LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2014 (Lần 1)
MỐC THỜI GIAN THỰC HIỆN
NGÀY

THỜI GIAN

04 – 16/06/2014
12,13/06/2014
14/06/2014
21/06/2014
21/06/2014
21/06/2014

07:30 – 16:30
13:00 – 19:00
7:30 – 17:00
06:30 – 07:30
07:45 – 11:30
11:30 – 12:30

NỘI DUNG

 Hoàn trả sách & hoàn tất học phí
 Đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp
 Điểm danh sinh viên theo Khoa
 Tiến hành buổi lễ
 Trả áo thụng

THÔNG TIN HƯỚNG DẪN
NỘI DUNG
Hướng dẫn
hoàn trả sách &
hoàn tất học phí
(nếu có)

Hướng dẫn đăng
ký tham dự lễ
Tốt nghiệp

DIỄN GIẢI
Thư viện:
 Phòng 0808 (Tầng 8), số 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP.HCM
 Phòng 301 – 308 (Tầng 3), Lô 10, CVPM Quang Trung, Q.12, TP.HCM
 Phòng 0702 (Tầng 7), số 2 Tản Viên, Q. Tân Bình, TP.HCM
Email:thuvien@hoasen.edu.vn, ĐT: 1900 1278 – 11312, 12313.
Phòng Kế toán – Tài chính:
 Phòng 0102 (Tầng M), số 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP.HCM.
Chị Hoa Mai: mai.hathihoa@hoasen.edu.vn, ĐT: 1900 1278 – 11168
Từ 13:00 đến 19:00 ngày 12,13/06/2014
Từ 7:30 đến 17:00 ngày 14/06/2014
tại Khu vực Sảnh tầng trệt – số 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1,
TP.HCM, sinh viên thực hiện các thủ tục sau:
Đăng ký tham dự, ký sổ nhận bằng tốt nghiệp
Nhận thư mời người thân tham dự Lễ tốt nghiệp (01 người/SV)
Đăng ký thuê lễ phục & chụp hình:
Thuê Lễ phục & chụp hình:
50.000 đồng/SV
Thế chân Lễ phục:
200.000 đồng/bộ
Tổng cộng:
250.000 đồng/SV

NỘI DUNG

DIỄN GIẢI
Lưu ý :
- Đăng ký tham dự đúng thời gian quy định
- Khi đăng ký tham dự vui lòng mang CMND hoặc Thẻ sinh viên (bản chính)
- Nếu người thân đăng ký hộ (cùng hộ khẩu) chuẩn bị hồ sơ gồm 01 hộ khẩu (sao
y bản chính) + 02 CMND (sao y hoặc bản chính) của SV + người thân.
Nếu người thân đăng ký hộ (không cùng hộ khẩu) chuẩn bị hồ sơ gồm: giấy ủy
quyền có xác nhận của công an địa phương + 02 CMND (sao y hoặc bản chính)
của SV + người thân

Yêu cầu trang phục lịch sự:
 Nữ: Áo dài hoặc áo sơ mi + quần tây, giày có quai hậu.
 Nam: áo sơ mi + quần tây, giày có quai hậu.
Sinh viên đã đăng ký tham dự có mặt đúng 6:30 ngày
21/06/2014 tại khu vực đại sảnh nhà hát Hòa Bình để thực hiện
các thủ tục: điểm danh, nhận Kỷ yếu tốt nghiệp, nhận số thứ tự
chỗ ngồi.
Hướng dẫn khu vực điểm danh:
- Sinh viên khen thưởng: tại bàn điểm danh Phòng Hỗ trợ sinh viên
- Sinh viên điểm danh theo từng Khoa: đọc tên ngành, mã số sinh
viên.

Hướng dẫn tham
dự Lễ tốt nghiệp

Không chụp ảnh trong hội trường trước buổi lễ vì trong & sau buổi
lễ Nhà trường đã sắp xếp việc chụp ảnh cho Tân khoa.
Tham dự cho đến khi kết thúc buổi lễ, ngồi đúng vị trí ghế theo số
thứ tự đã nhận.
Không mang đồ ăn, thức uống vào hội trường, không ra ngoài hội
trường trong thời gian diễn ra buổi lễ.
Kết thúc buổi lễ: Anh/Chị sẽ trả Lễ phục và nhận lại tiền thế chân
200.000 đồng từ 11:30 – 12:30 ngày 21/06/2014 ngay tại
Khu vực đại sảnh của Hội Trường Nhà hát Hòa Bình. Sau thời hạn
trên, Anh/Chị sẽ thanh toán thêm phí 37.000 đồng/tuần & trực tiếp
liên hệ trả lễ phục tại: Nhà may Tuấn – 185/21 Nguyễn Văn
Cừ, P. 2, Q.5, TP.HCM
Hình ảnh lưu niệm: Anh/Chị tải hình theo hướng dẫn tại website:
www.hoasen.edu.vn từ ngày 28/06/2014.
Hỗ trợ thông tin lễ phục và chụp hình: Anh Ngô Phước Linh
Giang – 0909.174.942
Do chỗ ngồi có hạn nên chúng tôi chỉ có thể đón tiếp được 01
người thân của Tân khoa tham dự lễ. Rất mong các Tân khoa và
gia đình thông cảm, vui lòng mang theo thư mời khi đến dự lễ.
Sau buổi Lễ tốt nghiệp 2014 (lần 1), Anh/Chị chưa nhận bằng tốt
nghiệp hoặc có thắc mắc các vấn đề liên quan về hồ sơ tốt nghiệp
vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng
T
trong giờ hành chính tại
tầng M – Phòng 0103 – số 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP.HCM.
Hỗ trợ thông tin lễ tốt nghiệp: 1900 1278 – 11243.
TP. HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2014
BAN TỔ CHỨC

