
Vài suy nghĩ nhân dự một buổi lễ tốt nghiệp 

 

Sáng nay, khoa Quản lý Công nghiệp (ĐHBK TP.HCM) tổ chức lễ tốt nghiệp cho các tân cử nhân 

tốt nghiệp trong năm 2022 và cho cả sinh viên tốt nghiệp năm trước nhưng chưa nhận bằng. Năm 

nay, ngoài buổi lễ chung của trường, mỗi khoa đều có 1 ngày riêng để trao bằng cho sinh viên 

khoa mình, mục tiêu để bớt đông theo yêu cầu phòng tránh Covid-19 và cũng để không khí buổi 

lễ trang nghiêm và gần gũi hơn.  

Năm ngoái, do cao điểm dịch Covid-19, nên phần lớn sinh viên không được nhận bằng ở 1 buổi lễ 

trang trọng như vậy. Điều này, ít nhiều đã tạo ra sự hụt hẩng cho các bạn sinh viên đã tốt nghiệp. 

Vì vậy, buổi lễ năm nay cũng là 1 điểm được đánh giá là cải tiến tích cực từ phía nhà trường, khi 

BGH. đã biết lắng nghe ý kiến của sinh viên, và đã rút được kinh nghiệm từ năm trước. 

Khác với mọi năm, năm nay, các thầy cô trong khoa đều được mời tham dự và phải mặc lễ phục 

để ngồi trên sân khấu chứng kiến buổi lễ phát bằng. Điều này, cũng là 1 cải tiến khá hay, mà một 

số trường nước ngoài đã áp dụng. Nó làm cho buổi lễ phát bằng trở nên trang trọng hơn và giúp 

các phụ huynh và tân cử nhân thấy được hình ảnh của tập thể giảng viên đã từng giảng dạy mình 

trong suốt 4 năm học qua, làm tăng ý nghĩa của buổi lễ. 

Nội dung buổi lễ nhìn chung cũng ngắn gọn, không quá dài dòng. Ban tổ chức cũng đã có nhiều 

cố gắng để tạo sinh động cho buổi lễ, như: tạo các video clip chia sẻ cảm xúc, phỏng vấn, văn 

nghệ, trao học bổng, rồi đến phát bằng và chụp hình lưu niệm. 

Bên cạnh những điểm tích cực như đã kể trên, buổi lễ cũng còn một số vấn đề chưa được hay lắm. 

Dưới đây là ghi nhận nhanh 1 vài điểm mà người tham dự thấy cần phải suy nghĩ và cải tiến hơn 

ở các lần tổ chức sau: 

- Buổi lễ có 2 MC dẫn chương trình, còn khá trẻ, có lẽ là SV năm cuối hoặc thuê ngoài. Tuy nhiên, 

cách nói chuyện của MC có phần máy móc, khiến cho người nghe không cảm nhận được cảm xúc 

và sự thân tình của người nói. Lẽ ra ở một buổi lễ cấp khoa như vậy, đa số mọi người đều biết 

nhau, việc chia sẻ, trao đổi nên nhẹ nhàng, tình cảm. Nên đưa vào những câu chuyện thân tình, 

tránh rập khuôn thì sẽ tạo ra không khí gần gũi, ấm áp và nhiều cảm xúc hơn. 

- Việc chuẩn bị và tập dợt trước dường như chưa đươc thực hiện tốt, vì vậy, một vài tiết mục trao 

bằng theo tập thể khi số người lên sân khấu quá đông trong 1 lượt khiến thời gian kéo dài và gây 

bối rối. Do sự sắp xếp chưa tốt, nên có sự lúng túng khi tìm chỗ đứng của người nhận và cách phối 

hợp trao bằng/ giấy khen của người trao chưa tốt, làm kéo dài thời gian và tạo cảm giác thiếu 

chuyên nghiệp. Điều này có thể cải tiến trong các buổi lễ sau, bằng việc sắp xếp trước, hướng dẫn 

và tập luyện. 

- Về việc nhận bằng của từng tân cử nhân, hầu hết các bạn khi lên nhận bằng đều quên việc cúi 

chào tập thể thầy cô đang ngồi chứng kiến, điều này thể hiện 1 văn hóa ứng xử chưa tốt. Tôi thử 

đếm trong hơn 100 bạn lên nhận bằng, chỉ có khoảng 10 bạn cúi chào thầy cô khi bước lên bục 

nhận bằng, và chỉ có 5 bạn cúi chào thầy cô sau khi đã nhận bằng và trở về chỗ đứng bên dưới.  



Tôi ngậm ngùi khi thấy rằng 90% sinh viên ra trường có văn hóa ứng xử còn chưa tốt. Điều này 

tương phản với con số thống kê 90% tân cử nhân có việc làm ngay khi ra trường như thầy trưởng 

khoa đã chia sẻ trong bài diễn văn khai mạc. Phải chăng, vì quá vui trong ngày trọng đại này, mà 

các bạn để quên mất 1 hành động nhỏ là thể hiện lòng biết ơn đối với tập thể thầy cô của mình. 

Điều này, thiết nghĩ không cần hướng dẫn, bởi nó thể hiện suy nghĩ và tình cảm thật sự của mỗi 

người. Nên chăng, ở những năm sau, tân cử nhân khi lên sân khấu nên cúi chào các thầy cô đang 

chứng kiến trước khi đến nhận bằng, và khi rời khỏi sân khấu với tấm bằng trên tay, cũng nên cúi 

chào tri ân các thầy cô của mình, thì sẽ hay hơn.    

Vài nhắc nhở về chữ “Lễ” trong ngày lễ tốt nghiệp. Có thể một số người cho rằng lễ nghĩa ngày 

nay đã quá lỗi thời, nhưng theo tôi, trong bất kỳ thời đại nào, chữ “Lễ” cũng đều rất quan trọng. 

Hành động lễ phép là biểu hiện của một người trưởng thành, có nhận thức đạo đức tốt và thái độ 

ứng xử đúng đắn trong quan hệ với mọi người xung quanh. Thiết nghĩ, bên cạnh kiến thức, kỹ 

năng, thì thái độ “nhớ ơn và biết ơn” cũng là một trong các chuẩn đầu ra quan trọng của mọi 

chương trình đào tạo ở bậc đại học.  

Ghi chép nhanh lại một vài suy nghĩ sau buổi lễ tốt nghiệp. Hy vọng, ban tổ chức và các bạn sinh 

viên khóa sau có thể qua đó rút kinh nghiệm để việc tổ chức ngày lễ tốt nghiệp ở các năm sau được 

hay hơn và trọn vẹn hơn.  

Cuối cùng, xin chúc các tân cử nhân nhà Quản lý Công nghiệp luôn vững bước, tự tin, và thành 

công trong cuộc sống. Bên cạnh những hành trang tri thức, kỹ năng đã tích lũy trong 4 năm học 

qua, sẽ học được thêm nhiều bài học quý giá về lễ nghĩa, tình người, và giá trị sống.  

Sài Gòn, 28/04/2022  
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