TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 09 tháng 2 năm 2017

THÔNG TIN TUYỂN SINH
Khoa: Giáo dục quốc phòng – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
1. Địa chỉ: Nhà A1 - ĐHSPHN; Điện thoại: 0438.347.106; Website: gdqp.hnue.edu.vn
2. Đào tạo:
- Mục tiêu: Đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng và an ninh trình độ đại học
có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có sức khỏe, năng lực đáp
ứng yêu cầu giảng dạy trong các nhà trường từ cấp trung học phổ thông đến đại học
và có hướng phát triển ở trình độ cao hơn hoặc thực hiện công tác quốc phòng, quân
sự địa phương trong các cơ quan, đoàn thể xã hội.
- Chế độ chính sách,
+ Đối tượng đào tạo theo nguồn ngân sách của Chính phủ (thực hiện theo
Quyết định 607/QĐ-TTg ngày 24/4/2014): Trong quá trình đào tạo, sinh viên được
học tập, rèn luyện, ăn ở tập trung; được hưởng các chính sách ưu tiên như học phí,
quân trang... Đối với một số nội dung học, tập thực hành, sinh viên được học tập, rèn
luyện trong các đơn vị, nhà trường quân đội.
+ Đối tượng đào tạo văn bằng 2 theo nguồn ngân sách của địa phương (thực
hiện theo Công văn số 1184/BGDĐT-GDQP ngày 24/3/2016): Khoa Giáo dục Quốc
phòng phối hợp với các địa phương tổ chức tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ Giáo
dục và Đào tạo.
- Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp được xét phong
quân hàm sĩ quan dự bị theo quy định hiện hành, được ưu tiên tuyển dụng làm giáo
viên các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao
đẳng nghề và các cơ sở giáo dục đại học; cán bộ hành chính ở một số cơ sở giáo dục và
quản lý giáo dục
3. Tuyển sinh
a. Hệ dài hạn :
- Tuyển sinh theo chỉ tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đào tạo mã ngành D140208 với 01 chương trình đào tạo giáo viên Giáo dục quốc
phòng và an ninh (Thời gian đào tạo 4 năm).
- Tuyển sinh năm 2017:
+ Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước, dựa vào kỳ thi THPT Quốc gia
tại các cụm thi;

+ Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm các kỳ đều đạt loại
khá trở lên; Lý lịch chính trị rõ ràng, bản thân là Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ
Chí Minh; có sức khỏe tốt, không có dị tật, hình xăm; chiều cao đối với nam: 1m60,
nữ lm50 trở lên; cân nặng đối với nam 50kg, nữ 45kg trở lên; cận thị không quá 2
điốp.
+ Tổ hợp các môn xét tuyển:
Ngành/Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
- Giáo dục quốc phòng
Toán, Vật lý, Hóa học
và an ninh
Toán, Lý, Ngữ văn
- Mã ngành: D140208
XTT2: Ngữ văn, Sử, Địa

Chỉ tiêu
dự kiến

Môn thi
ưu tiên 1

Môn thi
ưu tiên 2

30

Lịch sử

Địa lý

30

Toán

Vật lý

15

Toán

Ngữ văn

5

Lịch sử

Địa lý

b. Hệ văn bằng 2
- Tuyển sinh theo chỉ tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự kiến 50 chỉ tiêu
- Đào tạo mã ngành D140208 với 02 chương trình đào tạo giáo viên Giáo dục quốc
phòng và an ninh (Thời gian đào tạo 18 tháng và 24 tháng)
- Đối tượng tuyển sinh:
+ Thời gian 18 tháng tập trung cho đối tượng tuyển sinh là giáo viên hiện đang
giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp
nghề, đã tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có chứng chỉ đào tạo ngắn hạn
(6 tháng) giáo viên GDQP-AN.
+ Thời gian 24 tháng tập trung cho đối tượng tuyển sinh là những người đã có
bằng tốt nghiệp đại học các ngành khác.
+ Thi tuyển 2 môn: Đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam; Quân sự
chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng bộ binh.
- Thông tin chi tiết liên hệ: Đ/c Đoàn Xuân Quyết: Khoa GDQP-Trường ĐHSP
Hà Nội - 136 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0982.014.977, email:
Quyetdx@hnue.edu.vn.
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