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THÔNG BÁO

V/v phục vụ Lễ Tốt nghiệp K40 – Đại học chính quy
Nhằm chuẩn bị cho Lễ Tốt nghiệp K40 – Đại học chính quy, trung tâm Hỗ trợ sinh viên
thông báo đến các tân cử nhân về các hoạt động ph c v Lễ tốt nghiệp, c thể như sau:
1. Lễ phục tốt nghiệp
Các ngày 05, 06, 09, 10, 11/7/2018

Thời gian thuê lễ phục

Thời gian trả lễ phục

Buổi Sáng

Từ 06h30 đến 07h15

Từ 11h00 đến 11h30

Buổi Chiều

Từ 13h00 đến 13h45

Từ 16h45 đến 17h15

Địa điểm: Sảnh t ng trệt c s 5 C Nguyễn Đ nh Chiểu, u n 3, T

H Chí Minh

Một số lưu ý:
- Các tân cử nhân chuẩn bị và đóng tiền thế chân: 300.000 VND/bộ (bao gồm: 01 nón, 01
áo, 01 logo UEH). Tiền thế chân sẽ được hoàn lại khi trả lễ ph c tốt nghiệp

hí thuê lễ ph c

tốt nghiệp đã đóng trong khoản phí tốt nghiệp
- Các tân cử nhân chư ng tr nh chất lượng cao sẽ được UEH tặng bộ lễ ph c tốt nghiệp
Vui lòng liên hệ tại khu vực Nh n -Trả lễ ph c tốt nghiệp tại sảnh t ng trệt vào sáng ngày
11/7/2018.
- Trường hợp làm hư hỏng (hoặc làm mất) lễ ph c tốt nghiệp phải b i thường theo giá trị
thiệt hại thực tế (C thể: Logo UEH 30.000 VND, Nón 100 000 VND, o 300.000 VND).
Ngoài ra, các tân cử nhân có nhu c u mua Lễ ph c tốt nghiệp (đ n giá: 370 000 VND),
vui lòng liên hệ trực tiếp tại trung tâm Hỗ trợ sinh viên, hòng B 014, số 27 Nguyễn Tri
hư ng, phường 5, qu n 10 từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/7/2018 (trong giờ làm việc),
Liên hệ: 093 44 825 06 (Th y Thịnh)

2. Chụp ảnh lưu niệ

tốt nghiệp

Các tân cử nhân có nhu c u ch p h nh lưu niệm cùng với người thân, bạn bè có thể đăng
ký tại sảnh t ng trệt UEH có bố trí phông ch p h nh, mascot, các d ng c , b a bằng Tốt nghiệp
để ph c v ch p h nh lưu niệm
Đ n giá: 40.000 VND ảnh.
Tân cử nhân sẽ nh n hình tại Phòng A.210 sau khi buổi lễ kết thúc.
Để nh n file ch p ảnh qua email, vui lòng gửi email về địa chỉ dpa@ueh.edu.vn, ghi rõ
thông tin: [số hình ch p] [buổi] [ngày][Số seri ảnh]
Ngoài ra, tại khu vực UEH Café (lầu 3), trung tâm Hỗ trợ sinh viên có thực hiện các
ấn phẩm trang trí để tân cử nhân, gia đình và bạn bè có thể tự chụp hình để lưu giữ những
khoảnh khắc và kỷ niệm của ngày Lễ Tốt nghiệp.
3. Quầy lưu niệ
Trong thời gian tổ chức Lễ Tốt nghiệp K40 - Đại học chính quy, trung tâm Hỗ trợ sinh
viên bố trí gian hàng bán các sản phẩm lưu niệm ph c v chúc mừng Lễ Tốt nghiệp thư ng
hiệu UEH như: Gấu bông tốt nghiệp, áo, nón, balo, sản phẩm lưu niệm khác
Nơi nhận:

- Các đ n vị liên quan;
- Sinh viên K40;
- Webiste TT. HTSV;
- Lưu: VT, HTSV.
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