
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI 
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

 
CHƯƠNG TRÌNH 

LỄ TRAO BẰNG SAU ĐẠI HỌC NĂM 2018 
Thời gian: 8h00-17h30 ngày 30/01/2018 

Địa điểm:  Hội trường lớn, Trường Đại học Y Hà Nội 

TT Thời gian Nội dung 
Sáng 30-31/01/2018 (8h00-11h15) 

1 8h00-9h00 
Học viên nhận số ghế ngồi (vị trí ngồi cố định tại Hội trường lớn); 

Học viên nhận bằng công chứng, chứng chỉ, bảng điểm và phiếu phản 
hồi về đào tạo sau đại học; 

2 9h00-9h15 
Học viên xem clip hướng dẫn và nghe phổ biến kế hoạch tổ chức lễ 
trao bằng;  

Học viên nộp lại phiếu phản hồi về đào tạo sau đại học; 

3 9h15-9h45 Một số lưu ý của phòng SĐH và hướng dẫn tập nhận bằng 

4 9h45-11h15 

Giải khát, mua đồ lưu niệm 

Học viên mượn lễ phục (nếu có nhu cầu) chia 3 ca tại hội trường 
Quốc tế tầng 3 nhà A1.  

- 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  

Chiều 30/01/2018 (13h30-17h30) 

5 13h30-14h00 

Học viên nhận và mặc lễ phục (các chuyên ngành: CĐHA, Da liễu, 
GMHS, GP người, GP bệnh, Hóa sinh, HSCC, Huyết học, Ngoại 
khoa và nhóm khen thưởng. Các chuyên ngành khác sẽ mặc sau) 

Học viên ổn định vị trí ngồi như quy định; 

Văn nghệ chào mừng; 

6 14h00-15h00 

Chào cờ, khai mạc và giới thiệu đại biểu; 

Chiếu Clip về nhà trường và đào tạo sau đại học; 

Báo cáo tổng kết khóa học; 

Phát biểu của lãnh đạo Nhà trường;  

Phát biểu đại diện học viên, văn nghệ và tặng hoa; 

7 15h00-16h00 
Lễ trao bằng 
Công bố quyết định tốt nghiệp, danh sách khen thưởng và điều khiển 
lễ trao bằng cho Tiến sĩ; 



Công bố quyết định tốt nghiệp, danh sách khen thưởng và điều khiển 
lễ trao bằng cho Thạc sĩ; 

8 16h00-17h30 

Nhận bằng tốt nghiệp chính thức theo danh sách niêm yết (tại sảnh 
Hội trường lớn); 

Học viên mượn lễ phục để chụp ảnh nếu có nhu cầu từ 16h15 đến 
17h00 tại cuối Hội trường Lớn; 

Nhóm trưởng nhận ảnh theo chuyên ngành (tại sảnh tầng 3, nhà A1) . 


