Thông báo Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ Chính quy (Đợt 2/2017)
Nhà Trường dự kiến sẽ tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên (SV)
hệ Chính quy (đợt 2 năm 2017) vào 13:30, thứ hai, ngày 18 tháng 12 năm 2017. Địa điểm
tại Trường Đại học KHXH&NV, số 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1.
Danh sách SV tốt nghiệp và lệ phí tham dự xem tại đây.
Quy trình nhận lễ phục, tổ chức lễ, nhận bằng tốt nghiệp xem tại đây.
SV nếu tham dự lễ tốt nghiệp, cần thực hiện theo hướng dẫn sau:
1 - Đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp để Bộ phận Công tác SV chuẩn bị lễ phục.
+ Thời gian đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp: trước 11:15, thứ năm, ngày 14/12/2017.
+ Mẫu điền thông tin đăng ký dự lễ tốt nghiệp tải tại đây.
+ Mẫu điền phiếu khảo sát tốt nghiệp tải tại đây.
Sau khi điền thông tin vào biểu mẫu, SV gửi qua email: tuanhoang@hcmussh.edu.vn
(lưu ý đặt tên file theo họ và tên SV).
2- Đối với SV thuộc diện “đã đóng phí”, SV chỉ cần xác nhận thông tin và điền phiếu
khảo sát tốt nghiệp theo biểu mẫu nêu trên.
3- Đối với sinh viên chưa hoàn tất lệ phí dự lễ (trong danh sách ghi là “100000”), SV
xác nhận thông tin và điền phiếu khảo sát tốt nghiệp theo biểu mẫu nêu trên. Đồng thời, SV
nộp lệ phí (có thể tự nộp hoặc nhờ người khác nộp hộ) tại Văn phòng Khoa vào giờ hành
chính (nộp cho cô Đường Thủy - Thư ký Khoa). Hạn chót nộp lệ phí: trước 11:15, thứ năm,
ngày 14/12/2017.
4- SV nhận lễ phục trước ngày tổ chức tốt nghiệp. Thời gian: 13:30-16:30 thứ sáu,
ngày 15/12/2017. Địa điểm Phòng Công tác Sinh viên (B.002) – Cơ sở Đinh Tiên Hoàng.
5- Trường hết thời hạn đăng ký (và đóng lệ phí) theo thông báo này, SV vẫn có thể
đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp. Trong trường hợp này, SV có mặt lúc 13:15, thứ hai, ngày
18/12/2017 tại phòng B002/B003 để đăng ký tham dự và nhận lễ phục.
Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 028.3829.3828, số nội bộ: 111 hoặc
qua email: congtacsinhvien@hcmussh.edu.vn để biết thêm thông tin chi tiết.
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