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THÔNG BÁO
V/v Thực hiện nội quy tác phong và trang phục sinh viên

Thực hiện kế hoạch văn hóa học đường, tuyên truyền và giáo dục định hướng cho
sinh viên thực hiện văn hóa học đường trong nhà trường, thực hiện nếp sống văn hóa của
sinh viên trường Đại học Văn Lang.
Yêu cầu sinh viên thực hiện quy định về tác phong và trang phục khi đến trường học
tập, sinh hoạt.
1. Về trang phục
1.1. Khi đến lớp học, thư viện, làm việc với cán, bộ, giảng viên trong khoa, trường,
yêu cầu sinh viên sử dụng trang phục gọn gàng, văn minh, lịch sự, kín đáo, hợp thuần
phong, mỹ tục, môi trường giáo dục và giới tính.
1.2. Khi thực hành, luyện tập thể dục thể thao, học giáo dục thể chất, giáo dục quốc
phòng, tham gia hoạt động các câu lạc bộ đội nhóm, sinh viên sử dụng trang phục theo quy
định riêng.
1.3. Thực hiện quy định về trang phục theo giờ yêu cầu của khoa hoặc trường.
2. Về tác phong và giao tiếp ứng xử
2.1. Thái độ tôn trọng, lễ phép với cán bộ, giảng viên và nhân viên của nhà trường,
không nói tục, không chửi bậy, không xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.
2.2. Đeo thẻ sinh viên khi vào trường, giờ học tập và sinh hoạt tại trường.
2.3. Đi nhẹ, nói khẽ tại khu vực cầu thang, hành lang phòng học, phòng làm việc của
cán bộ, giảng viên, không gây ồn ào làm ảnh hưởng việc học tập và làm việc.
2.4. Không hút thuốc lá trong khu vực công cộng, phòng học, giảng đường, hội
trường, căn tin của trường.
Đề nghị giảng viên các khoa không cho phép sinh viên không đeo thẻ, mặc trang
phục thiếu lịch sự vào lớp, phòng Công tác sinh viên kết hợp Đoàn Hội sinh viên trường,
phòng Phục vụ học đường và Trung tâm thông tin, tuyên truyền quản lý việc chấp hành
quy định, kết hợp các khoa xử lý trường hợp sinh viên vi phạm.
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