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THÔNG BÁO
Về việc phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên bảo vệ đợt tháng 10/2020

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến các sinh viên - bảo vệ tốt nghiệp đợt
tháng 10/2020 liên hệ phòng Quản lý Đào tạo để nhận bằng tốt nghiệp, theo lịch cụ thể
sau:
Thời gian (sáng: 8g00-11g00)
- Thứ 3 - ngày 23/11/2021: Nhóm ngành Mỹ thuật ứng dụng, Ngành Thiết kế
nội thất, và Kiến trúc cảnh quan.
- Thứ 4 - ngày 24/11/2021: Ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị
- Thứ 5 – ngày 25/11/2021: Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Kỹ thuật xây dựng
(chính quy, chính quy liên thông, vừa làm vừa học)
Sinh viên trực tiếp đến nhận bằng, không nhờ người khác nhận thay, khi đến
liên hệ nhận bằng sinh viên mang theo Thẻ sinh viên và Chứng minh nhân dân hoặc
Căn cước công dân.
Đối với sinh viên đang ở các Tỉnh không thể đến nhận bằng, Sinh viên có thể
nhận bằng sau, trước khi đến Trường để nhận bằng, Sinh viên nên liên hệ trước qua số
điện thoại: 028.38222748 (nội bộ 158).
Khi đến Trường, Sinh viên phải tuân thủ quy tắc 5K
Do tránh trường hợp tập trung đông người, đề nghị sinh viên thực hiện
đúng thời gian đến nhận bằng theo thông báo này.
Kế hoạch dự lễ trao bằng tốt nghiệp đại học sẽ được thông báo sau .
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: QLĐT.
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