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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức học tập phần thực hành môn GDQP-AN  

dành cho sinh viên đã đăng ký học tại học kỳ 21.1B 
 

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 21.1B tiếp tục học 

phần thực hành hoàn thành chương trình, như sau: 

1/. Tổ chức học tập thực hành: 

- Đối tượng: dành cho sinh viên đã đăng ký học tại học kỳ 21.1B (đã học nội 

dung lý thuyết thuộc các HP1, HP2, HP3 – phần lý thuyết) 

- Nội dung học tập: HP3 - thực hành, HP4 - thực hành. 

- Thời gian học và thi: 07/03/2022 – 10/04/2022. Sinh viên thực hiện đăng ký 

nhóm học tập theo thời khóa biểu đính kèm; thi thực hành theo lịch của giảng viên. 

- Địa điểm học tập:  

+ Cơ sở 276-ĐBP: 276 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. 

+ 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. Phương tiện di chuyển 

đến địa điểm học tập sinh viên tự túc. 

- Trang phục học tập và tập luyện: đồ thể dục thể thao của Trường và giày bata. 

2/. Đăng ký nhóm học thực hành: 

- Thời gian đăng ký: từ 8g00 ngày 23/02/2022 đến 16g30 26/02/2022. 

- Hình thức: trực tuyến.  

+ Truy cập vào cổng thông tin đào tạo tại địa chỉ daotao.uef.edu.vn  

+ Hoặc vào trang chủ của UEF www.uef.edu.vn  đăng nhập vào tài khoản cá 

nhân  vào cổng đăng ký học phần. 

+ Mã học phần thực hành: MIL101. 

Sinh viên cần được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc vui lòng liên hệ với: 

Trung tâm Hỗ trợ học vụ (TT.HTHV) theo các kênh sau:  

• Điện thoại: 028 5422 1111 (ext 2050, 2051, 2052, 2053, 2054) 

• Hotline     :  028 5422 1375   Zalo: 0908 560 999; 

• Tư vấn trực tuyến: https://www.uef.edu.vn/tththv 

 Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này./. 

Nơi nhận: 
- SV đăng ký; 

- Các khoa; 

- Lưu: PĐT, TT.GDCT-QP (HUTECH) 
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