
QUY TRÌNH KÝ NHẬN VĂN BẰNG/CHỨNG CHỈ  
VÀ TẬP NHẬN BẰNG SAU ĐẠI HỌC 

Bước 1 từ 8h00-9h00:  
- Xem vị trí chỗ ngồi trong hội trường; bàn sẽ nhận bảng điểm, chứng chỉ, bằng 

(sau đây gọi tắt là chứng chỉ) được công bố trên website của sau đại học và dán tại 
cửa Hội trường Lớn.  

- Ký và nhận chứng chỉ tại các bàn được quy định theo đúng chuyên ngành và thứ 
tự đã niêm yết.  

- Kiểm tra lại các thông tin của mình trên bảng điểm, chứng chỉ và bằng công 
chứng nếu có sai sót cần báo lại cho chuyên viên phụ trách khối sau khi chương 
trình tập dượt kết thúc.  

- Trong lúc chờ nhận chứng chỉ học viên có thể mua đồ lưu niệm và tự phục vụ giải 
khát. 

Bước 2 từ 9h00-9h15:  
- Theo dõi video Lễ trao bằng để biết các việc mình sẽ làm 
- Nghe phổ biến các điểm lưu ý và tập dượt cho Lễ trong bằng.  
- Hoàn thiện và nộp phiếu thăm dò ý kiến học viên sau đại học năm 2017. 

Bước 3 từ 9h15-9h45:  
- Tập dượt nhận bằng theo hướng dẫn của Ban tổ chức. 

Bước 4 từ 9h45-11h15: Mượn lễ phục và chụp ảnh (nếu có nhu cầu). 
- Ca 1 từ 9h45-10h15: các chuyên ngành CĐHA, Da liễu, GMHS, GP người, GP 

bệnh, Hóa sinh, HSCC, Huyết học, Ngoại khoa 
- Ca 2 từ 10h15-10h45: Các chuyên ngành Nhãn khoa, Nhi khoa, Nội khoa, Răng 

Hàm Mặt, Phẫu thuật tạo hình 
- Ca 3 từ 10h45-11h15: Các chuyên ngành Sản, Miễn dịch, Sinh lý, TMH, Thần 

kinh, Tim mạch, Ung thư, Vi sinh, YHCT, YHDP, YHGĐ 
Bước 6 từ 13h30-16h00:  

- Dự Lễ trao bằng (lưu ý trong suốt Lễ trao bằng học viên không được tự ý rời chỗ 
ngồi hoặc bỏ ra khỏi hội trường). 

Bước 7 từ 16h00-17h00:  
- Hết Lễ trao bằng, nhận lại bằng tại các bàn trao bằng (thứ tự và vị trí bàn giống 

buổi sáng). 
- Mượn lễ phục và chụp ảnh (nếu có nhu cầu) từ 16h15-17h00 

Bước 8 (17h00-17h30):  
- Nhận ảnh trao bằng tại tầng 3 nhà A1 theo chuyên ngành (nhóm trưởng nhận). 
- Download ảnh trên website của Sau đại học nếu không đến lấy trực tiếp. 


