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1. Mục tiêu:
1.1. Mục tiêu chung:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về đường lối quân sự cần thiết nhằm đáp ứng yêu
cầu xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng dân quân tự vệ,
dự bị động viên và làm nghĩa vụ quân sự, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, sẵn sàng bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
- Về kiến thức: Có kiến thức cơ bản về đường lối quân sự của Đảng trong sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc
- Về kỹ năng: Nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng cho sinh viên trước các thế lực thù
địch với cách mạng Việt Nam trong tình hình mới
- Về thái độ: Rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, yêu CNXH;
hình thành nếp sống có kỷ luật trong sinh hoạt tập thể, ý thức cộng đồng ở trường, lớp và khi ra
công tác.
2. Nội dung học phần:
Đề cập lý luận cơ bản của Đảng về đường lối quân sự, bao gồm: những vấn đề cơ bản
Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các
quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, nền quốc phòng
toàn dân, an ninh nhân dân; các quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với
tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung
cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam qua các thời kỳ.
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Nội dung
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu.

Tổng số
tiết
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Thời gian
Lý
Thực hành
thuyết
1

Một số quan điểm CNMLN – TT.HCM về
5
chiến tranh quân đội và bảo vệ tổ quốc.
Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh
3
5
nhân dân bảo vệ Tổ quốc.
Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt
4
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Nam xã hội chủ nghĩa.
Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt
5
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Nam.
Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng
6
10
cường củng cố quốc phòng – an ninh.
7 Nghệ thuật quân sự Việt Nam.
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3.1. Phương pháp dạy, học tập.
Dạy lý thuyết sử dụng PP thuyết trình, đàm thoại, thảo luận, liên hệ lý luận với thực tiên
và rút ra bài học.
3.2. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
3.2.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
TT

Điểm thành phần

Quy định

Trọng số
10%

1

Điểm chuyên cần

- 36 tiết tham dự học/45 tổng số tiết

2

Điểm kiểm tra giữa kỳ

- Làm bài tập

3

Điểm thi kết thúc học phần

30%

- Thi trắc nghiệm (50phút)
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết
- Bắt buộc dự thi

60%

3.2.2. Cách tính điểm

Điểm học phần GDQP-AN: là tổng điểm được tính từ các điểm thành phần bao gồm: điểm
chuyên cần x 10% + điểm kiểm tra giữa kỳ x 30% + điểm thi kết thúc học phần x 60%. Điểm
học phần sẽ được làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần được công bố và nhập vào
hệ thống quản lý điểm theo thang điểm 10. Học phần sẽ được tính tích lũy khi đạt từ điểm 4 trở
lên. Hệ thống quản lý điểm quy đổi điểm học phần (thang điểm 10) thành điểm chữ và điểm học
phần (thang điểm 4)
4. TÀI LIỆU
Giáo trình Giáo dục quốc phòng - tập 1 - Nhà XBGD Năm 2012
* Thời điểm áp dụng: Học kỳ 1 năm học 2014-2015
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