TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh
Bộ môn Giáo dục quốc phòng – An ninh
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần: HIỂU BIẾT VỀ QUÂN, BINH CHỦNG
- Tiếng Việt: Hiểu biết về quân, binh chủng.
- Tiếng Anh: Knowledge of military units.
Mã học phần:

Số tín chỉ:

Đào tạo trình độ: Đại học.
Học phần tiên quyết: Không.
2. Thông tin về giảng viên:
2.1 Họ và tên: Trịnh Đức Minh
Điện thoại: 0971234707

Chức danh, học hàm, học vị: Cử nhân, giảng viên.

Email: minhtd@ntu.edu.vn.

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên: quocphonganninh.edu.vn; mod.gov.vn;
tuyengiao.vn.
2.2 Họ và tên: Nguyễn Văn Tiến
Chức danh, học hàm, học vị: Cử nhân, giảng viên, sĩ quan biệt phái.
Điện thoại: 0983235545

Email: tiennv@ntu.edu.vn

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên:
Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh (Vào giờ hành
chính các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6).
3. Mô tả tóm tắt học phần:
Nội dung học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về vị trí, tổ chức biên chế và nhiệm
vụ các quân, binh chủng thường trực của Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay; khái quát lịch sử
ra đời, quá trình chiến đấu và trưởng thành của các quân, binh chủng trong lịch sử dựng nước và
giữ nước của dân tộc Việt Nam; tham quan tìm hiểu thực tế các đơn vị quân đội, học viện, nhà
trường để biết cách thức tổ chức và rèn luyện trong môi trường quân ngũ.
4. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có được kiến thức chung về cách thức tổ chức lực lượng và lịch sử, truyền
thống chiến đấu vẻ vang của các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam làm cơ sở
để học tập tốt các học phần GDQPAN khác trong chương trình cũng như phục vụ hiệu quả cho
công việc sau này.
Giáo dục tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc và sẵn sàng tham gia nghĩa vụ
quân sự bảo vệ Tổ quốc.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT):
Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a- Phân biệt được vị trí, tổ chức biên chế và nhiệm vụ của các quân, binh chủng.
b- Trình bày lịch sử ra đời, quá trình chiến đấu và trưởng thành của các quân, binh chủng
qua các thời kỳ lịch sử.
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c- Vận dụng kiến thức hiểu biết về quân, binh chủng để tiếp thu các học phần khác.
6. Kế hoạch dạy học:
6.1 Lý thuyết:
STT

Chương/Chủ đề

1

GIỚI THIỆU CHUNG
VỀ TỔ CHỨC LỰC
LƯỢNG CÁC QUÂN
CHỦNG, BINH CHỦNG
Vị trí, tổ chức biên chế và
nhiệm vụ các quân chủng
Quân chủng Hải quân
Quân chủng Phòng không Không quân
Vị trí, tổ chức biên chế và
nhiệm vụ các binh chủng
Binh chủng Bộ binh
Binh chủng Pháo binh
Binh chủng Tăng – Thiết
giáp
Binh chủng Đặc công
Binh chủng Công binh
Binh chủng Hóa học
Binh chủng Thông tin liên
lạc
LỊCH SỬ, TRUYỀN
THỐNG QUÂN, BINH
CHỦNG
Lịch sử, truyền thống
quân chủng
Quân chủng Hải quân
Quân chủng Phòng không Không quân
Lịch sử, truyền thống
binh chủng
Binh chủng Bộ binh
Binh chủng Pháo binh
Binh chủng Tăng – Thiết
giáp

1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
2

2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

Nhằm đạt
KQHT
Nhớ, hiểu
và phân
biệt được
vị trí, tổ
chức biên
chế và
nhiệm vụ
các quân,
binh
chủng.

Số
tiết
6

Phương pháp
dạy – học
Thuyết trình kết
hợp với trình
bày trực quan
bằng tư liệu,
hình ảnh về các
quân, binh
chủng.

Chuẩn bị của
người học
- Đọc trước tài
liệu, giáo trình
trước khi đến lớp.
- Mang mặc trang
phục thống nhất.

Nhớ và
hiểu được
lịch sử,
quá trình
chiến đấu
và trưởng
thành của
các quân,
binh
chủng.
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Thuyết trình kết
hợp với trình
bày trực quan
bằng tư liệu,
hình ảnh về các
quân, binh
chủng.

- Đọc trước tài
liệu, giáo trình
trước khi đến lớp.
- Mang mặc trang
phục thống nhất.

Binh chủng Đặc công
Binh chủng Công binh
Binh chủng Hóa học
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2.2.7

Binh chủng Thông tin liên
lạc

6.2 Thực hành
STT

Bài/Chủ đề

1

THAM QUAN CÁC HỌC
VIỆN, NHÀ TRƯỜNG,
ĐƠN VỊ, BẢO TÀNG

2

THU HOẠCH

Nhằm đạt
KQHT
Nắm bắt
những kiến
thức cần
thiết bổ trợ
cho học
phần.
Trình bày
cảm nhận
của mình
sau chuyến
tham quan
tìm hiểu
thực tế.

Số
tiết
8

Phương pháp
dạy – học
Tham quan tìm
hiểu thực tế.
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Viết báo cáo

Chuẩn bị của
người học

7. Tài liệu dạy và học:

STT Tên tác giả Tên tài liệu

1

Nhóm tác
giả

2

Nhóm tác
giả

3

Mạng
Internet

4

LG. Vũ
Đình
Quyền

5

Năm
xuất
bản
2004

Từ điển bách
khoa quân sự Việt
Nam.
Các văn bản hiện 2010
hành về GDQPAN và công tác
quốc phòng trong
ngành GDĐT.
Trang wed của Vụ
GDQP- Bộ
GD&ĐT

Tìm hiểu chính
sách Quốc phòng
toàn dân trong
tình hình mới
Vụ GDQP- Các văn bản hiện
Bộ
hành về GDQP-

2015

2010

3

Nhà xuất
bản

Địa chỉ khai
thác tài liệu

Quân đội
nhân dân

Thư viện

Quân đội
nhân dân

Thư viện

Mục đích sử dụng
Tài liệu Tham
chính
khảo
X

X

http://www.
Quocphonga
nninh.edu.v
n
NXB Lao Trung tâm
động
GDQP

X

NXB
Quân đội

X

Trung tâm
GDQP

X

GD&ĐT

6

AN và Công tác
QPAN trong
ngành GD Đào
tạo
Vụ GDQP- Giáo trình Giáo
Bộ
dục quốc phòng
GD&ĐT
đại học, cao đẳng.
(Dùng cho đào
tạo giáo viên
Giáo dục quốc
phòng-Tập 1,4)

nhân dân

2005

NXB
Quân đội
nhân dân

Trung tâm
GDQP

X

8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
- Mang mặc đồng phục thống nhất theo quy định.
- Đọc nội dung bài trước khi đến lớp.
- Đi học chuyên cần.
- Viết 1 bài thu hoạch về nội dung thực hành tham quan, tìm hiểu thực tế.
9. Đánh giá kết quả học tập:
9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):
Lần
kiểm
tra
1

Tiết
thứ

Hình thức
kiểm tra

8

Trắc nghiệm

Chủ đề/Nội dung được kiểm tra

Nhằm đạt KQHT

Các nội dung trong phần lý thuyết. (Hiểu
biết về quân, binh chủng và lịch sử, truyền
thống các quân, binh chủng).

Kiểm tra mức độ
hiểu và nắm kiên
thức của sinh
viên.

9.2 Thang điểm học phần:
STT
Hình thức đánh giá
1 Kiểm tra đánh giá quá trình

2
3

Nhằm đạt KQHT
Kiểm tra mức độ hiểu
và nắm kiến thức của
sinh viên.

Trọng số (%)
30%

Chuyên cần/thái độ
Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: Trắc nghiệm khách quan.
- Đề mở: 
Đề đóng: 

10%
60%

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi họ tên)

NHÓM GIẢNG VIÊN
(Ký và ghi họ tên)

TS. Lê Xuân Tài
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