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THÔNG BÁO 

Kế hoạch học tập học phần Giáo dục Quốc phòng và an ninh HK2, NH 2018-2019 

 

Viện Đào tạo chất lượng cao thông báo kế hoạch học tập và đăng ký học phần Giáo dục quốc 

phòng và an ninh (GDQP&AN) học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 cho sinh viên đại học chính 

quy chất lượng cao như sau: 

1. Đối tượng và thời gian học: 

- Sinh viên các khóa 2017, 2018 và các sinh khóa 2016 trở về trước chưa học 

- Thời gian học bắt đầu từ ngày 07/01/2019 đến ngày 26/01/2019 

 Trước 07 giờ 30 ngày 07/01/2019 sinh viên có mặt tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng 

Trường Quân sự Quân khu 7, số 479 Tô Ký, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

2. Đăng ký học phần: 

- Khóa 2017, 2018 sinh viên học theo lịch đã xếp của Viện Đào tạo chất lượng cao (sinh 

viên không tự đăng ký học phần). 

- Các sinh viên khóa 2016 trở về trước chưa học có thể đăng ký trực tuyến (online) qua 

cổng thông tin sinh viên http://sv.ut.edu.vn/. Từ 09h00 ngày 14/11/2018 - đến 16h00 ngày 

16/11/2018. 

3. Đóng học phí: (300.000 đ/ tín chỉ) 

- Học phí (4 học phần, 8 tín chỉ): 300.000đ x 8 = 2.400.000 đồng/sinh viên 

- Thời gian và hình thức đóng học phí: Sinh viên đóng học phí bằng tiền mặt tại bộ 

phận Kế toán của Viện Đào tạo chất lượng cao từ ngày ra thông báo đến hết ngày  

30/11/2018 (không đóng qua tài khoản). 

4. Sinh viên cần mang theo khi học tại trung tâm 

- Tiền ăn trong suốt thời gian học tại trung tâm: 53.000 đồng/ngày/sinh viên; 

- Nước uống: 20.000 đồng/khóa học/sinh viên; 

- Tiền giặt đồ: 30.000 đồng/khóa học/sinh viên; 

- Tiền dự phòng (tiền bồi thường các khoản nếu có);   

- Chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước) hoặc thẻ sinh viên để dự thi học phần. 

 

 

 

http://sv.ut.edu.vn/


5.  Đối tượng được miễn, tạm hoãn môn học GDQP&AN: 

- Được xét miễn học học phần thực hành: sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự (có 

quyết định xuất ngũ); sinh viên là người khuyết tật, có giấy xác nhận khuyết tật theo 

quy định của pháp luật về người khuyết tật. 

- Được xét miễn học: sinh viên là người nước ngoài; sinh viên nguyên là sĩ quan quân 

đội; sinh viên đã có chứng chỉ GDQP&AN tương ứng với trình độ đào tạo. 

- Được tạm hoãn học môn học GDQP&AN: sinh viên vì lý do sức khỏe phải dừng học 

trong thời gian dài để điều trị, phải có giấy xác nhận của bệnh viện nơi sinh viên điều 

trị; sinh viên là nữ đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy 

định hiện hành. 

 Sinh viên thuộc các đối tượng trên nộp đơn xét miễn học phần cùng các giấy tờ liên 

quan (bản sao và bản chính để đối chiếu) về bộ phận Đào tạo - Viên Đào tạo chất lượng 

cao trước ngày 29/11/2018.  

6.  Lưu ý: 

- Sau thời gian kết thúc đóng học phí 30/11/2018 sinh viên chưa đóng, Viên Đào tạo chất 

lượng cao  sẽ xóa khỏi danh sách học. 

- Sinh viên ở nội trú tại kí túc xá của Trung tâm trong suốt khóa học (từ thứ 2-7 hàng 

tuần). 

- Trung tâm GDQP sẽ cho mượn 02 bộ quân phục và mũ. Sinh viên chuẩn bị vật dụng cá 

nhân (giày tập, chăn, mùng, …) 

- Sinh viên tự túc phương tiện di chuyển đến trung tâm Giáo dục Quốc phòng. 

 

  

 

  

 
 

 

Nơi nhận: 

- Lớp SV CLC; 

- Website: CLC, SV; 

- Lưu: BP. HC, CTSV, BP. ĐT. 
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