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THÔNG BÁO 
Nhà trường thông báo kế hoạch học Giáo dục quốc phòng - an ninh đối với sinh viên 

tuyển năm 2017 như sau: 

1. Đợt học: Trường phân chia sinh viên các ngành học GDQP một trong hai đợt, như sau: 

- Đợt 1: từ ngày 05/09 đến ngày 30/09/2017; 

- Đợt 2: từ ngày 02/10 đến ngày 28/10/2017. 

2. Kế hoạch học ở đợt 2:  Trường bố trí sinh viên học tại 2 cơ sở: 

a. Tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng - An ninh thuộc trường Quân sự Quân khu V 

(địa chỉ: Hòa Cầm, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng): gồm sinh viên các lớp sau đây: 

17C4A; 17C4B; 17C4C; 17KTTT; 17N1; 17N2; 17SK; 17X3A; 17X3B; 17VLXD; 

17X1A; 17X1B; 17X1C; 17X2; 17THXD; 17QLMT. 

b. Tại trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng (địa chỉ: 44 Dũng Sĩ Thanh Khê, 

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng): gồm sinh viên các lớp sau đây: 17T1, 17T2, 

17T3; 17MT; 17KX1; 17KX2; 17QLCN. 

3. Lưu ý với sinh viên: 

a. Học tại TT GDQP-AN thuộc trường Quân sự QKV: 

- Chuẩn bị: đồ dùng cá nhân, bút vở học tập, tiền ăn trong thời gian học nói trên để nộp 

cho Trung tâm (40.000 đồng/SV/ngày); 

- Tập trung tại cổng trường ĐHBK lúc 13 giờ 30 ngày 01/10/2017, để lên xe ô tô do 

Trường tổ chức đưa đến Trung tâm. Sinh viên nào tự túc phương tiện đi đến Trung 

tâm thì phải có mặt tại Trung tâm trước 17 giờ ngày 01/10/2017. Sinh viên không 

được mang xe vào Trung tâm. Nếu tập trung trễ, sinh viên phải chịu trách nhiệm; 

- Tuân theo nội qui, quy định học tập của Trung tâm. 

b. Học tại trường Đại học Thể dục Thể thao ĐN: 

- Đúng 07h00 ngày 02/10/2017 có mặt tại trường Đại học TDTT Đà Nẵng để điểm danh 

quân số; nhận quân trang, quân dụng và học tập; 

- Học tập theo lịch do trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng bố trí; 

- Chuẩn bị: đồ dùng cá nhân, bút vở học tập, tiền ăn trong thời gian học nói trên để nộp 

cho trường Đại học TDTT, và được phân chỗ ở ký túc xá. 

4. Lưu ý khác: Sinh viên đã có chứng chỉ GDQP-AN thì nộp đơn và chứng chỉ cho thầy Phi 

tại phòng A123 để Trường xét miễn học. 

Sinh viên cần xem Danh sách lớp của các ngành đã được công bố tại bảng thông báo 

và website http://daotao.dut.udn.vn/SV hoặc http://www.dut.udn.vn/TrangSinhvien  

Nhà trường đề nghị sinh viên chấp hành nghiêm túc kế hoạch học GDQP-AN. 

 

Nơi nhận: 
- Sinh viên (Thông báo ở bảng, website); 

- Các khoa, phòng CTSV, TC-HC, KH-TC (để 

phối hợp); 

- Ban Giám hiệu (báo cáo); 

- Lưu phòng Đào tạo. 
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