BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2014

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2014 - Đợt 1
cho các nghiên cứu sinh và học viên cao học đã hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ
thành công luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ.
Trường trân trọng mời: Anh (Chị) và gia đình đến dự Lễ tốt nghiệp
- Thời gian: 07 giờ 30 thứ sáu, ngày 21/11/2014
- Địa điểm: Hội trường A.116, Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.HCM
Sự hiện diện của Anh (Chị) và gia đình sẽ làm tăng thêm phần long trọng của buổi lễ.
Hân hạnh được đón tiếp.

TL. HIỆU TRƯỞNG
VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
(Đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Văn Sĩ

QUY ĐỊNH TRONG BUỔI LỄ TỐT NGHIỆP
TIẾN SĨ VÀ THẠC SĨ NĂM 2014 – ĐỢT 1
Để buổi Lễ tốt nghiệp được long trọng, Ban tổ chức đề nghị các Anh (Chị):

 Đăng ký dự lễ (khi đến đăng ký mang theo thư mời):
1. Anh (Chị) nộp lệ phí nhận bằng: 350.000đ/học viên tại Viện Đào tạo Sau đại học (phòng
A.002).
Chuyên viên Viện Đào tạo Sau đại học sẽ ghi SỐ THỨ TỰ NHẬN BẰNG của Anh (Chị)
vào ô này:
Thời gian đăng ký: Từ ngày 10/11/2014 đến 14/11/2014
2. Lễ phục: Thực hiện theo thông báo của Trung tâm Dịch vụ Kinh tế - Trường Đại học Kinh
tế TP. Hồ Chí Minh (theo Thông báo tại website: www.sdh.ueh.edu.vn).
 Các quy định trong buổi Lễ tốt nghiệp:
1. Anh (Chị) ngồi đúng vị trí theo sơ đồ do Ban Tổ chức chỉ định (theo SỐ THỨ TỰ
NHẬN BẰNG).
2. Lần lượt lên nhận bằng theo danh sách đăng ký trước (Không trao bằng cho cá nhân
không đăng ký dự lễ trong thời hạn trên và không mặc lễ phục tốt nghiệp).
3. Sau khi nhận bằng học viên trở về vị trí cũ, không ra khỏi Hội trường khi buổi lễ đang
tiến hành.
4. Không chụp ảnh cá nhân khi buổi lễ đang tiến hành. Ban tổ chức đã phân công người
phụ trách chụp ảnh. Sau buổi lễ, học viên liên hệ nhận ảnh (Anh Ngô Đức Tiên, Phòng Công tác
chính trị - Phòng A.215).

BAN TỔ CHỨC

