
MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT ĐỐI VỚI SINH VIÊN 

 (Tài liệu để phổ biến cho sinh viên khi học GDQP-AN) 

  

MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHI HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH 

(Tài liệu để phổ biến cho sinh viên khi học GDQP-AN) 

   

- Căn cứ thông tư ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng – An ninh số 31/2012/TT – BGDĐT ngày 

12/9/2012 của Bộ GD&ĐT; 

- Căn cứ thông tư số 40/2012/TT – BGDĐT ngày 19/11/2012 Ban hành qui định tổ chức dạy, học và đánh 

giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh 

- Căn cứ quyết định số 4443/QĐ - ĐT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Giám đốc ĐHQG HN về việc ban 

hành 3 đề cương môn học thuộc kiến thức Giáo dục quốc phòng - an ninh; 

I. Giới thiệu về Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - Đại học Quốc gia Hà Nội. 

- Trung tâm Giáo dục quốc phòng được thành lập theo Quyết định số 97/TCCB ngày 02/03/2004 của 

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thành lập Trung tâm Giáo dục Quốc phòng trực thuộc Đại học 

Quốc gia Hà Nội và Quyết định số 1737/QĐ-TCCB ngày 11/05/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà 

Nội về việc đổi tên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh; 

- Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh bao gồm: 

* Ban giám đốc: 

          - 03 đ/c (Giám đốc, 2 Phó giám đốc) 

* Các phòng và bộ phận chức năng: 

- Phòng Đào tạo 

- Phòng Hành chính - Tổng hợp. 

- Bộ phận tài chính – kế toán 

* Hai Khoa đào tạo: 

- Khoa Chính trị. 

+ Bộ môn Đường lối quân sự của Đảng 

+ Bộ môn Công tác quốc phòng – An ninh 

- Khoa Quân sự. 

+ Bộ môn Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC) 

Hiện nay, Trung tâm đang nỗ lực tập trung vào việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy phù hợp 

với phương thức đào tạo; nghiên cứu khoa học; xây dựng ngân hàng đề thi câu hỏi trắc nghiệm khách 

quan; biên soạn giáo án điện tử, Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn để không ngừng nâng cao chất lượng 

giảng dạy và đánh giá hiệu quả theo chất lượng sản phẩm đầu ra với các tiêu chí cốt lõi. Đào tạo theo 

hướng phát triển phẩm chất, tầm nhìn, năng lực, kỹ năng cho người học. 

Trung tâm đã biên soạn hoàn chỉnh 03 bộ đề cương chi tiết môn học chương trình Giáo dục quốc phòng 

- an ninh theo Thông tư 31/2012/TT – BGDĐT ngày 12/9/2012 của Bộ GD và ĐT 

II. Vị trí, mục tiêu, yêu cầu, nội dung chương trình GDQP. 

1. Vị trí, mục tiêu môn học 

Giáo dục quốc phòng - an ninh là môn học chính khoá, bắt buộc đối với học sinh các trường trung học 

phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, sinh viên các trường cao đẳng, đại học; là một nội dung cơ bản 

trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. 



Giáo dục quốc phòng - an ninh góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên về lòng yêu nước, 

yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của 

dân tộc, của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; có ý thức cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của 

các thế lực thù địch; có kiến thức cơ bản về đường lối quân sự của Đảng và công tác quản lý nhà nước 

về quốc phòng - an ninh; có một số kỹ năng quân sự cần thiết để tham gia vào sự nghiệp xây dựng, củng 

cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

2. Yêu cầu: 

- Nắm vững nội dung cơ bản về đường lối quân sự của Đảng, âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược "diễn 

biến hoà bình" của các thế lực thù địch nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng và vai trò, vị trí của người 

trí thức trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

- Nắm được một số nội dung cơ bản của công tác quốc phòng, biết ứng dụng ngành nghề chuyên môn 

đào tạo, kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, quốc phòng với an ninh và đối ngoại 

trên từng cương vị công tác. 

- Biết thực hành phòng vệ cá nhân và tổ chức phục vụ chiến đấu trong điều kiện tác chiến thông thường. 

Hiểu biết và làm quen nếp sống có kỷ luật của quân đội nhân dân Việt Nam và rèn luyện kỹ năng sống 

của sinh viên. 

3. Nội dung chương trình giáo dục quốc phòng – an ninh. 

3.1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 08 tín chỉ. 

3.2. Khung chương trình đào tạo. 

TT Môn học Số tín chỉ Môn 

học 

tiên 

quyết Từng 

môn 

học 

Loại giờ tín chỉ 

Lên lớp Thực 

hành 

Tự 

học, tự 

nghiên 

cứu 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

1 Đường lối quân sự của Đảng 3 32   12   1   

2. Công tác quốc phòng – an ninh. 2 18   09   3 (1) 

3 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn 

súng tiểu liên AK (CKC) 

3 28   2 15     

  

4. Tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết quả. 

Từng môn học, các Khoa chuyên môn sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên. 

Hình thức kiểm tra, đánh giá được áp dụng là: 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên. 

- Kiểm tra, đánh giá định kỳ. 

+ Bài tập nhóm. 



+ Bài kiểm tra giữa kỳ 

+ Bài kiểm tra thực hành 

          - Thi kết thúc môn học. 

Điểm đánh giá một môn học (gọi là điểm môn học) bao gồm: các điểm đánh giá thành phần (điểm kiểm 

tra thường xuyên trên lớp, điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, điểm đánh giá phần 

thực hành, điểm chuyên cần, điểm kiểm tra giữa môn học, điểm tiểu luận) và điểm thi kết thúc môn học. 

Sinh viên được dự thi kết thúc môn học nếu có đủ các điểm đánh giá thành phần theo quy định của đề 

cương môn học. 

Kết quả kiểm tra sẽ được đánh giá theo trọng số như đề cương của từng môn học cụ thể. Sinh viên chỉ 

được công nhận đã hoàn thành (tích luỹ) từng môn học khi điểm đánh giá môn học ≥ 5. 

Kết quả thi, kiểm tra sẽ được các Khoa chuyên môn thông báo cho sinh viên, và được lưu giữ, quản lý 

lâu dài tại các Khoa chuyên môn và Phòng Đào tạo. 

Trên cơ sở điểm kết luận của từng môn học do các Khoa chuyên môn, Phòng Đào tạo sẽ tổng hợp, phân 

hạng điểm trung bình cộng của 3 môn học (gồm 8 tín chỉ) như sau (làm tròn đến số thập phân thứ 1): 

Loại xuất sắc: điểm 9 đến điểm 10. 

Loại giỏi: điểm 8 đến 8,9. 

Loại khá: Điểm 7 đến 7,9. 

Loại trung bình: điểm 5 đến 6,9. 

Sinh viên hoàn thành tích luỹ toàn bộ chương trình GDQP - AN (gồm 3 môn học với 8 tín chỉ) sẽ được 

cấp 01 chứng chỉ GDQP - AN; chứng chỉ GDQP - AN là điều kiện để các cơ sở đào tạo xét tốt nghiệp 

cho sinh viên. 

III. Trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của sinh viên khi học Giáo dục quốc phòng - an ninh 

1. Quy định chung: 

- Sinh viên khi học Giáo dục quốc phòng - an ninh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Đại học Quốc gia 

Hà Nội ngoài việc phải thực hiện đúng các quy định tại "Quy chế đào tạo Đại học ở Đại học Quốc gia Hà 

Nội" do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành (Quyết định số 3079/QĐ - ĐHQG HN ngày 

26.10.2010 về đào tạo theo tín chỉ) còn phải chấp hành các quy định khác của Giám đốc Trung tâm Giáo 

dục Quốc phòng - An ninh vì đặc thù riêng của chương trình GDQP - AN. 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ, quy định được triển khai trong đề cương và hướng dẫn tổ 

chức thực hiện. 

- Các bài tập phải nộp đúng hạn. 

- Đi học đầy đủ, nghỉ không quá 20% tổng số buổi học. 

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn trong đề cương. 

- Sinh viên được hưởng quyền lợi trong học tập, bảo lưu kết quả theo chế độ quy định. 

        - Quy định về lễ tiết, tác phong, trang phục khi học Giáo dục quốc phòng - an ninh. 

+ Đầu tóc, móng tay gọn gàng sạch sẽ. 

+ Khi học phải mặc áo kiểu mầu bộ đội, quần sẫm mầu, đi giầy, đội  mũ cứng, mũ mềm kiểu bộ đội. 

- Quy định về xưng hô: Sinh viên phải xưng hô với các thầy giáo giảng dạy và giáo viên chủ nhiệm lớp 

bằng thầy, xưng em. 



- Sinh viên được bảo lưu một phần (hoặc toàn bộ) kết quả học tập Giáo dục quốc phòng - an ninh ở các 

Trường Đại học, Cao đẳng khác sau khi đã nộp bảng điểm, chứng chỉ (có công chứng) tại Phòng Đào 

tạo của Trung tâm. 

- Sinh viên được tạo điều kiện thuận lợi về việc mượn trang phục, giáo trình để nâng cao chất lượng học 

tập. 

2. Về tạm hoãn, miễn học chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh 

Thực hiện "Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội" và qui định của thông tư 40/2012/TT- 

BGD ĐT, cụ thể: 

2.1. Đối tượng được miễn học môn GDQP-AN: 

a) Sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp Học viện, Trường Sĩ quan quân đội, 

công an; 

b) Học sinh, sinh viên là người nước ngoài; 

            c) Học sinh, sinh viên đào tạo văn bằng 2, trình độ Trung cấp chuyên nghiệp, Đại học, Cao đẳng. 

2.2. Đối tượng được miễn học và miễn thi các học phần: 

            Học sinh, sinh viên chuyển trường, sinh viên đào tạo liên thông hoặc hoàn thiện trình độ cao hơn 

được miễn học và thi các học phần đã học. 

2.3. Đối tượng được miễn học và miễn thi thực hành kỹ năng quân sự: 

a) Học sinh, sinh viên là tu sĩ thuộc các tôn giáo; 

            b) Học sinh, sinh viên có thương tật, khuyết tật bẩm sinh, bị bệnh mãn tính làm hạn chế chức 

năng vận động, có giấy chứng nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên; 

c) Học sinh, sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, có giấy xuất ngũ do đơn vị quân đội có thẩm 

quyền cấp. 

2.4. Đối tượng được tạm hoãn học: 

            a) Học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài hoặc đang học tập tại các trường của 

nước ngoài, trường liên doanh, liên kết với nước ngoài tại Việt Nam; 

            b) Học sinh, sinh viên bị ốm đau, tai nạn, thiên tai, hỏa hoạn; 

            c) Học sinh, sinh viên là phụ nữ đang mang thai và thời gian nghỉ thai sản theo quy định hiện 

hành; 

Hiệu trưởng các trường xem xét tạm hoãn cho các đối tượng quy định tại điểm b, c khoản 4 Điều này. 

Hết thời gian tạm hoãn, các trường bố trí cho học sinh, sinh viên vào học các lớp phù hợp để hoàn thành 

chương trình môn học. 

3. Các khoản phí: 

- Phí mượn giáo trình, làm chứng chỉ, mượn trang phục (theo qui định của Trung tâm) 

Ngoài ra sinh viên không phải đóng góp bất cứ một khoản lệ phí nào khác. 

IV. Địa chỉ liên hệ khi cần thiết. 

Khi học giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên có thể trực tiếp liên hệ để được rõ hơn các vấn đề cần 

giải đáp theo các thông tin về giảng viên trong đề cương môn học. Ngoài ra sinh viên có thể liên hệ theo 

các địa chỉ sau: 

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - an ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội: Tầng 3, nhà A,  336 Nguyễn 

Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. 

Sinh viên có thể cập nhật trên cổng thông tin điện tử hoặc liên lạc trực tiếp: 



            - http//: vnu.edu.vn 

            - http//: www.qpan.vnu.edu.vn 

- ttgdqp@vnu.edu.vn 

            - qpan@vnu.edu.vn 

1. Ban Giám đốc: 

- Giám đốc:     Thạc sỹ Nguyễn Văn Lợi  (Phòng 313) 

Tel: 04.35578.529                              

DĐ: 0913237909 

- Phó Giám đốc:          Thạc sỹ Nguyễn Minh Bình (Phòng 312) 

Tel: 04.35572.991,                

DĐ: 0913249330 

- Phó Giám đốc:          Đại tá Đinh Văn Hưởng  (Phòng 312) 

Tel: 04.35572.990                            

DĐ: 0912105712 

2. Phòng Đào tạo (Phòng 311); Tel: 04.35581.836 

- P. Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Minh Dung            

DĐ: 090 4431396 

3. Phòng Hành chính - Tổng hợp (Phòng 314); tel: 04.35589.544 

- Trưởng phòng:          Tăng Tài Hoa                                

DĐ: 0983115117 

- P. Trưởng phòng:     Thạc sỹ Nguyễn Đức Đăng  

DĐ: 0989318768 

4. Bộ phận Tài chính – Kế toán (Phòng 316); Tel: 04.35573.883   

- Phụ trách Bộ phận: Ngô Thị Lan Anh:                    

DĐ: 0169 5105836 

5. Khoa Chính trị (Phòng C5 - B3 KTX Mễ trì ); tel: 04.35544.725 

- Chủ nhiệm Khoa:  Thượng tá Nguyễn Văn Hùng  

DĐ: 0989663569 

6. Khoa Quân sự (văn phòng tại Đại học Ngoại ngữ); Tel: 04.37549.418 

- Chủ nhiệm Khoa: Đại tá Nguyễn Duy Khải            

DĐ: 0914314215 

  

Nơi nhận: 
        - BGĐ (để báo cáo); 

        - Các đơn vị (để thực hiện); 

- Các giảng viên; 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
  

(Đã ký) 

http://www.qpan.vnu.edu.vn/
mailto:-%20ttgdqp@vnu.edu.vn
mailto:qpan@vnu.edu.vn


        - Lưu VT, ĐT.   

Đại tá Đinh Văn Hưởng 

 


