
KẾ HOẠCH DẠY MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH CÁC LỚP LIÊN THÔNG 2012 NHƯ SAU: 
 
1. Các lớp liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng và liên thông từ Trung cấp lên Đại học: 2 học phần (45t + 45t) 
 Chia 02 nhóm: Học từ ngày 25/2 đến ngày 19/5/2013 kết thúc môn GD QP-AN. 
Nhóm 1: gồm các lớp liên thông từ Trung cấp lên Đại học: 
Công nghệ thông tin; Kế toán; Thú y = 03 lớp       với 177 SV. 

Nhóm 2: gồm các lớp liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng: 
Quản trị văn phòng; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công 
nghệ kỹ thuật xây dựng = 03 lớp + 01 lớp Luật (LT từ TC lên 
ĐH)           với 173 SV. 

Hai nhóm học xen kẽ với nhau, 1 ngày học 1 ngày nghỉ. Nhóm 1 học từ ngày 25/2/13; nhóm 2 học từ ngày 26/2/13 
 
a) Học HP Kiến thức QP-AN ninh: 45 tiết; học ban đêm từ thứ 2 đến thứ 6; gồm các ngày sau đây: 25/2 đến 01/3; 04/3 đến 
08/3; 11/3 đến 15/3; 18/3 đến 22/3; 25/3 đến 29/3; ngày 01, 02, 03/4/2013 và 02 (đêm thi hết HP) đêm ngày 09 và 10/04/ 2013  
          28 đêm học + 02 đêm thi hết HP (mỗi nhóm: 14 đêm học và 01 đêm thi). 
 
b) Học HP Thực hành kỹ năng quân sự: 45 tiết; 06 ngày học và 01 ngày thi/1 nhóm. 

- Nhóm 1: học buổi sáng và buổi chiều thứ 7; gồm các ngày sau đây: 6/4, 13/4, 20/4, 27/4. 4/5, 11/5; thi thi hết HP: 
18/5/2013. 

- Nhóm 2: học buổi sáng và buổi chiều chủ nhật; gồm các ngày sau đây: 7/4, 14/4, 21/4, 28/4. 5/5, 12/5; thi thi hết HP: 
19/5/2013. 
 
2. Các lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học: 1 học phần (30 tiết) 
 Chia 02 nhóm: Học từ ngày 02/3 đến ngày 31/3/2013 kết thúc môn GD QP-AN. 
Nhóm 1: gồm các lớp: VH các DT thiểu số VN; Ngôn ngữ 
Anh; Quản trị kinh doanh; Quản trị văn phòng = 04 lớp 
với 249 SV. 

Nhóm 2: gồm các lớp: Kế toán; Công nghệ thông tin; Công 
nghệ KT điện, điện tử; Công nghệ KT điện, điện tử (CNKT 
ĐT-VT); Công nghệ KT công trình xây dựng; Nông nghiệp = 
06 lớp            với 253 SV. 

Hai nhóm học xen kẽ với nhau. Nhóm 1 học từ ngày 02/3/13(thứ 7); nhóm 2 học từ ngày 03/3/13 (chủ nhật) 
 Học HP Thực hành kỹ năng quân sự: 30 tiết; 04 ngày học và 01 ngày thi/1 nhóm. 

- Nhóm 1: học buổi sáng và buổi chiều thứ 7; gồm các ngày sau đây: 2/3, 9/3, 16/3, 23/3; thi thi hết HP: 30/3/2013. 
- Nhóm 2: học buổi sáng và buổi chiều chủ nhật; gồm các ngày sau đây: 3/3, 10/3, 17/3, 24/3; thi thi hết HP: 31/3/2013. 
 

* Ghi chú: Học HP Thực hành kỹ năng quân sự mặc đồng phục bộ đồ thể dục và mang giầy bata. 
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