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QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy định cấp Chứng chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc
phòng - an ninh cho sinh viên hệ chính quy của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
___________________________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
Căn cứ Quyết định số 539/QĐ-BVHTTDL ngày 06/03/2014 của Bộ trưởng Bộ
Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của trường Đại học Văn hoá Hà Nội;
Căn cứ Thông tư 40/2012/TT-BGDĐT ngày 19/11/2012 về việc ban hành Quy
định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng - an ninh
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư 31/2012/TT-BGDĐT ngày 12/09/2012 và văn bản số
6356/BGDĐT-GDQP ngày 26/09/2012 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình
GDQP-AN trình độ đại học, cao đẳng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định 114/QĐ-ĐHVHHN ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Hiệu
trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội về việc ban hành Quy định về đào tạo đại học,
cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ ở Trường Đại học Văn hóa Hà Nội;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo và Trưởng Khoa Lý luận chính trị &
khoa học cơ bản.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về việc cấp chứng chỉ
Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng cho sinh viên hệ chính quy của Trường Đại
học Văn hóa Hà Nội”,
Điều 2. Trưởng các đơn vị trực thuộc trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này;
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhậ n:

(Đã ký)

- Như Điều 2;
- Ban giám hiệu (để báo cáo);
- Lưu: VT, ĐT.

Nguyễn Văn Cương
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QUY ĐỊNH
Về việc cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng cho sinh viên
hệ chính quy của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
(Kèm theo Quyết định số /QĐ -ĐHVHHN ngày 17 tháng 4 năm 2015)

Điều 1. Quy định về miễn, tạm hoãn học môn Giáo dục thể chất (GDTC) và
Giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN)
1.1. Đối tượng được miễn, tạm hoãn học môn GDTC
a. Đối tượng được miễn học môn GDTC
- Sinh viên đã hoàn thành các môn học về GDTC phù hợp với trình độ đào
tạo;
- Sinh viên có thương tật, dị tật bẩm sinh làm hạn chế chức năng vận động
(có giấy chứng nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên).
b. Đối tượng được tạm hoãn học các môn học về GDTC
- Sinh viên đang học nhưng sức khỏe không đảm bảo;
- Sinh viên đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi.
Các đối tượng trên nếu được Hiệu trưởng chấp thuận cho tạm hoãn học
các môn học về GDTC thì khi hết thời hạn tạm hoãn phải tiếp tục học những nội
dung còn thiếu trong chương trình quy định.
1.2. Đối tượng được miễn, tam hoãn học môn GDQP-AN
a. Đối tượng được miễn toàn bộ các môn GDQP-AN
- Sinh viên là người nước ngoài;
- Sinh viên nguyên là sĩ quan quân đội;
- Sinh viên đã có chứng chỉ GDQP-AN phù hợp với trình độ đào tạo;
- Sinh viên là người hưởng lương thuộc biên chế nhà nước được cơ quan
cử đi học.
b. Đối tượng được miễn các môn thực hành về GDQP-AN
- Sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự phục vụ tại ngũ (có quyết định
xuất ngũ);
- Sinh viên là tu sĩ thuộc các tôn giáo;
- Sinh viên có thương tật, dị tật bẩm sinh làm hạn chế chức năng vận động
(có giấy chứng nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên);
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c. Đối tượng được tạm hoãn học các môn học về GDQP-AN
- Sinh viên đang học nhưng sức khỏe không đảm bảo;
- Sinh viên đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 24 tháng;
- Sinh viên có lý do đặc biệt về hoàn cảnh gia đình.
Các đối tượng trên nếu được Hiệu trưởng chấp thuận cho tạm hoãn học
các môn học về GDQP-AN thì khi hết thời hạn tạm hoãn phải tiếp tục học những
nội dung còn thiếu trong chương trình quy định.
1.3. Thủ tục xin miễn học GDTC và GDQP-AN
Sinh viên nộp đơn xin miễn học và bản photo công chứng Chứng chỉ
GDTC hoặc GDQP-AN tại phòng Đào tạo để được xem xét.
Điều 2. Quy định về học môn GDTC và GDQP-AN
2.1. Yêu cầu họ c môn GDTC
- Sinh viên hệ Đại học phải hoàn thành 02 học phần GDTC1 và GDTC2.
- Sinh viên hệ Cao đẳng phải hoàn thành học phần GDTC1.
- Sinh viên hệ liên thông Cao đẳng - Đại học nếu đã có chứng chỉ GDTC
hệ Cao đẳng thì phải hoàn thành học phần GDTC2.
2.2. Yêu cầu họ c môn GDQP-AN
- Sinh viên hệ Đại học và Cao đẳng phải hoàn thành cả ba học phần
GDQP-AN1, GDQP-AN2, GDQP-AN3.
Điều 3. Điều kiện cấp chứng chỉ GDTC và GDQP-AN
Sinh viên đạt điểm trung bình chung (TBC) các học phần môn GDTC và
môn GDQP-AN từ 5.0 trở lên trong đó không có học phần nào dưới 2.0 (thang
điểm 10).
Điều 4. Xếp loại Chứng chỉ GDTC và Chứng chỉ GDQP-AN:
- Xếp loại được ghi trong Chứng chỉ GDTC và Chứng chỉ GDQP-AN căn
cứ vào điểm TBC môn GDTC và môn GDQP-AN.
- Điểm TBC môn học GDTC và môn GDQP-AN tính theo thang điểm 10,
được làm tròn đến 1 chữ số thập phân và tính theo công thức sau:
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Trong đó:
A là điểm trung bình chung môn học GDQP hoặc GDQP-AN
ai là điểm của học phần thứ i
ni là số tín chỉ của học phần thứ i
N là tổng số học phần.

- Xếp loại Chứng chỉ:
+ Loại Xuất sắc

: Điểm TBC môn học từ 9 đến 10

+ Loại Giỏi

: Điểm TBC môn học từ 8 đến cận 9

+ Loại Khá

: Điểm TBC môn học từ 7 đến cận 8

+ Loại Trung bình

: Điểm TBC môn học từ 5 đến cận 7

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

Nguyễn Văn Cương
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