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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM 2022 

 

I. Tổng duyệt (thứ Ba, ngày 10/01/2023) 
Thời gian Nội dung 

13h15-15h00 Nghe phổ biến, chạy tổng duyệt chương trình, tập hát một số bài hát tập thể 

15h00-16h00 
Kí nhận bằng, bảng điểm, nộp tiền in sao (với NCS/HV) 
Nhận áo cử nhân (với tất cả người học) 

II. Lễ trao bằng (thứ Tư, ngày 11/01/2023) 
PHẦN I - Khánh tiết và trao phần thưởng 

8h15 Người học có mặt trong Hội trường, ổn định trật tự 

8h15-8h45 BTC nhắc lại một số nội dung cho nghi Lễ, kiểm tra trang phục, vị trí ngồi. 

9h-9h15 Văn nghệ chào mừng 

9h15-9h25 Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

9h25-10h10 

Phát biểu tổng kết khóa học của Hiệu trưởng 
Phát biểu của đại diện Trường ĐHCN Chiba 
Khen thưởng các thành tích của sinh viên 
 - Trao Bằng khen của GĐ ĐHQGHN cho SV thủ khoa xuất sắc 
 - Trao Giấy chứng nhận cho SV tốt nghiệp thủ khoa các ngành học 
 - Trao Giấy khen cho SV xuất sắc toàn khóa học 
 - Trao Giấy khen cho SV đạt giải tại các cuộc thi ACM/OLP… 

PHẦN II – Nghi Lễ trao bằng 

10h15-11h20 

Công bố các QĐ tốt nghiệp 
    -  Trao bằng tiến sĩ (Khoa: CNTT, CHKT, VLKT) 
    -  Trao bằng thạc sĩ (Khoa: CNTT, CHKT, ĐTVT, VLKT) 
    -  Trao bằng kỹ sư/cử nhân (Khoa: ĐTVT, VLKT, CHKT, XD-GT, HKVT, CNTT) 

11h20-11h30 Phát biểu của đại diện người học và tặng hoa cho Nhà trường 

11h30-12h Bế mạc, người học tự do chụp ảnh, trả lễ phục 

 


