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THÔNG BÁO 
Về việc cấp phát bằng tốt nghiệp 

 đại học hệ chính quy, liên thông chính quy năm 2021 
_________ 

 
 

 Thực hiện Kế hoạch năm học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW thông báo về thủ tục 

nhận bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, liên thông chính quy năm 2021 các ngành đào 

tạo cho sinh viên tốt nghiệp khi có nhu cầu. Cụ thể như sau: 

 - Sinh viên đến nhận Bằng tốt nghiệp phải xuất trình Thẻ sinh viên hoặc Chứng minh 

thư nhân dân/Căn cước công dân; Phiếu xác nhận hoàn tất thủ tục thanh toán ra trường.  

 - Hoàn thành thủ tục theo Quy định của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW về việc nộp 

lưu chiểu Khoá luận, Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp, Chương trình nghệ thuật, Sáng tác 

tranh, Tập san bài tốt nghiệp của sinh viên hệ đại học chính quy và liên thông chính quy 

năm 2021.  

 - Sinh viên đã ký khai thông tin cá nhân để làm bằng. 

 Lưu ý:  

 - Sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp tuân thủ các quy định về phòng chống dịch  

bệnh Covid -19. Trường hợp ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp phải xuất trình Giấy ủy quyền 

có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân 

photo công chứng của người ủy quyền và người được ủy quyền. 

 - Trước khi đến nhận bằng liên hệ số điện thoại Phòng Đào tạo, số điện thoại 0243 

85447301 hoặc 0982268205 để được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 
- Các đơn vị liên quan; 
- Ban biên tập Website (để đăng thông 
tin); 
- Lưu VT, ĐT (15). 
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