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THÔNG BÁO 

V/v kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp thạc sĩ và nhận giấy chứng nhận tốt 

nghiệp tạm thời - đợt tốt nghiệp tháng 3/2022 

 

I. Kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp 

Học viên kiểm tra thông tin (họ tên, ngày sinh, giới tính) trong Quyết định công 

nhận và cấp bằng tốt nghiệp (xem tại Website Trường vào mục Sinh viên/Văn bằng 

chứng chỉ). Nếu có sai sót, phản hồi ngay về Tổ Văn bằng chứng chỉ (điện thoại: 

0274.3840.230, email: vanbang_chungchi@tdmu.edu.vn) đến hết ngày 31/3/2022 để 

điều chỉnh. Sau thời điểm này, Tổ VBCC sẽ chốt thông tin để in bằng tốt nghiệp và 

không thể chỉnh sửa. 

II. Nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời 

1. Hồ sơ: 

Bản gốc thẻ học viên/CCCD/CMND hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp 

pháp khác có ảnh. 

2. Thời gian - Địa điểm: 

- Từ 9 giờ 45 đến 11 giờ 00 ngày 26/3/2022 (Thứ 7) tại Phòng K.106 (Cổng 4). 

- Đối với các học viên không thể đến nhận vào thời gian nêu trên:  

+ Ngày 29/3/2022 và 05/4/2022 nhận tại tầng trệt, Dãy B1 (Khu tự học) (Buổi 

sáng từ 8h00 - 11h00, buổi chiều từ 14h đến 16h30).  

+ Sau ngày 05/4/2022, nhận tại Tổ Văn bằng chứng chỉ (Cổng 1) vào Thứ 3 hàng 

tuần (Buổi sáng từ 7h30 - 11h00, buổi chiều từ 14h đến 16h30). 

3. Lưu ý:  

Để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, khi đến nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp 

tạm thời, học viên chấp hành nghiêm túc nguyên tắc 5K. 

III. Lệ phí cấp bằng tốt nghiệp 

- Lệ phí cấp bằng thạc sĩ: 130.000VNĐ/người. (Lệ phí này bao gồm: Lệ phí cấp 

Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời + cấp bằng tốt nghiệp chính thức + bìa bằng). 

- Thời gian và hình thức nộp: 



+ Nộp tiền mặt: từ ngày 21/3 đến 27/03/2022 tại Phòng Tài chính - Kế toán 

(Tầng 3, Dãy A1, Cổng 1). Riêng ngày Thứ 7 và Chủ nhật nộp tại Quầy thu học phí - 

Trung tâm Tuyển sinh (Cổng 3). 

Hoặc 

+ Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Trường từ ngày 17/3 đến 

27/03/2022 theo thông tin như sau: 

 Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Thủ Dầu Một 

 Số tài khoản: 6501.0000.465078 tại ngân hàng BIDV CN Bình Dương 

 Nội dung nộp tiền: Mã số học viên + Họ và tên + LPCB 

IV. Nhận bằng tốt nghiệp chính thức 

Thời gian nhận bằng tốt nghiệp chính thức dự kiến cuối tháng 4/2022. Học viên 

theo dõi thông báo chi tiết tại Website Trường vào mục:  Sinh viên/Văn bằng-chứng chỉ / 

Thông báo 


