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THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP CHO TÂN CỬ NHÂN 

TỐT NGHIỆP NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH &  

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
   

 Văn phòng khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch phát bằng cho tân cử 

nhân (TCN) tốt nghiệp từ ngành Khoa học máy tính, ngành Hệ thống thông tin quản lý 

thuộc Khoa Công nghệ thông tin, cụ thể như sau: 

- Thời gian: từ Thứ Hai đến Thứ Năm, bắt đầu từ Thứ Năm 09/12/2021 

+ Buổi sáng: Từ 09h00 – 12h00 

+ Buổi chiều: Từ 13h30 – 16h30 

- Để hạn chế số lượng SV tập trung đông đúc cùng lúc, VP Khoa đề nghị: 

  + TCN đăng ký trước tài khoản trên Cổng thông tin Cựu sinh viên 

(alumni.ou.edu.vn) bằng tài khoản email cá nhân. 

  + TCN có mã số SV là số chẵn đến nhận bằng vào Thứ Hai, Thứ Tư 

  + TCN có mã số SV là số lẻ đến nhận bằng vào Thứ Ba, Thứ Năm 

  + TCN thực hiện khảo sát đánh giá CTĐT & CĐR theo hướng dẫn tại: 

https://forms.gle/3nBkzhjQ7gUqhnG66 

  + Trường hợp TCN không thể sắp xếp đến vào khung thời gian tương 

ứng trên, TCN phải liên hệ với VP Khoa qua số điện thoại 028.3838.6603 hoặc 

địa chỉ email fcs@ou.edu.vn trước khi đến. 

- TCN khi đến nhận bằng cần mang theo các loại giấy tờ sau: 

  + Thẻ sinh viên, CMND/CCCD 

  + Trường hợp người thân đến nhận thay TCN: bản photo CMND và giấy 

ủy quyền có xác nhận của địa phương. 

  Đề nghị tất cả TCN khi đến nhận bằng phải thực hiện đúng các quy định phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ Y tế. VP Khoa sẽ từ chối phát bằng đối với những 

trường hợp không thực hiện đúng theo thông báo.  
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