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Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học 

 năm học 2019-2020 

(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

D. Công  khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên 

soạn 

STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo  

(kể cả giáo trình điện tử) 

Năm 

xuất 

bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, 

tài liệu tham khảo  

(kể cả giáo trình điện tử) 

1  Quy hoạch không gian ngầm đô thị  2020 Lý thuyết quy hoạch đô thị 

2  Kết cấu thép nhà cao tầng 2020 
Tính toán dàn thép không gian 

nút cầu 

3  Kết cấu thép phần 2 2020 
Hướng dẫn đồ án Tổ chức và 

quản lý thi công 

4  Bài tập Cơ học kết cấu - Tập 2 2020 

“Cold-formed steel structures” 

Australian/ New Zealand 

Standard 

5  
Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp phần thi 

công - Lắp ghép nhà thép 
2020 Lập và phân tích dự án đô thị 

6  Bài tập Thủy lực cơ sở 2020 
Quản lý nguồn nhân lực trong 

doanh nghiệp xây dựng 

7  Kỹ thuật điện 2020 Rivera 

8  Pháp luật xây dựng 2020 

Hệ thống câu hỏi và hướng dẫn 

trả lời môn học Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

9  
Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp ngành Kinh 

tế xây dựng 
2020 

Hướng dẫn đồ án kỹ thuật thi 

công 2 

10  Định giá trong xây dựng 2020 Bài tập Cơ học kết cấu - Tập 2 

11  Hướng dẫn đồ án Kinh tế xây dựng 2020 
Thực hành tính toán Kết cấu thép 

- Phần 1 

12  Tài liệu dịch: Architecture Today 2020 Máy thủy lực 

13  
Tài liệu dịch: The interior design 

refenence& specification book 
2020 Kinh tế đầu tư 

14  Tài liệu dịch: Texture & Material  2020 
Tài liệu dịch: Construction and 

detailing for interior design 

15  Kỹ thuật lập trình 2020 Pháp luật đại cương 

16  
Tài liệu dịch: The Timeless Way of 

Building - của tác giả Christopher 
2020 

Tiếng Anh tăng cường dành cho 

sinh viên chính quy trường Đại 



STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo  

(kể cả giáo trình điện tử) 

Năm 

xuất 

bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, 

tài liệu tham khảo  

(kể cả giáo trình điện tử) 

Alexander học Kiến trúc Hà Nội 

17  
Thi công công trình ngầm bằng phương 

pháp đào ngầm 
2020 

Tài liệu dịch: Roots of 

Architecture - Building 

Traditions in Non - European 

Cultures 

18  Kết cấu gỗ 2020 
Tài liệu dịch: A history of 

Architectural Conservation 

19  Kết cấu thép tạo hình nguội 2020  

20  
Bài tập các phương pháp số trong Cơ học 

kết cấu 
2020  

21  
Hướng dẫn thiết kế sàn bê tông căng sau 

theo tiêu chuẩn Châu Âu 
2020  

22  
Hướng dẫn thiết kế sàn bê tông căng sau 

có bám dính theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ 
2020  

23  

Tài liệu dịch: СТРАТЕГИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ B 

ГОРОДСКОМ ПОДЗЕМНОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ (Chiến lược quản lý 

rủi ro trong xây dựng công trình ngầm đô 

thị) 

2020  

24  

Tài liệu dịch: Specification for 

Tunnenning (Các yêu cầu kỹ thuật trong 

xây dựng hầm) 

2020  

25  Kinh tế công nghiệp vật liệu xây dựng 2020  

26  Thiết kế nội thất 2020  

27  Nguyên lý thiết kế thời trang 2020  

28  Tài liệu dịch: Design as Art 2020  

29  
Tài liệu dịch: Interior color by Design 

(Book 2) 
2020  

30  

Tài liệu dịch: Contemporary Public 

Sculpture: Tradition, Transformation, 

and Controversy 

2020  

31  

Những nội dung cơ bản của môn Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt Nam (Phục vụ đào 

tạo Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) 

2020  

32  

Nhận diện và giải mã không gian trong 

nghiên cứu và triển khai đồ án kiến trúc 

và cảnh quan 

2020  

33  Thí nghiệm Hóa phân tích 2020  



STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo  

(kể cả giáo trình điện tử) 

Năm 

xuất 

bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, 

tài liệu tham khảo  

(kể cả giáo trình điện tử) 

34  Thí nghiệm Hóa học đại cương 2020  

35  Hóa vô cơ 2020  

36  

Tự động hóa thiết kế trong AutoCad 

bằng lập trình Visual Basic for 

Applications 

2020  

37  
Sinh thái và Quy hoạch môi trường đô 

thị 
2020  

38  Quy hoạch xây dựng nông thôn 2020  

39  

“Roots of Architecture-Building 

Traditions in Non-European Cultures 

(Gốc rễ của kiến trúc-Truyền thống xây 

dựng trong nền văn hóa ngoài châu Âu) 

2020  

40  

“Tiếng Anh chuyên ngành Kiến trúc 

dành cho sinh viên lớp Kiến trúc sư tài 

năng” 

2020  

41  

“Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ 

Thông tin theo hướng tích hợp trực tuyến 

và trực tiếp cho sinh viên trường ĐH 

Kiến trúc Hà Nội” 

2020  

42  

“Bài tập bổ trợ cho chương trình tiếng 

Anh tăng cường 1 theo định hướng 

TOEIC” 

2020  

43  

“Bài tập bổ trợ cho chương trình tiếng 

Anh tăng cường 2 theo định hướng 

TOEIC” 

2020  

44  “Cites d’Asie” (Các đô thị châu Á) 2020  

45  

Bài báo khoa học “Thiết kế Kiến trúc 

đương đại trong nội đô lịch sử-di sản 

tương lai” 

2019  

46  
Bài báo khoa học “Nhận định về khái 

niệm khu đô thị cao cấp”  
2020  

47  
Bài báo khoa học “Đào tạo Kiến trúc sư 

tại Hoa Kỳ” 
2020  

48  

Bài báo quốc tế “Waterscapes and Urban 

Planning Policies in the Periurban Areas 

of Hanoi (Red River Delta, Vietnam) – 

The paradoxical Modernity of the 

“Ponds of the Environment” 

2019  

49  Bài báo quốc tế “New cooperative 2019  



STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo  

(kể cả giáo trình điện tử) 

Năm 

xuất 

bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, 

tài liệu tham khảo  

(kể cả giáo trình điện tử) 

approach between universities and 

enterprises, towards a reality urban 

planning”, lesson learnt from Nhon Ly, 

Quy Nhon city. 

50  

Báo cáo hội nghị quốc tế: “Structure 

spatiale et fonctionnement des bai à 

Hanoi (création et typologie des bai, 

dynamique du réseau)” 

2019  

51  

Báo cáo hội nghị quốc tế: “Xa Cau : 

émergence d’une activité de tri et de pré-

recyclage de plastique dans un village 

péri-urbain” 

2019  

52  

Báo cáo hội nghị quốc tế: “Les 

résidences sécurisées, les constats de la 

résilience et l’interaction sociale dans le 

context vietnamien” 

2020  

 


