KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO
V/v thực hiện công tác nhận bằng
tốt nghiệp cho SV đợt tháng 4/2018
(hệ Chính quy & hệ VLVH)
1. Thời hạn đăng ký làm thủ tục nhận bằng TN: Trong 02 từ 08g00 ngày thứ hai
23/4/2018 đến 17g00 ngày thứ ba 24/4/2018.
2. Khi đến làm thủ tục đăng ký, sinh viên cần nộp:
- Biên nhận cấp bằng.
- 500.000đ tiền thế chân mượn lễ phục
- Lưu ý: Sau khi làm thủ tục xong SV được nhận 01 biên nhận, giữ kỹ biên nhận
để nhận lễ phục, nhận hồ sơ tốt nghiệp, trả lễ phục và nhận lại tiền thế chân,
nếu bỏ mất SV chịu hoàn toàn trách nhiệm.
3. Đúng 13g30 ngày thứ năm 26/4/2018 SV đã làm xong thủ tục - có mặt tại Khoa,
điểm danh theo thứ tự, để Khoa đưa đến HT dự lễ tổng dợt (tập hợp đi thành đoàn
dưới sự hướng dẫn của Khoa)
AI VẮNG MẶT TRONG BUỔI NÀY THÌ SẼ KHÔNG ĐƯỢC
DỰ VÀO NGÀY PHÁT BẰNG CHÍNH THỨC HÔM SAU.
4. Sau khi dự tổng dợt tại Hội trường, Khoa sẽ tiến hành phát lễ phục và phiếu lên hội
trường cho SV tại Văn phòng Khoa (nhớ mang theo biên nhận đã đăng ký để nhận
lễ phục và phiếu mã vạch)

5. Vào ngày nhận bằng (thứ sáu ngày 27/4/2018)
- Tập trung lúc 06g30 trước Khoa: Đối với sinh viên Huy chương vàng,
bạc, Giỏi, sinh viên KSTN và sinh viên CTTT.
- Tập trung lúc 08g00 trước Khoa: Tất cả sinh viên các Khóa còn lại (hệ
Chính quy + hệ VLVH)
-

Văn phòng Khoa sẽ tiến hành phát hồ sơ tốt nghiệp cho những SV ĐÃ đăng ký
nhận bằng tại Hội trường vào Thứ sáu, 27/4/2018, 09g00, tại văn phòng Khoa
(110B1).

(Những SV KHÔNG đăng ký nhận bằng tại Hội trường sẽ nhận hồ sơ tốt nghiệp từ
08g00 thứ tư, 02/5/2018)
6. Khoa sẽ không nhận làm thủ tục cho những trường hợp không đầy đủ giấy tờ
và không đúng thời gian qui định

