THÔNG TIN CHUẨN BỊ LỄ TỐT NGHIỆP
Thứ tư, 12 Tháng 6 2019 10:00

VP Khoa gửi đến các Tân Cử nhân một số thông tin về việc chuẩn bị cho ngày Lễ Tốt nghiệp như sau:

1. Nhận “THƯ MỜI” dự Lễ Tốt nghiệp tại VP Khoa trong các ngày 13 và 14 tháng Sáu (giờ Hành chánh).

Có 02 loại “THƯ MỜI”:

- Thư mời của các Tân Cử nhân là Thủ khoa Ngành và tốt nghiệp loại Giỏi dự Lễ Tốt nghiệp vào buổi sáng 16
tháng Sáu.

Các bạn có tên trong danh sách đính kèm sẽ có mặt tại Hội trường B (cơ sở An Dương Vương) lúc 7g30, ngày 16
tháng Sáu, 2019 để điểm danh và xếp chỗ ngồi.

Danh sách:

https://drive.google.com/open?id=1Sw9Z1duvuNSwwyk35brvrTSGoumv4h1R

- Các Tân Cử nhân (không là Thủ khoa Ngành) nhận thư mời để dự lễ nhận Bằng Tốt nghiệp vào buổi chiều cùng
ngày tại phòng A.313.

Lưu ý:

- Các Tân Cử nhân và người thân phải có “THƯ MỜI” mới được vào cổng Trường để đảm bảo công tác an ninh.

- Nhà Trường không giới hạn số người thân đến dự Lễ Tốt nghiệp.

2. Ký danh sách nhận bằng và nhận hồ sơ Tốt nghiệp tại VP Khoa vào SÁNG ngày 16 tháng Sáu, 2019. Cụ thể:

1/2

THÔNG TIN CHUẨN BỊ LỄ TỐT NGHIỆP
Thứ tư, 12 Tháng 6 2019 10:00

- 9g-10g: ngành SP Lịch sử

- 10g-11g: ngành Quốc tế học

3. Kiểm tra thông tin trên bằng Tốt nghiệp tại:

https://drive.google.com/open?id=0B7P2mgnglc0TSmpJZklyQTdvalltMWVrcTExejZ3ZWZ2X1hF

Đây là các thông tin sẽ được in trên Bằng Tốt nghiệp, do vậy, các bạn phải phản hồi gấp nếu phát hiện nội dung
chưa chính xác.

4. Quy định khi dự lễ:

https://drive.google.com/open?id=15L2usNQ78_-Q8Tw4jM4zRwdxM6MUcWY5

Đề nghị các bạn nghiêm túc thực hiện quy định này!

5. Trường có chuẩn bị phông nền để các bạn chụp hình kỷ niệm. Phông nền của khoa Lịch sử được đặt tại vị trí đối
diện cột cờ.
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