UBND TỈNH PHÚ YÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN

Số: 873/TB-ĐHPY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phú Yên, ngày 31 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO
V/v dự kiến cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học các loại hình đào tạo,
và các loại chứng chỉ bồi dưỡng ngắn hạn năm 2020.
Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-ĐHPY ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Hiệu
trưởng Trường Đại học Phú Yên về việc ban hành Quy chế quản lý văn bằng, chứng
chỉ của Trường Đại học Phú Yên;
Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020 của Trường Đại học Phú Yên,
nhà trường thông báo dự kiến số lượng phôi bằng cao đẳng, đại học các loại hình đào
tạo và các loại chứng chỉ ngắn hạn được cấp trong năm 2020 như sau:
1. Phôi bằng cao đẳng hệ chính quy:
Số lượng: 59 chiếc (khóa 2017-2020).
2. Phôi bằng đại học hệ chính quy:
Số lượng: 233 chiếc (khóa 2016-2020).
3. Phôi bằng đại học liên thông hệ vừa làm vừa học:
- Số lượng: 72 chiếc (khóa 2017-2019).
- Số lượng: 268 chiếc (khóa 2018-2020).
4. Phôi bằng đại học văn bằng 2 hệ chính quy:
Số lượng: 93 chiếc (khóa 2018-2020).
5. Phôi chứng chỉ bồi dưỡng ngắn hạn:
- Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản: 1000 chiếc.
- Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao: 300 chiếc.
- Chứng chỉ Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên: 500
chiếc.
- Các loại chứng chỉ khác: 1000 chiếc.
Nhà trường thông báo đến các đơn vị để theo dõi và thực hiện.
Nơi nhận:
- BGH (để chỉ đạo);
- Các đơn vị liên quan (để thực hiện);
- Lưu: VT, P. ĐT.
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