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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

 

Số:09/TB-CTSV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2018 
 

THÔNG BÁO 
V/v Tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử nhân 

đợt 1 năm 2018 
----------- 

I. Thời gian, địa điểm: 

1. Thời gian: ngày 09 tháng 6 năm 2018 (thứ bảy). 

- Buổi Lễ bắt đầu vào lúc 8giờ 00 và dự kiến kết thúc vào 11 giờ 00. 

- Nghiên cứu sinh, Học viên, sinh viên tập trung diễn tập và nghe hướng dẫn lúc 

07 giờ 30 tại GĐ1. 

2. Địa điểm:  

- Giảng đường 1 – Khu nhà A Trường ĐH Công nghệ Thông tin. 

- Dự kiến sẽ có tường thuật trực tiếp tại  http://live.uit.edu.vn 

II. Công tác chuẩn bị: 

1. Thủ tục nhận và trả lễ phục: 

a. Nhận lễ phục: 

- Thời gian: 02 ngày, từ ngày 07/6/2018 - 08/6/2018: từ 7g30 - 16g30. 

- Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên - P101- Tòa nhà A. 

- Thủ tục nhận lễ phục: xuất trình thẻ học viên, sinh viên nộp tiền thế chân 

như sau:  

Thạc sĩ: 600.000 đồng, trong đó: 

-  Lễ phục thạc sĩ: 500.000đ/bộ lễ phục 

- Vỏ bằng làm lễ: 100.000đ/vỏ bằng 

Đại học: 500.000 đồng, trong đó: 

- Lễ phục Kỹ sư, Cử nhân: 400.000đ/bộ lễ phục 

- Vỏ bằng làm lễ: 100.000đ/vỏ bằng 

b. Trả lễ phục: học viên, sinh viên trả lễ phục, vỏ bằng và nhận lại tiền thế chân 

trong ngày 09/6/2018, cụ thể là sau khi kết thúc Lễ Tốt nghiệp đến 12h30 

cùng ngày, nếu qua thời hạn trên xem như học viên, sinh viên mua lễ phục 

và vỏ bằng làm kỷ niệm.  
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❖ Lưu ý:  

- Học viên, sinh viên nếu làm mất nón hoặc tua nón, bồi thường 100.000đ. 

- Rách lễ phục tốt nghiệp xem như học viên, sinh viên mua lễ phục. 

- Học viên, sinh viên có nhu cầu mua lễ phục tốt nghiệp làm kỷ niệm vui lòng 

liên hệ đăng ký vào ngày nhận lễ phục. 

c. Thủ tục nhận bằng: 

Ngày 09/6/2018 (thứ 7): sinh viên nhận bằng ngay sau khi kết thúc Lễ trao 

bằng đến 12g00 cùng ngày tại phòng Đào tạo Đại học (P.120 - Tòa nhà A). Riêng 

sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chương trình tài năng nhận tại Văn phòng Các 

Chương trình Đặc biệt (P. E2.1 - Tòa nhà E). 

❖ Đối với học viên cao học, sinh viên hệ từ xa qua mạng:  

Đối với sinh viên hệ từ xa qua mạng: liên hệ Trung tâm Phát triển Công nghệ 

Thông tin (291 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3) hoặc Cơ sở liên kết (nơi sinh 

viên đang học) để nhận bằng. 

Đối với học viên tham dự Lễ tốt nghiệp: Phòng SĐH&KHCN sẽ có thông 

báo về thời gian nhận bằng đến học viên.  

III. Một số lưu ý đối với học viên, sinh viên 

Sinh viên đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 tại 

https://goo.gl/forms/qwQIcrr1Nt6OSSo12  

Ngày 06/6/2018, Phòng Công tác Sinh viên sẽ cập nhật danh sách số thứ tự 

và vị trí chỗ ngồi trên website http://www.ctsv.edu.vn/ và http://forum.uit.edu.vn/, 

cùng các kênh khác của trường. 

Về trang phục: 

o Nam: Áo sơ mi, quần tây và mang giày có quai hậu 

o Nữ: Áo sơ mi, quần tây và mang giày có quai hậu (có thể mặc áo dài). 

Để buổi lễ được tiến hành nghiêm túc và đảm bảo thời lượng đề nghị anh/chị 

nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên tập trung đúng giờ tham gia diễn tập./.               

           

Nơi nhận: 
- Các Khoa, Bộ môn phối hợp; 

- Phòng ĐTĐH, Phòng SĐH phối hợp; 

- Văn phòng Các CTĐB phối hợp; 

- Trung tâm CITD phối hợp; 

- Học viên, Sinh viên thực hiện; 

- Lưu: VT. 

KT.TRƯỞNG PHÒNG CTSV 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

(Đã ký) 

Lê Thị Minh Phượng 
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