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THÔNG BÁO  
ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TỐT NGHIỆP Ngày 08/11/2019 (Thứ Sáu) 

 
1. Sinh viên đăng ký thủ tục nhận bằng tốt nghiệp tại Phòng giáo vụ Khoa Cơ khí từ ngày 

04/11/2019 đến trước 16 giờ 00’ ngày 06/11/2019 (giờ tiếp sinh viên). 

2. Khi đăng ký sinh viên phải nộp tiền thế chân áo lễ:  500.000đồng  (SV ký nộp vào danh 
sách đăng ký dự lễ, Phòng Giáo vụ không cấp biên nhận Số tiền này sẽ được hoàn trả 
lại ngay khi sinh viên trả lại áo lễ) 

3. Ngày 07/11/2019 (Thứ năm): lúc 13 giờ 45’ sinh viên, học viên cao học có mặt trước 
Hội trường B11, Trợ lý Khoa điểm danh và hướng dẫn lên Hội trường A5 tổng dợt.  

Sau buổi lễ tổng dợt sinh viên trở về Phòng Giáo vụ Khoa nhận: Áo lễ phục, Phiếu điểm danh 
nhận bằng, Giấy mời phụ huynh.  

Sinh viên vắng mặt trong buổi lễ tổng dợt sẽ không được dự lễ nhận bằng tốt nghiệp vào 
ngày 08/11/2019 dù đã đăng ký trước.  

4. Ngày 08/11/2019 (Thứ sáu):  

4.1: Sinh viên huy chương vàng, bạc, kỹ sư tài năng, PFIEV, SV tốt nghiệp loại xuất 
sắc, loại giỏi: 

 Lúc 6 giờ 15’: tập trung tại Hội trường A5. 

 Từ 10 giờ 00’ đến 11 giờ 00’:  có mặt tại Phòng giáo vụ Khoa để nhận hồ sơ tốt 
nghiệp (Bằng tốt nghiệp + học bạ) 

4.2: Sinh viên chính qui – Vừa làm vừa học – Liên thông- học viên cao học: 

 Lúc 14 giờ 00’: Sinh viên, học viên cao học đã đăng ký dự lễ tốt nghiệp tập trung 
trước Hội trường B11 Khoa Cơ khí để Trợ lý khoa điểm danh và hướng dẫn lên 
Hội trường A5 dự lễ. Khi vào hội trường đề nghị sinh viên ngồi đúng theo vị trí đã 
sắp xếp. 

 Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 29/11/2019:  Sinh viên đã đăng ký tốt nghiệp đến 
Phòng giáo vụ Khoa để nhận hồ sơ tốt nghiệp (Bằng tốt nghiệp + học bạ) 

 Sau thời hạn trên sinh viên nhận Hồ sơ tốt nghiệp tại Phòng Đào tạo. 

 Lưu ý:  

 Khi nhận hồ sơ sinh viên phải xuất trình: Thẻ sinh viên, Giấy CMND hoặc Căn cước công dân  

(SINH VIÊN TỰ NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP KHÔNG NHỜ NGƯỜI KHÁC NHẬN HỘ) 

 Sinh viên phải KIỂM TRA hồ sơ và dữ liệu in trên văn bằng nếu có sai sót liên hệ với Phòng Đào tạo 
để điều chỉnh. 

 Bằng tốt nghiệp và Học bạ bản chính chỉ cấp 01 lần nên sinh viên giữ gìn cẩn thận.  

5. Từ 8 giờ 00’ ngày 11/11/2019 đến 16 giờ 00’ ngày 11/11/2019: Phòng Giáo vụ Khoa nhận 
lại áo lễ phục và hoàn trả tiền thế chân 500.000 đồng. 

Vì tính chất quan trọng của buổi lễ tốt nghiệp, Phòng giáo vụ Khoa Cơ khí rất mong sinh 
viên thực hiện theo đúng thông báo này. 

         Ngày 01/11/2019 



PHÒNG GIÁO VỤ KHOA CƠ KHÍ 


