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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Tổ Văn bằng chứng chỉ  

   

 

 

Bình Dương, ngày  11   tháng  06  năm 2019 

 

THÔNG BÁO 
V/v kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng 

Nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm 

đợt tốt nghiệp tháng 06/2019 

 

I. Kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp 

Sinh viên kiểm tra thông tin trong quyết định công nhận và cấp bằng tốt 

nghiệp đợt tháng 06/2019 (xem tại mục Tiện ích – Văn bằng chứng chỉ - QĐ công 

nhận và cấp VB-CC - Công nhận tốt nghiệp). Nếu có sai sót, phản hồi ngay về Tổ 

Văn bằng chứng chỉ - Văn phòng trường trước ngày 30/6/2018 để chỉnh sửa. 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 đại học, cao đẳng 

- Tất cả sinh viên có tên trong quyết định công nhận tốt nghiệp đợt tháng 

6/2019 (kể cả các sinh viên chưa nộp đủ chứng chỉ chuẩn đầu ra) đều được nhận 

giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. 

- Giấy tờ mang theo: Bản gốc thẻ sinh viên/chứng minh nhân dân hoặc hộ 

chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh. 

- Thời gian - Địa điểm: 

+ Ngày 15/6/2019 (Thứ 7) tại tầng 1 dãy B2 (Buổi sáng từ 8h00 - 11h30, buổi 

chiều từ 14h đến 16h30). 

+ Sau ngày 15/6/2019, nhận tại Tổ Văn bằng chứng chỉ - Văn phòng trường 

vào Thứ 3 hàng tuần (Buổi sáng từ 7h30 - 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h00). 

III. Thời gian và địa điểm nhận bằng tốt nghiệp chính thức 

Dự kiến giữa tháng 8/2019. Cuối tháng 7/2019, sinh viên theo dõi thông báo 

chi tiết tại Website Trường vào mục:  

Tiện ích/Văn bằng-chứng chỉ/Thông báo 

 


