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THÔNG BÁO
Về việc tổ chức học tập Giáo dục quốc phòng-an ninh năm 2021
Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên đại học, sinh viên liên thông đại học tham
gia học tập Giáo dục quốc phòng- an ninh (GDQP) trong học kỳ 20.2B và học kỳ hè năm học 2020-2021, như sau:
1. Tổ chức học tập:
- Môn GDQP gồm có 04 phần: HP1 (lý thuyết), HP2 (lý thuyết), HP3 (lý thuyết +
thực hành), HP4 (thực hành).
- Sinh viên đại học chính quy phải dự học cả 04 phần.
- Sinh viên liên thông đại học dự học 02 phần (HP3, HP4).
- Trang phục học tập và tập luyện:
+ Học lý thuyết HP1, HP2, HP3: ăn mặc lịch sự quần tây áo sơ mi hoặc đồ thể
dục, thể thao của Trường và mang giày hoặc dép có quai hậu;
+ Học thực hành HP3, HP4: mặc đồ thể dục, thể thao của Trường và giày bata.
- Thời khóa biểu, lịch thi: sinh viên thực hiện theo lịch học và thi của lớp đăng ký
(đã được công bố).
- Địa điểm học tập:
+ Các phần HP1, HP2, HP3 học tại UEF (141-145 Điện Biên Phủ)
+ HP4 (thực hành: 7 buổi): 05 buổi đầu học tại UEF, 02 buổi cuối học tại Khu R Viện Công nghệ cao HUTECH (Lô E2B4, đường D1, phường Long Thạnh Mỹ, khu
Công nghệ Cao TP.HCM, Quận 9, TP.Thủ Đức).
2. Đánh giá kết quả học tập:
2.1. Điểm đánh giá các phần HP1, HP2, HP3, HP4 (Điểm ĐGHP):
Điểm ĐGHP = 50% x điểm đánh giá quá trình + 50% x điểm thi kết thúc.
- Điểm đánh giá quá trình: bao gồm 2 thành phần là điểm chuyên cần và điểm
kiểm tra giữa kỳ. Theo đó, điểm chuyên cần được chấm theo thang điểm 10 do giảng viên
điểm danh trên lớp (sinh viên vắng học 20% tiết HP bị trừ 3 điểm chuyên cần, sinh viên
vắng học 40% tiết bị trừ 5 điểm, sinh viên vắng học 50% tiết không được dự thi kiểm tra
giữa kỳ và thi kết thúc); Điểm kiểm tra giữa kỳ được chấm theo thang điểm 10 do giảng
viên tự tổ chức bằng các hình thức bài tự luận hoặc trắc nghiệm.
Điểm đánh giá quá trình = (Điểm chuyên cần + Điểm kiểm tra giữa kỳ) / 2
Điểm quá trình được lẻ đến 0,5.

- Điểm thi kết thúc HP1, HP2, HP3: lấy từ bài thi trắc nghiệm (trên máy tính –
không được tham khảo tài liệu) được Phòng Khảo thí (UEF) tổ chức thi sau khi kết thúc
từng phần (thang điểm 10) theo lịch thi đã được công bố; Điểm thi kết thúc HP4: do
giảng viên tổ chức thi thực hành sau khi kết thúc phần học (thang điểm 10, lẻ đến 0,5).
+ Tất cả điểm đánh giá (Điểm ĐGHP) HP1, HP2, HP3, HP4 được làm tròn đến
một chữ số thập phân.
Công bố điểm quá trình: giảng viên giải thích rõ cho sinh viên cách tính điểm quá
trình vào buổi học đầu tiên của lớp; Công bố cho sinh viên điểm quá trình trên lớp vào
buổi học cuối cùng và nộp bảng điểm quá trình về P.ĐT (UEF) vào tuần kết thúc. Sinh
viên có quyền khiếu nại về điểm quá trình trực tiếp với giảng viên khi công bố điểm trên
lớp. Sau khi bảng điểm này đã được nộp cho P.ĐT, sinh viên không còn quyền khiếu nại
về điểm quá trình nữa. Giảng viên đánh giá điểm quá trình minh bạch, khách quan và
công bằng.
2.2. Điểm môn GDQP:
Là trung bình cộng của các phần tham dự học (HP1, HP2, HP3, HP4), làm tròn
đến một chữ số thập phân.
3. Điều kiện hoàn thành môn học GDQP và cấp chứng chỉ:
Sinh viên phải dự học và dự thi đầy đủ các phần học (theo nội dung quy định cho
từng đối tượng) và điểm môn GDQP đạt từ 5,0 trở lên (hệ 10) thì được công nhận hoàn
thành môn GDQP và được cấp chứng chỉ. Nếu sinh viên bỏ học hoặc bỏ thi 01 trong các
phần học quy định thì sẽ phải học lại môn GDQP ở các học kỳ tiếp theo.
Nơi nhận:
- SV đăng ký;
- Các khoa;
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