TRƯỜNG QUÂN SỰ QUÂN KHU 7
TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

GIỚI THIỆU
HƯỚNG DẪN THAM GIA HỌC TẬP HỌC PHẦN 1, 2
MÔN GIÁO DỤC QP&AN QUA MẠNG INTERNET
Để tham gia học tập học phần 1, 2 (học phần lý thuyết) môn học Giáo dục
quốc phòng và an ninh thông qua mạng Internet, sinh viên cần thực hiện tốt một
số nội dung sau:
1. Yêu cầu về phương tiện
Sinh viên tham gia chương trình học bằng một trong các thiết bị sau: máy
tính xách tay, máy tính để bàn, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh.
Sinh viên có thể tham gia học mọi lúc, mọi nơi, không bị giới hạn bởi không
gian và thời gian.
2. Trình tự tham gia học
Bước 1. Sử dụng trình duyệt web (Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari,
Cốc Cốc, Opera …)
Truy cập: https://truongquansuquankhu7.vnlms.vn
Trang chủ Trường Quân sự Quân khu 7 (Hiển thị các mục Giới thiệu, khóa
học, cuộc thi, tài liệu, tin tức, hỗ trợ).
Mục giới thiệu, tin tức: Thông tin một số nội dung về Trung tâm GDQP&AN
Trường Quân sự Quân khu 7 và thông báo khóa học, nội quy học môn
GDQP&AN.
Bước 2. Đăng nhập vào tài khoản.
Sinh viên đăng nhập tài khoản (Tên tài khoản và mật khẩu).
Bước 3. Kiểm tra thông tin cá nhân
Sinh viên truy cập “Hồ sơ cá nhân”.
- Kiểm tra: Họ và tên, tên trường, email, ngày sinh, giới tính, số điện thoại,
địa chỉ).
- Thay đổi mật khẩu: truy cập “Cập nhật thông tin”.
Bước 4. Tham gia học
Truy cập vào “Khóa học” hoặc “Khóa học của tôi” .
Đây là toàn bộ chương trình học mà sinh viên cần hoàn thành, gồm học phần
1 và học phần 2 thuộc danh mục Trường đang học. Ở mỗi bài, sinh viên phải học
bài giảng Video; Giáo trình PDF và làm kiểm tra trắc nghiệm.

Để hoàn thành bài học và học bài tiếp theo, sinh viên phải hoàn thành nội
dung bài học và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm với số điểm tối thiểu đạt 5/10 điểm
trong thời gian 15 phút.
Sinh viên học lần lượt từ bài 1 đến hết học phần 1 và học phần 2. Thời gian
hoàn thành học phần 1, 2 trên mạng Internet không quá 20 ngày (tùy thuộc vào
kế hoạch riêng của từng trường).
Sinh viên nào hoàn thành đầy đủ nội dung học phần 1, 2 trên mạng Internet
thì mới đủ điều kiện thi kết thúc học phần 1, 2 và học thực hành (tại Trung tâm
Giáo dục GDQP&AN Trường Quân sự Quân khu 7), cấp giấy chứng nhận.
Một số lưu ý:
- Trong quá trình học, sinh viên có thể tương tác với Trung tâm (đặt các câu
hỏi hoặc viết bình luận, cảm nhận, đánh giá…).
- Trung tâm quản lý theo dõi tiến độ học tập của từng sinh viên, những sinh
viên vi phạm nội quy học tập, tùy theo mức độ vi pham, Trung tâm có thể nhắc
nhở, cảnh cáo hoặc buộc thôi học môn GDQP&AN. Sinh viên bị buộc thôi học
Trung tâm sẽ thông báo về Trường chủ quản.
Chúc các em sinh viên học tốt !
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