. Ngành: Sư phạm Tiếng Anh 

STT Nội dung Đại học hệ chính quy 

I Điều kiện tuyển sinh Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

II Điều kiện cơ sở vật chất phục 

vụ người học                                                                                                                                

Đáp ứng yêu cầu của các chương trình đào tạo. Cụ thể: 

- Số lượng phòng học: 46. 

- Tổng diện tích thư viện: 1236m
2
, trong đó diện tích phòng đọc: 512m

2
 

- Số chỗ ngồi: 150; Số máy tính phục vụ tra cứu: 37 

- Phần mềm quản lý thư viện: Phần mềm quản lý tích hợp Libol 5.0. 

- Thư viện điện tử: đã kết nối với thư viện điện tử của một số trường đại học trong nước. 

- Phòng học đa phương tiện (96m
2
):  Phòng lab;  Máy tính nối mạng Internet  

Headphone và earphone; Màn hình TV 63 inch kết nối được Internet; Máy Cát xét… 

III Đội ngũ giảng viên Đội ngũ giảng viên gồm: 3 PGS, 20 tiến sĩ, 141 thạc sĩ, 25 cử nhân. Đội ngũ giảng viên 

đủ về số lượng và trình độ đảm nhiệm các nội dung của chương trình đào tạo hiện có của 

Nhà trường.   

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

- Thành lập đội ngũ cố vấn học tập 

- Tổ chức các hoạt động ngoại khoá 

V Yêu cầu về thái độ học tập của 

người học 

- Thực hiện theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ. 

- Thực hiện theo Quyết định số 397/QĐ-ĐHPY, ngày 03/8/2015 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Phú Yên  về việc ban hành Quy chế học vụ trình độ đại học, cao đẳng 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. 

- Thực hiện theo đúng yêu cầu đối với từng học phần cụ thể được giảng viên quy định 

trong Đề cương chi tiết học phần  

- Chủ động trong việc xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với yêu cầu của bản thân và 

các chương trình đào tạo của nhà trường. 

VI Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại ngữ đạt được. 

- Thực hiện theo đúng mục tiêu yêu cầu theo Quy chế 43 của Bộ Giáo dục về đào tạo cao 

đẳng, đại học theo hệ thống tín chỉ 

- Thực hiện theo đúng mục tiêu yêu cầu của từng chương trình cụ thể đã được Hiệu 

trưởng Trường Đại học Phú Yên phê duyệt 



 
 

- Đạt trình độ B Chứng chỉ Quốc gia thuộc 1 trong các Ngoại ngữ 2: Tiếng Pháp, Tiếng 

Nga, Tiếng Trung. 

VII Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp   

- Đạt chuẩn trình độ và năng lực theo quy định. 

- Giảng dạy tiếng Anh tại trường THPT, hoặc các cơ sở đào tạo tiếng Anh. 

- Làm các công việc như biên phiên dịch, thư ký văn phòng trong các lĩnh vực kinh tế, 

văn hóa, xã hội, ngân hàng, tài chính, báo chí, truyền thông, hoặc làm các việc khác có 

liên quan đến chuyên ngành đào tạo. 

 

6. Ngành: Việt Nam học 

STT Nội dung Đại học hệ chính quy 

I Điều kiện tuyển sinh Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

II Điều kiện cơ sở vật chất phục 

vụ người học                                                                                                                                

Đáp ứng yêu cầu của các chương trình đào tạo. Cụ thể: 

- Số lượng phòng học: 46. 

- Phòng máy vi tính: 07. 

- Tổng diện tích thư viện: 1236m
2
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- Số chỗ ngồi: 150; Số máy tính phục vụ tra cứu: 37 

- Phần mềm quản lý thư viện: Phần mềm quản lý tích hợp Libol 5.0. 

- Thư viện điện tử: đã kết nối với thư viện điện tử của một số trường đại học trong nước. 

III Đội ngũ giảng viên Đội ngũ giảng viên gồm: 3 PGS, 20 tiến sĩ, 141 thạc sĩ, 25 cử nhân. Đội ngũ giảng viên 

đủ về số lượng và trình độ đảm nhiệm các nội dung của chương trình đào tạo hiện có của 

Nhà trường.   

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

- Thành lập đội ngũ cố vấn học tập 

- Tổ chức các hoạt động ngoại khoá 

V Yêu cầu về thái độ học tập của 

người học 

- Thực hiện theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ. 

- Thực hiện theo Quyết định số 397/QĐ-ĐHPY, ngày 03/8/2015 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Phú Yên  về việc ban hành Quy chế học vụ trình độ đại học, cao đẳng 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. 

- Thực hiện theo đúng yêu cầu đối với từng học phần cụ thể được giảng viên quy định 

trong Đề cương chi tiết học phần  

- Chủ động trong việc xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với yêu cầu của bản thân và 

các chương trình đào tạo của nhà trường. 

VI Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại ngữ đạt được. 

Thực hiện theo đúng mục tiêu yêu cầu theo Quy chế 43 của Bộ Giáo dục về đào tạo cao 

đẳng, đại học theo hệ thống tín chỉ 



 
 

- Thực hiện theo đúng mục tiêu yêu cầu của từng chương trình cụ thể đã được Hiệu 

trưởng Trường Đại học Phú Yên phê duyệt 

- Trình độ ngoại ngữ : Anh văn trình độ B1 

VII Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp   

- Công tác trong các cơ quan quản lí văn hoá ở các cấp. 

- Làm hướng dẫn viên ở các khu du lịch, quản lý các nhà hàng, khách sạn, dịch vụ du 

lịch. 

- Ngoài ra, còn có thể được bố trí làm việc ở một số cơ quan, đơn vị khác có các hoạt 

động liên quan đến ngành đào tạo.  

 

7. Ngành: Công nghệ thông tin 

STT Nội dung Đại học hệ chính quy 

I Điều kiện tuyển sinh Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

II Điều kiện cơ sở vật chất phục 

vụ người học                                                                                                                                

Đáp ứng yêu cầu của các chương trình đào tạo. Cụ thể: 

- Số lượng phòng học: 46. 

- Phòng máy vi tính: 07. 

- Tổng diện tích thư viện: 1236m
2
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- Số chỗ ngồi: 150; Số máy tính phục vụ tra cứu: 37 

- Phần mềm quản lý thư viện: Phần mềm quản lý tích hợp Libol 5.0. 

- Thư viện điện tử: đã kết nối với thư viện điện tử của một số trường đại học trong nước. 

III Đội ngũ giảng viên Đội ngũ giảng viên gồm: 3 PGS, 20 tiến sĩ, 141 thạc sĩ, 25 cử nhân. Đội ngũ giảng viên 

đủ về số lượng và trình độ đảm nhiệm các nội dung của chương trình đào tạo hiện có của 

Nhà trường.   

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

- Thành lập đội ngũ cố vấn học tập 

- Tổ chức các hoạt động ngoại khoá 

V Yêu cầu về thái độ học tập của 

người học 

- Thực hiện theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ. 

- Thực hiện theo Quyết định số 397/QĐ-ĐHPY, ngày 03/8/2015 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Phú Yên  về việc ban hành Quy chế học vụ trình độ đại học, cao đẳng 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. 

- Thực hiện theo đúng yêu cầu đối với từng học phần cụ thể được giảng viên quy định 

trong Đề cương chi tiết học phần  

- Chủ động trong việc xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với yêu cầu của bản thân và 

các chương trình đào tạo của nhà trường. 

VI Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, Thực hiện theo đúng mục tiêu yêu cầu theo Quy chế 43 của Bộ Giáo dục về đào tạo cao 



 
 

trình độ ngoại ngữ đạt được. đẳng, đại học theo hệ thống tín chỉ 

- Thực hiện theo đúng mục tiêu yêu cầu của từng chương trình cụ thể đã được Hiệu 

trưởng Trường Đại học Phú Yên phê duyệt 

- Trình độ ngoại ngữ : Anh văn trình độ B1 

VII Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp   

- Làm việc tại các công ty phát triển phần mềm, thiết kế website, các công ty tư vấn - 

thiết kế giải pháp mạng, giải pháp CNTT. 

- Làm việc tại các doanh nghiệp, công ty bảo trì, lắp ráp, phân phối máy tính và các thiết 

bị tin học.  

- Làm việc tại các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng, các doanh nghiệp có ứng 

dụng CNTT và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực CNTT. 

 

8. Ngành: Ngôn ngữ Anh 

STT Nội dung Đại học hệ chính quy 

I Điều kiện tuyển sinh Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

II Điều kiện cơ sở vật chất phục 

vụ người học                                                                                                                                

Đáp ứng yêu cầu của các chương trình đào tạo. Cụ thể: 

- Số lượng phòng học: 46. 

- Phòng máy vi tính: 07. 

- Tổng diện tích thư viện: 1236m
2
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- Số chỗ ngồi: 150; Số máy tính phục vụ tra cứu: 37 

- Phần mềm quản lý thư viện: Phần mềm quản lý tích hợp Libol 5.0. 

- Thư viện điện tử: đã kết nối với thư viện điện tử của một số trường đại học trong nước. 

III Đội ngũ giảng viên Đội ngũ giảng viên gồm: 3 PGS, 20 tiến sĩ, 141 thạc sĩ, 25 cử nhân. Đội ngũ giảng viên 

đủ về số lượng và trình độ đảm nhiệm các nội dung của chương trình đào tạo hiện có của 

Nhà trường.   

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

- Thành lập đội ngũ cố vấn học tập 

- Tổ chức các hoạt động ngoại khoá 

V Yêu cầu về thái độ học tập của 

người học 

- Thực hiện theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ. 

- Thực hiện theo Quyết định số 397/QĐ-ĐHPY, ngày 03/8/2015 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Phú Yên  về việc ban hành Quy chế học vụ trình độ đại học, cao đẳng 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. 

- Thực hiện theo đúng yêu cầu đối với từng học phần cụ thể được giảng viên quy định 

trong Đề cương chi tiết học phần  

- Chủ động trong việc xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với yêu cầu của bản thân và 



 
 

các chương trình đào tạo của nhà trường. 

VI Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại ngữ đạt được. 

Thực hiện theo đúng mục tiêu yêu cầu theo Quy chế 43 của Bộ Giáo dục về đào tạo cao 

đẳng, đại học theo hệ thống tín chỉ 

- Thực hiện theo đúng mục tiêu yêu cầu của từng chương trình cụ thể đã được Hiệu 

trưởng Trường Đại học Phú Yên phê duyệt 

- Trình độ ngoại ngữ : Anh văn trình độ B1 

VII Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp   

- Làm các công việc như biên phiên dịch, thư ký văn phòng trong các lĩnh vực kinh tế, 

văn hóa, xã hội, ngân hàng, tài chính, báo chí, truyền thông, hoặc làm các việc khác có 

liên quan đến chuyên ngành đào tạo. 

- Tham gia giảng dạy tiếng Anh cho các cấp học với điều kiện được đào tạo thêm chứng 

chỉ sư phạm. 

 

9. Ngành: Giáo dục thể chất 

STT Nội dung Cao đẳng hệ chính quy 

I Điều kiện tuyển sinh Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

II Điều kiện cơ sở vật chất phục 

vụ người học                                                                                                                                

Đáp ứng yêu cầu của các chương trình đào tạo. Cụ thể: 

- 1 phòng tập thực hành môn thể dục có nệm bảo hiểm và gương soi; 

- 1 sân tập môn điền kinh: 2 đường chạy 100 mét, 2 hố nhảy xa, nhảy cao, 2 sân đẩy tạ; 

- 1 sân bóng đá, 2 sân bóng chuyền; 

- 1 nhà tập đa chức năng: 3 sân cầu lông, 10 bàn bóng bàn. 

- Tổng diện tích thư viện: 1236 m
2
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- Số chỗ ngồi: 150; Số máy tính phục vụ tra cứu: 37 

- Phần mềm quản lý thư viện: Phần mềm quản lý tích hợp Libol 5.0. 

- Thư viện điện tử: đã kết nối với thư viện điện tử của một số trường đại học trong nước. 

III Đội ngũ giảng viên Đội ngũ giảng viên gồm: 3 PGS, 20 tiến sĩ, 141 thạc sĩ, 25 cử nhân. Đội ngũ giảng viên 

đủ về số lượng và trình độ đảm nhiệm các nội dung của chương trình đào tạo hiện có của 

Nhà trường.   

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

- Thành lập đội ngũ cố vấn học tập 

- Tổ chức các hoạt động ngoại khoá 

V Yêu cầu về thái độ học tập của 

người học 

- Thực hiện theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ. 

- Thực hiện theo Quyết định số 397/QĐ-ĐHPY, ngày 03/8/2015 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Phú Yên  về việc ban hành Quy chế học vụ trình độ đại học, cao đẳng 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. 



 
 

- Thực hiện theo đúng yêu cầu đối với từng học phần cụ thể được giảng viên quy định 

trong Đề cương chi tiết học phần  

- Chủ động trong việc xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với yêu cầu của bản thân và 

các chương trình đào tạo của nhà trường. 

VI Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại ngữ đạt được. 

- Thực hiện theo đúng mục tiêu yêu cầu theo Quy chế 43 của Bộ Giáo dục về đào tạo cao 

đẳng, đại học theo hệ thống tín chỉ 

- Thực hiện theo đúng mục tiêu yêu cầu của từng chương trình cụ thể đã được Hiệu 

trưởng Trường Đại học Phú Yên phê duyệt 

- Đạt trình độ Tiếng Anh tương đương chứng chỉ B1. 

VII Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp   

- Làm giáo viên dạy môn học Giáo dục thể chất trong các trường THCS. 

- Cán bộ chuyên trách thể dục thể thao ở phòng giáo dục, phòng văn hóa, thể thao và du 

lịch. 

 

10. Ngành: Kế toán 

STT Nội dung Cao đẳng hệ chính quy 

I Điều kiện tuyển sinh Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

II Điều kiện cơ sở vật chất phục 

vụ người học                                                                                                                                

Đáp ứng yêu cầu của các chương trình đào tạo. Cụ thể: 

- Hơn 30 phòng học được trang bị đầy đủ âm thanh, ánh sáng; 05 phòng máy vi tính kết 

nối Internet; 02 phòng học đa chức năng, 02 phòng hội thảo khoa học.  

- Tổng diện tích thư viện: 1236m
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- Số chỗ ngồi: 150; Số máy tính phục vụ tra cứu: 37 

- Phần mềm quản lý thư viện: Phần mềm quản lý tích hợp Libol 5.0. 

- Thư viện điện tử: đã kết nối với thư viện điện tử của một số trường đại học trong nước. 

III Đội ngũ giảng viên Đội ngũ giảng viên gồm: 3 PGS, 20 tiến sĩ, 141 thạc sĩ, 25 cử nhân. Đội ngũ giảng viên 

đủ về số lượng và trình độ đảm nhiệm các nội dung của chương trình đào tạo hiện có của 

Nhà trường.   

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

- Thành lập đội ngũ cố vấn học tập 

- Tổ chức các hoạt động ngoại khoá 

V Yêu cầu về thái độ học tập của 

người học 

- Thực hiện theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ. 

- Thực hiện theo Thông tư số 03/2017/BLĐTBXH ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội "Quy định về quy trình xây dựng, thẩm 

định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo 

trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng”.  



 
 

- Thực hiện theo Quyết định số 397/QĐ-ĐHPY, ngày 03/8/2015 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Phú Yên  về việc ban hành Quy chế học vụ trình độ đại học, cao đẳng 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. 

- Thực hiện theo đúng yêu cầu đối với từng học phần cụ thể được giảng viên quy định 

trong Chương trình môn học.  

- Chủ động trong việc xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với yêu cầu của bản thân và 

các chương trình đào tạo của nhà trường. 

VI Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại ngữ đạt được. 

- Thực hiện theo đúng Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 20/ 4/ 2017 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về 

năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 

- Thực hiện theo đúng mục tiêu yêu cầu của từng chương trình cụ thể đã được Hiệu 

trưởng Trường Đại học Phú Yên phê duyệt 

- Ngoại ngữ đạt bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.   

VII Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp   

Tại các đơn vị kế toán ở khu vực công và khu vực tư với các vị trí: kế toán viên, kế toán 

tổng hợp, kế toán trưởng, kiểm toán viên, giám đốc tài chính, trợ lý tài chính,.... 

 

11. Ngành: Quản trị kinh doanh 

STT Nội dung Cao đẳng hệ chính quy 

I Điều kiện tuyển sinh Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

II Điều kiện cơ sở vật chất phục 

vụ người học                                                                                                                                

Đáp ứng yêu cầu của các chương trình đào tạo. Cụ thể: 

- Hơn 30 phòng học được trang bị đầy đủ âm thanh, ánh sáng; 05 phòng máy vi tính kết 

nối Internet; 02 phòng học đa chức năng, 02 phòng hội thảo khoa học.  

- Tổng diện tích thư viện: 1236m
2
, trong đó diện tích phòng đọc: 512m

2
 

- Số chỗ ngồi: 150; Số máy tính phục vụ tra cứu: 37 

- Phần mềm quản lý thư viện: Phần mềm quản lý tích hợp Libol 5.0. 

- Thư viện điện tử: đã kết nối với thư viện điện tử của một số trường đại học trong nước. 

III Đội ngũ giảng viên Đội ngũ giảng viên gồm: 3 PGS, 20 tiến sĩ, 141 thạc sĩ, 25 cử nhân. Đội ngũ giảng viên 

đủ về số lượng và trình độ đảm nhiệm các nội dung của chương trình đào tạo hiện có của 

Nhà trường.   

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

- Thành lập đội ngũ cố vấn học tập 

- Tổ chức các hoạt động ngoại khoá 

V Yêu cầu về thái độ học tập của 

người học 

- Thực hiện theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ. 

- Thực hiện theo Thông tư số 03/2017/BLĐTBXH ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Bộ 



 
 

trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội "Quy định về quy trình xây dựng, thẩm 

định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo 

trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng”.  

- Thực hiện theo Quyết định số 397/QĐ-ĐHPY, ngày 03/8/2015 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Phú Yên  về việc ban hành Quy chế học vụ trình độ đại học, cao đẳng 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. 

- Thực hiện theo đúng yêu cầu đối với từng học phần cụ thể được giảng viên quy định 

trong Chương trình môn học.  

- Chủ động trong việc xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với yêu cầu của bản thân và 

các chương trình đào tạo của nhà trường. 

VI Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại ngữ đạt được. 

- Thực hiện theo đúng Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 20/ 4/ 2017 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về 

năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 

- Thực hiện theo đúng mục tiêu yêu cầu của từng chương trình cụ thể đã được Hiệu 

trưởng Trường Đại học Phú Yên phê duyệt 

- Ngoại ngữ đạt bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.   

VII Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp   

Tại các phòng ban, bộ phận trong các doanh nghiệp, sở ban ngành ở vị trí như nhân viên 

kinh doanh; đại diện kinh doanh; nhân viên, trưởng nhóm, giám sát bán hàng; nhân viên 

nghiên cứu và phát triển thị trường; trợ lý giám đốc, giám đốc kinh doanh. 

 

 

Người lập biểu 

 

Đã ký 

 

Lê Thị Kim Loan 

Phú Yên, ngày 15 tháng 10 năm 2017 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Đã ký 

TS. Nguyễn Định 
 

             

                                                               

                           

                                                                                                                                                                                                                                  


