
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 PHÒNG ĐÀO TẠO 

 Số: 1103/TB-ĐT Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2018 

 

THÔNG BÁO 
CHƯƠNG TRÌNH LỄ TỐT NGHIỆP  

CHO NGHIÊN CỨU SINH, HỌC VIÊN CAO HỌC, ĐẠI HỌC & CAO ĐẲNG 

CHÍNH QUY ĐỢT TỐT NGHIỆP THÁNG 07 & 09/2018 

Để buổi lễ tốt nghiệp được diễn ra trong không khí trang trọng và nghiêm túc, Phòng 

Đào tạo trân trọng thông báo đến các đơn vị, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên 

về chương trình lễ tốt nghiệp như sau: 

A. Đối tượng: 

- Nghiên cứu sinh. 

- Học viên Cao học. 

- Sinh viên Đại học & Cao đẳng chính qui: tốt nghiệp đợt tháng 07 & 09/2018. 

B. Thời gian tổ chức: chia làm 4 buổi 

1. Kế hoạch:  

 Buổi thứ nhất: Sáng chủ nhật ngày 09/12/2018 (Từ 7g00 đến 11g00) 

Tổ chức lễ tốt nghiệp cho nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên các khoa: 

 Nghiên cứu sinh và học viên cao học: tất cả các ngành. 

 Sinh viên: Khoa Đào tạo chất lượng cao. 

 Buổi thứ 2: Chiều chủ nhật ngày 09/12/2018 (Từ 13g00 đến 17g00) 

Tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên các khoa:  

 Khoa In & Truyền thông. 

 Khoa Xây dựng. 

 Khoa Điện – Điện tử. 

 Buổi thứ 3: Sáng chủ nhật ngày 16/12/2018 (Từ 7g00 đến 11g00) 

Tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên các khoa:  

 Khoa Ngoại ngữ.  

 Khoa Kinh tế. 

 Khoa Công nghệ Thông tin. 

 Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm. 

 Khoa Cơ khí Động lực. 
 

 Buổi thứ 4: Chiều chủ nhật  ngày 16/12/2018 (Từ 13g00 đến 17g00) 

Tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên các khoa:  

 Khoa Công nghệ May và Thời trang. 

 Khoa Cơ khí Chế tạo máy. 

Địa điểm tổ chức:  

Hội trường  – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM. 

3. Thành phần tham dự: 



Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, các Trưởng, Phó Khoa, các Trưởng bộ môn/ Trưởng 

ngành có sinh viên tốt nghiệp. 

C/ Tổ chức: 
 

 

TT Thời gian Nội dung 

1 - Sáng : 6h00 đến 7h00 

- Chiều : 12h00 đến 13h00 

Nghiên cứu sinh (NCS), Học viên (HV), Sinh viên (SV) chụp 

hình tự do trong khuôn viên trường. 

2 - Sáng : 7h10 đến 7h30 

- Chiều : 13h10 đến 13h30 

NCS, HV, SV mặc lễ phục, tập trung trước hội trường theo 

hướng dẫn của trật tự viên, ngồi đúng số thứ tự.  

(Hội Trường đóng cửa từ 7h30 buổi sáng và 13h30 buổi chiều).  
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- Sáng : 7h30 đến 10h30 

- Chiều : 13h30 đến 16h30 

Lễ tốt nghiệp: 

+ Phát biểu của Hiệu trưởng. 

+ Phát biểu của đại diện học viên, sinh viên. 

+ Phát khen thưởng học viên, sinh viên: 

Tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi, tốt nghiệp thủ khoa loại khá, 

trước thời hạn loại giỏi, tốt nghiệp loại giỏi, phong trào 

chung. 
+ Phát bằng tượng trưng: 

 Khi nghe thông báo đến lượt Khoa phát bằng, theo sự hướng 

dẫn của trật tự viên: học viên, sinh viên tập kết lên khu vực chờ 

phía bên phải sân khấu, đứng đúng theo thứ tự danh sách; 

 Để đảm bảo trật tự, những học viên, sinh viên được đọc tên 

mới bước ra sân khấu; 

 Sau khi nhận bằng tượng trưng trên sân khấu, học viên, sinh 

viên về lại chỗ ngồi, tham dự cho tới khi kết thúc lễ. 
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- Sáng :  

Sau kết thúc lễ đến 11h30 

- Chiều :  

Sau kết thúc lễ đến 16h45 

Các tân Kỹ sư, Cử nhân các Khoa:  

+ Điện – Điện tử, Đào tạo Chất lượng cao, Cơ khí Chế tạo 

máy: về lại Khoa để nhận bằng tốt nghiệp.  

+ Các Khoa khác: nhận bằng tại Phòng Đào tạo (A1-201) 

NCS, HV nhận bằng tại Bộ phận Sau đại học (Phòng A1-302). 

- Hội trường sẽ đóng cửa trong suốt thời gian tổ chức lễ, buổi sáng từ 7g30 

và buổi chiều từ 13g30. Đề nghị NCS, HV, SV và phụ huynh chỉ vào Hội 

trường khi có thể tham dự suốt buổi lễ. 
 

 

Lưu ý: 
 

- Trong ngày lễ tốt nghiệp, Trường chỉ trao Bằng tốt nghiệp và Giấy khen cho những học viên, sinh viên 

đã đăng ký và có Phiếu nhận bằng. 

- Phụ huynh mang theo thư mời khi dự lễ.   

- Sinh viên được khen thưởng gồm: 

+ Tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi, tốt nghiệp thủ khoa loại khá, tốt nghiệp trước thời hạn loại giỏi, tốt 

nghiệp loại giỏi, sinh viên có nhiều đóng góp cho phong trào.  

+ Sinh viên tốt nghiệp loại khá nhận giấy khen tại Khoa. 

- Đối với SV được tiền khen thưởng, Phòng Kế hoạch Tài chính sẽ chuyển vào tài khoản cá nhân (BIDV); 

HV được tiền khen thưởng sẽ nhận tại phòng A1-302. 
 

Nơi nhận:                TL. HIỆU TRƯỞNG 
- BGH;       P. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 
- Các đơn vị trong Trường; PGS.TS. Phan Đức Hùng 

- Lưu P.ĐT. (Đã ký) 

 

 

  


