
CHƯƠNG TRÌNH LỄ TỐT NGHIỆP  
Ngày 25 tháng 10 năm 2017 

 
8g 00 – 8g45 
 

Đón khách mời – các chuẩn bị trước lễ   

- Đón khách mời, xác nhận khách mời  Quan hệ Đói ngoại , Lễ  tân  
- Hướng dẫn khách mời vào chỗ ngồi  Lễ tân  
- Xếp hàng - điểm danh sinh viên  Khoa & Bộ môn  
- Hỗ trợ chỉnh trang lễ phục cho sv  Phòng Công tác Sinh viên 
- Chụp ảnh các Khoa/Bộ môn & Sinh 

viên  
Các Khoa/Bộ môn & Sinh 
viên  

- Ổn định bên trong HT, đọc các quy 
định về trật tự trong buổi lễ 

MC 

- Báo hiệu lệnh để mời sinh viên và phụ 
huynh dự lễ tốt nghiệp 

Phòng Đào tạo Đại học 

 
8 g 45 –  9 g15 

 
Phần nghi lễ  

 

- Tuyên bố lý do buổi lễ  

- Nghi thức chào cờ  
Nhạc hiệu lệnh báo nghi lễ 
chính thức bắt đầu 

- Giới thiệu thành phần tham dự  
- Phát biểu của Hiệu trưởng  
- Phát biểu của lãnh đạo ĐHQG -HCM 
- Phát biểu của đại diện doanh nghiệp 

 

- Phát biểu của đại diện sinh viên tốt 
nghiệp  

 

 

9g 15 – 13g15  Phần trao bằng   

9g 15 – 9g30  Phần trao bằng cho sinh viên Uwe 4-0  Đại diện 2 trường cùng lên 
trao bằng  
 

9g30 – 11g30  Phần trao bằng cho sinh viên các Khoa Kỹ 
thuật  

 

- Công nghệ Thông tin Theo thứ tự lần lượt: 
- SV đạt huy 

chương vàng 
- SV đạt huy 

chương bạc 
- SV đạt nữ KT  
- Sv còn lai theo  

- Công nghệ Sinh học  
 - Điện tử Viễn thông  
 - Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp  
 - Kỹ thuật Xây dựng  
 - Kỹ thuật Y sinh  
 - Kỹ thuật Tài chính & Quản trị Rủi ro 

 



11g30 – 11g45  Giải lao  
 

 

11g45 – 13g30  Phần trao bằng cho sinh viên Khoa Quản trị 
Kinh doanh       

 

 - Quản trị Kinh doanh 
- Tài chính Ngân hàng 

Theo thứ tự lần lượt: 
- SV đạt huy 

chương vàng 
- SV đạt huy 

chương bạc 
 

 
Kết thúc buổi lễ 
 


