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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 137/TB-UBND

Phú Yên, ngày 03 tháng 03 năm 2015

THÔNG BÁO
V/v liên kết đào tạo Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2015

Căn cứ Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành quy định về việc liên kết đào tạo trình độ trung cấp
chuyện nghiệp, cao đẳng, đại học;
Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo, quy định đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng.
Xét đề nghị của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên (tại tờ trình số:
41/TTr-GDTX ngày 04/02/2015) và đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo (tại công
văn số: 108/SGDĐT-GDCN ngày 11/02/2015) về việc liên kết đào tạo đại học hệ
vừa làm vừa học năm 2015; UBND Tỉnh có ý kiến như sau:
1. Thống nhất việc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên (Sở Giáo
dục và Đào tạo) liên kết với Trường Đại học Quy Nhơn mở lớp đại học hệ vừa
làm vừa học trong năm 2015; cụ thể như sau:
a) Hệ đào tạo, ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh:
- Liên thông từ trung cấp lên đại học (hệ VLVH), thời gian 3 năm:
+ Công nghệ thông tin:
80 chỉ tiêu;
+ Kỹ thuật điện - điện tử:
80 chỉ tiêu.
- Liên thông từ cao đẳng lên đại học (hệ VLVH), thời gian 2 năm:
+ Giáo dục tiểu học:
80 chỉ tiêu;
+ Giáo dục mầm non:
80 chỉ tiêu;
+ Giáo dục thể chất:
80 chỉ tiêu;
+ Quản trị kinh doanh:
80 chỉ tiêu.
b) Đối tượng tuyển sinh: Thực hiện đúng Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT
ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định đào tạo liên
thông trình độ đại học, cao đẳng.
c) Địa điểm đặt lớp: Tại Trung tâm GDTX Phú Yên, số: 114 Lê Trung Kiên,
Tp. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.
2. Giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi chỉ đạo Trung tâm Giáo dục
Thường xuyên Phú Yên phối hợp tổ chức tốt công tác liên kết đào tạo, tuyển sinh
và quản lý lớp theo đúng các qui định, đảm bảo chất lượng đào tạo./.
Nơi nhận :
- PCT.UBND tỉnh (Trần Quang Nhất);
- Sở: GDĐT;
- Trường ĐH Quy Nhơn;
- TT. GDTX PY;
- PVP UBND tỉnh (Th);
- Lưu: VT, VX (Lc).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Hồ Thị Nguyên Thảo

2

