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THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Lễ Khai giảng và phát bằng Thạc sĩ luật học

Phòng Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, thông báo đến
học viên đã trúng tuyển trong năm 2018 và học viên đã bảo vệ thành công luận văn về việc
tổ chức Lễ Khai giảng và phát bằng tốt nghiệp như sau:
1. Đối tượng tham dự lễ:
- Học viên trúng tuyển khóa 29, 30
-

Học viên đã bảo vệ thành công luân văn thạc sĩ và đã có Bằng Thạc sĩ (theo danh
sách đi kèm);
Học viên đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, đã có Quyết định công nhận tốt
nghiệp (theo danh sách đi kèm) .
Học viên đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ nhưng chưa có Quyết định công
nhận tốt nghiệp (theo danh sách đi kèm).

2. Thủ tục đăng ký tham dự:
Để đảm bảo việc thực hiện công tác phân nhóm nhận Bằng và chuẩn bị lễ phục, đề
nghị học viên đăng ký tham dự:
Thời gian đăng ký: Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 05/12/2018
Hình thức đăng ký:
- Học viên các lớp cao học luật Khóa 21, Khóa 22, Khóa 23, Khóa 24, khóa 25, Thành ủy
Khóa 7 chọn một trong các hình thức đăng ký sau:
+ Đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học
+ Đăng ký qua điện thoại : (028) 39400989 – 118
+ Đăng ký qua email:
ldthương@hcmulaw.edu.vn
dtdhien@hcmulaw.edu.vn
vkhca@hcmulaw.edu.vn
- Học viên các lớp tỉnh đăng ký cho nhóm trưởng, lớp trưởng hoặc đăng ký trực tiếp với
Phòng Đào tạo Sau đại học theo một trong các hình thức nêu trên

3. Thời gian tổ chức Lễ Khai giảng và phát bằng:
Thời gian: 8h00 Thứ bảy ngày 08/12/2018
Địa điểm: Hội Trường C.302, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
Số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
4. Nhận Lễ phục, Ký sổ lưu bằng và nhận Bằng tốt nghiệp:
Tại Lễ phát bằng, học viên sẽ nhận Bằng thạc sĩ tượng trưng.
Học viên đã có Bằng Thạc sĩ sẽ nhận và ký sổ lưu Bằng tại Phòng Đào tạo Sau đại
học (Phòng A.105) từ 8h00 đến 16h00 ngày 07/12/2018.
Lưu ý:
1. Để nhận Bằng thạc sĩ, học viên mang theo Bằng đại học (bản gốc) (Phòng Đào tạo
Sau đại học sẽ không giải quyết cho nhận Bằng thạc sĩ nếu không có Bằng đại học
bản gốc).
2. Học viên có đăng ký tham dự Lễ thì mới được nhận Lễ phục và lên sân khấu nhận
bằng tượng trưng.
3. Học viên có thể chụp hình lưu niệm Lễ Khai giảng và phát bằng từ ngày 07/11/2018.
Để công tác tổ chức diễn ra đúng tiến độ và buổi Lễ được trang trọng, kính đề nghị
các học viên các lớp cao học luật của các khóa thực hiện nghiêm túc thông báo này.
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