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THÔNG BÁO

v/v Tập trung học Giáo Dục Quốc Phòng
Tất cả sinh viên nhập học khóa 2012 hệ đại học phải học tập trung môn Giáo Dục Quốc
Phòng. Sinh viên cần biết và chuẩn bị:
A. Thời gian và địa điểm:
+ Học tập trung 04 tuần lễ từ 10/09/2012 đến 05/10/2012.
+ Từ 8giờ00 ngày thứ Hai 10/09/2012, sinh viên có mặt tại Trung tâm Giáo Dục Quốc
Phòng (tại xã Đông Hòa – Huyện Dĩ An – Bình Dương, cách cơ sở Linh Trung của
Trường khoảng 1,5 km).
Những sinh viên có nhu cầu chính đáng ở ngoại trú, làm đơn nộp tại phòng Công tác sinh
viên của Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng.
B. Chuẩn bị:
+ SV cần phải mang theo: giầy ba ta, mùng mềm, đồ dùng cá nhân.
+ Trung tâm sẽ cấp phát: nón, 02 bộ đồng phục, giường, chiếu.
+ SV chuẩn bị tiền ăn trong trong thời gian học tập trung 04 tuần (căn tin Trung tâm).
C. Những trường hợp miễn toàn bộ môn học:
Sỹ quan quân đội được đào tạo 3 năm cơ bản trở lên; SV đã có chứng chỉ GDQP hệ đại
học, SV là người nước ngoài. SV nộp đơn xin miễn học GD quốc phòng kèm giấy chứng nhận
tại phòng Đào Tạo cơ sở Linh Trung.
D. Những trường hợp miễn giảm một phần môn học:
1. Miễn học phần thực hành: Tu sĩ; Đã có chứng chỉ GDQP hệ Cao đẳng; Đã hoàn thành
nghĩa vụ quân sự.
2. Miễn tập phần thực hành: Thương binh; Người bị bệnh tật (có chứng nhận của Hội
đồng giám định y khoa).
Sinh viên thuộc một trong những diện miễn, giảm một phần môn học Giáo dục quốc
phòng làm đơn kèm bản sao giấy chứng nhận liên quan có công chứng nộp tại phòng Đào Tạo
của TT Giáo Dục Quốc Phòng.
Trong thời gian tập trung học tại Trung Tâm GDQP, những thông báo liên quan đến SV
khóa 2012, nhà trường sẽ gửi qua Trung Tâm để phổ biến cho SV. Từ ngày 08/10/2012, bắt đầu
học kỳ I tại cơ sở Linh Trung – Thủ Đức.
PHÒNG ĐÀO TẠO

Lưu ý: Website TT GDQP: http://ttgdqp.vnuhcm.edu.vn/

