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1. Sinh viên xem danh sách niêm yết để biết số thứ tự đợt nhận bằng. Khi 

nhận lễ phục và nhận bằng phải nói rõ số thứ tự đợt nhận để bộ phận lễ phục 

tìm kiếm nhanh trong danh sách. 

2. Sinh viên đến nhận lễ phục và mặc lễ phục tốt nghiệp tại tầng 2 khu B. Xuất 

trình thẻ CMND hoặc thẻ sinh viên khi mượn lễ phục. Ghi nhớ số thứ tự của 
đợt nhận bằng. 

3. Sau khi mặc lễ phục, sinh viên tập trung tại 3 khu vực theo phân bổ sau 

+ Từ đợt 0 đến đợt 14 sinh viên ngồi tại Hội trường B theo dãy ghế từ trên 

xuống dưới. Mỗi đợt gồm 2 dãy ghế liên tiếp. 

+ Từ đợt 15 đến đợt 21 ngồi tại phòng B102. Khi có hiệu lệnh biển báo (biển 

màu vàng) số thứ tự đợt , sinh viên của đợt sắp hàng để đi sang Hội trường B từ 

cửa sau của HTB, vào dãy ghế dành cho đợt vừa lên lễ đài nhận bằng. 

+ Từ đợt 22 đến đợt 3x sinh viên tập trung tại A101. Tại đây sinh viên có thể 

thoải mái chụp hình bên ngoài, chờ đến lượt chuyển sang phòng B102. Khi có 

hiệu lệnh kẻng, sinh viên tập trung xếp hàng vào ngồi tại B102 để chuẩn bị 

chuyển sang Hội trường B. 

4. Khi có biển báo chuẩn bị cho đợt phát bằng tiếp theo ( biển trắng ), sinh viên 

rời chổ ngồi ra xếp hàng tại hành lang ngay cửa vào HTB.   

   Giữ im lặng khi di chuyển 

5. Khi được xướng danh mời lên nhận bằng, sinh viên tiến lên lễ đài xếp thành 

hàng ngang, lần lượt tiến lên nhận bằng và về lại vị trí đứng. Sau khi phát xong 

toàn đợt, chụp hình lưu niệm với GV trao bằng, sinh viên đi theo hàng một lối đi 

giữa hội trường về phía cuối và rời khỏi khu vực HTB. Sinh viên có thể chụp ảnh 

lưu niệm bên ngoài khu vực HTB và sau đó hoàn trả lễ phục tại phòng A203, 

nhận lại phiếu mượn lễ phục đã có chữ ký xác nhận hoàn trả lễ phục. 

6. Sinh viên chuẩn bị Thẻ CMND, Phiếu thanh toán ra trường( hoặc Giấy CNTN 

tạm thời) và Phiếu mượn lễ phục, xếp hàng (không cần theo thứ tự đợt) tại hành 

lang lối vào Phòng Đào tạo chờ đến lượt nhận bằng và ký nhận vào Sổ phát bằng 

tại PĐT. Từng tốp 10 sinh viên sẽ lần lượt được vào PĐT để nhận bằng chính 

thức. Phòng ĐT chỉ phát bằng cho những sinh viên có đủ 3 giấy tờ đã nêu và có 

xếp hàng. Những sinh viên chưa đủ thủ tục sẽ nhận vào tuần sau từ 19/08/13. 

Lễ phát bằng ngày 17/08/13 có số lượng sinh viên tham dự đông nhất từ trước 

đến nay. Nhà trường mong các bạn sinh viên chấp hành nghiêm qui trình trên đây 

để Lễ phát bằng diễn ra nhanh chóng, khoa học, thể hiện tác phong công nghiệp 

và "tầm cỡ" của các tân Cử nhân Cao đẳng Công nghệ.  


