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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO
V/V TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2019
I.

Thời gian và địa điểm

Thời gian: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, Buổi Sáng, Thứ Bảy, ngày 19/10/2019

Địa điểm:
Hội trường B – Lầu 5 Khu C - Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
180 Cao Lỗ, Phường 04, Quận 08, Tp.HCM

II.

Chương trình buổi lễ

Đón khách và ổn định.

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, chào cờ.

Phát biểu của đại diện nhà trường.

Phát biểu của đại diện sinh viên tốt nghiệp.

Công bố Quyết định công nhận tốt nghiệp.

Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên: Chia làm 4 nhóm. Trong từng nhóm sẽ trao bằng theo thứ tự các ngành:
[1] Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử (CDT), [2] Công nghệ Kỹ thuật Điện điện tử (DDT), [3] Công nghệ Kỹ thuật
Điện tử truyền thông (DTTT), [4] Công nghệ Thông tin (CNTT), [5] Công nghệ Thực phẩm (CNTP), [6] Quản trị
Kinh doanh (QTKD), [7] Kỹ thuật Công trình Xây dựng (XD), và [8] Thiết kế Công nghiệp (TKCN).
Nhóm 1: 28 Thủ khoa và á khoa các ngành;
Nhóm 2: Đại học chính quy (CQ) và vừa làm vừa học (VLVH);
Nhóm 3: Cao đẳng CQ;
Nhóm 4: Liên thông Đại học CQ và VLVH;

III.
1.

Một số việc sinh viên nhận bằng tốt nghiệp phải thực hiện
Đăng ký tham dự lễ và ký xác nhận vào sổ cấp bằng tại Phòng Đào tạo:

Thời gian đăng ký: Từ 08 giờ 00, Thứ Tư, ngày 16/10/2019 đến 11 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 18/10/2019.

Sinh viên đăng ký tham dự lễ tại Phòng Đào tạo, ký vào sổ cấp bằng, nhận phiếu tham dự lễ (có số thứ tự
nhận bằng tốt nghiệp).

Sinh viên không đến đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp và không ký xác nhận vào sổ cấp bằng theo quy định sẽ
không được nhận bản chính bằng tốt nghiệp tại buổi lễ. Sinh viên liên hệ nhận bản chính bằng tốt nghiệp
tại Phòng Đào tạo sau Lễ Tốt nghiệp, bắt đầu nhận từ Thứ Ba, ngày 22/10/2019.
Đăng ký thuê áo thụng tại Văn phòng khoa:

Thời gian đăng ký: Từ 08 giờ 00, Thứ Tư, ngày 16/10/2019 đến 11 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 18/10/2019.

Thời gian trả áo: Chậm nhất là 15 giờ 00, Thứ Bảy, ngày 19/10/2019. Quá thời hạn trên, sinh viên sẽ mất
tiền thế chân.

Lệ phí: Tiền thuê 50.000 đồng/1 bộ áo + tiền thế chân 300.000 đồng/1 bộ áo.
Trang phục dự Lễ tốt nghiệp:

Nam sinh mặc quần tây, sơ mi, thắt cà vạt. Nữ sinh mặc áo dài. Bên ngoài, sinh viên tốt nghiệp phải mặc
thêm áo thụng để lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp.

Khi đến dự lễ trao bằng tốt nghiệp, sinh viên phải mang theo phiếu đăng ký tham dự lễ, gắn trên ngực áo
thụng. Trường sẽ căn cứ vào số thứ tự của phiếu tham dự lễ để trao đúng bằng tốt nghiệp.

Khi vào Hội trường B, sinh viên tốt nghiệp phải mặc áo thụng, trang phục nghiêm túc.
Thời gian và địa điểm tập trung nhận bằng tốt nghiệp:

Sinh viên tập trung vào Buổi sáng, Thứ Bảy, ngày 19/10/2019 tại Lầu 5 Khu C.

Sinh viên thuộc nhóm có thứ tự nhận bằng trước tập trung lúc 07 giờ 00, Thứ Bảy, ngày 19/10/2019 trong
Hội trường B và ngồi đúng vị trí được sắp xếp . Gồm có:
28 Thủ khóa và á khoa;
Đại học chính quy các ngành: (1) Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử, (2) Công nghệ Kỹ thuật Điện điện
tử, (3) Công nghệ Kỹ thuật Điện tử truyền thông, (4) Công nghệ thông tin, và (5) Công nghệ Thực
phẩm.

Nhóm sinh viên còn lại tập trung lúc 08 giờ 30, Thứ Bảy, ngày 19/10/2019 tại các phòng chờ được bố trí
trong khu vực Lầu 5 Khu C. Đến lượt nhận bằng, sinh viên sẽ xếp hàng đi vào Hội trường B theo hướng dẫn
của Thầy Cô điều phối.
Chụp ảnh tốt nghiệp: Ban tổ chức đã bố trí thợ chụp ảnh cho từng sinh viên lúc nhận bằng tốt nghiệp trên sân
khấu trong Hội trường B. Sau buổi lễ, sinh viên tải ảnh cá nhân theo hướng dẫn tại website trường.
Yêu cầu chung: Tất cả sinh viên tham dự Lễ tốt nghiệp phải nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn tại thông báo
này, có mặt tại vị trí tập trung đúng thời gian quy định, thực hiện theo đúng trình tự hướng dẫn, tuân theo hiệu
lệnh của Thầy Cô phụ trách để buổi Lễ tốt nghiệp diễn ra trang trọng và nghiêm túc.
Ban tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp
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