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THÔNG BÁO 
V/v Tổ chức Lễ tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2012 

------------ 

 

Thực hiện kế hoạch số 02 /KH-ĐHCNTT-CTSV ngày 29 tháng 5 năm 2012 về việc 

tổ chức Lễ tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2012, nay Phòng Công tác sinh viên 

thông báo kế hoạch tổ chức cụ thể như sau: 

I. Thời gian, địa điểm: 

1. Thời gian: ngày 08 tháng 6 năm 2012 (thứ sáu) 

- Sinh viên tập trung diễn tập lúc 07 giờ 30. 

- Phần lễ bắt đầu lúc 08 giờ 30. 

2. Địa điểm: Giảng đường 1 – Trường ĐH Công nghệ thông tin 

II. Công tác chuẩn bị: 

1. Đăng ký tham dự lễ và thuê lễ phục: 

- Thời gian: từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 6 năm 2012 

o Sáng từ 08 giờ 30 đến 11g00. 

o Chiều từ 14g00 đến 15g30. 

- Địa điểm: Phòng Công tác sinh viên - P101-  Khối giảng đường – thư viện. 

- Lệ phí thuê lễ phục đã tính chung trong lệ phí xét tốt nghiệp ( 

http://daa.uit.edu.vn/Th%C3%B4ngb%C3%A1om%E1%BB%9Bi.aspx?397 ), sinh 

viên chỉ cần đóng tiền thế chân  250.000 VNĐ/1 bộ. 

- Sinh viên trả áo và nhận lại tiền thế chân từ 11 giờ 30 đến 15 giờ 30 ngày 

08/06/2012 (sau chương trình lễ) hay 8h30 – 11h00 ngày 09/06/2012 tại Phòng 

Công tác sinh viên – P101 – Khối giảng đường – thư viện. (Nếu trễ coi như sinh 

viên mua luôn áo để làm kỷ niệm) 

2. Tổ chức diễn tập: 

- Sinh viên tập trung điểm danh lúc 07 giờ 30 ngày 08/06/2012 tại Giảng đường 1 để 

tham gia diễn tập và nghe dặn dò trong quá trình lễ. 

http://daa.uit.edu.vn/Th%C3%B4ngb%C3%A1om%E1%BB%9Bi.aspx?397


3. Thủ tục ký nhận bằng (dự kiến , PĐT sẽ thông báo sau): 

Sinh viên đến phòng Đào tạo Đại học P.102 (Khối giảng đường – thư viện) để ký tên 

kể từ 13h30 ngày 08/06/2012. 

4. Một số lưu ý đối với sinh viên: 

- Mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ ở http://forum.uit.edu.vn/forums/9 hoặc số điện thoại 

0906.000.263 – anh Trần Anh Tuấn. 

- Để buổi lễ được tiến hành nghiêm túc và đảm bảo thời lượng đề nghị các bạn sinh 

viên tập trung đúng giờ tham gia diễn tập. 

- Ngày 05/06/2012, Phòng Công tác sinh viên sẽ cập nhật danh sách số thứ tự và vị trí 

ngồi trên website http://www.uit.edu.vn/ và http://forum.uit.edu.vn/, cùng các bảng 

thông báo 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 

 

Kính đề nghị các Khoa, phòng Đào tạo Đại học phối hợp, hỗ trợ thông báo đến 

sinh viên. 

                                                                           TL.HIỆU TRƯỞNG  

            Trưởng phòng Công tác sinh viên 

         
Nơi nhận: 
-Các Khoa, P.ĐTĐH 
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