
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN 

 KHOA KINH TẾ 

  TUYỂN SINH NĂM 2018   

I. TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

1. Chỉ tiêu: 

+ CAO ĐẲNG QUẢN TRỊ KINH DOANH: 30 SV 

+ CAO ĐẲNG KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN: 40 SV 

2. Hình thức: 

 XÉT TUYỂN dựa vào ĐIỂM TRUNG BÌNH các môn học năm lớp 12 

3.Thời gian xét tuyển: Nộp Hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 01/7/2018. 

4.Lệ phí dăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

5. Nơi nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo của Trường Đại học Phú Yên  

Số 18 - Đường Trần Phú, Phường 7 – Thành Phố Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên 

Điện thoại: 0257 3. 842.104;   DĐ: 0972. 427 045 – 0913. 827 560 

Website:http://www.kt.pyu.edu.vn/khoa-kinh-te 

 

 

 

 

 

 

 



VÌ SAO LẠI CHỌN NGÀNH KINH TẾ? 

+ Bạn muốn có một cơ hội tốt? 

Một cơ hội làm rộng mở đây chính là điều giá trị đầu tiên và quan trọng nhất mà 

mỗi bạn sinh viên tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh đều cảm nhận được một 

cách rõ ràng. Họ luôn sẵn sàng và có thể đáp ứng được rất nhiều vị trí công việc 

trong các lĩnh vực khác nhau như: marketing, kế toán, quản trị, hành 

chính…Không những thế, học ngành kinh tế cũng chính là cơ hội để mỗi sinh 

viên có cơ hội kiểm soát bản thân, định hướng trong công việc, cuộc sống tốt 

hơn thông qua các môn học được học tại trường. 

 

+ Theo đuổi đam mê của bản thân? 

Theo đuổi đam mê của bản thân chính là mơ ước của tất cả các bạn sinh viên và 

sinh viên ngành kinh tế cũng không ngoại trừ. Khi theo học ngành kinh tế các 

bạn sinh viên có rất nhiều cơ hội rộng mở để thực hiện đam mê của mình như: 

học thạc sĩ, tiến sĩ… 

 

+ Hội nhập thế giới? Tại sao không?  

Với vai trò then chốt của mình trong sự phát triển của xã hội, kinh tế đang ngày 

càng khẳng định vị thế của mình từ quốc gia đang phát triển đến quốc gia có nền 

kinh tế phát triển như Nhật, Mĩ…Học ngành kinh tế, có nghĩa là các sinh viên 

luôn có một cơ hội rộng mở trong nghề nghiệp trên toàn thế giới, bạn có thể ứng 

tuyển, làm việc ở các công ty với nhiều trụ sở tại nhiều quốc gia khác nhau mà 

không phải lo ngại về khoảng cách địa lý hay bất cứ lý do gì. 

 

 

 


