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Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học 
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(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  2021 
Bài tập Hình học họa hình& vẽ 

kỹ thuật 

2  Kết cấu thép nhà cao tầng 2021 

Thiết kế kiến trúc công trinh 

công nghiệp - phần thiết kế mặt 

bằng tổng thể xí nghiệp công 

nghiệp 

3  Kết cấu thép phần 2 2021 
Hiệu quả của các hình thức nghệ 

thuật trong kiến trúc 

4  Bài tập Cơ học kết cấu - Tập 2 2021 Cấu tạo kiến trúc 1 

5  
Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp phần thi 

công - Lắp ghép nhà thép 
2021 Cấu tạo kiến trúc 2 

6  Pháp luật xây dựng 2021 
Lịch sử xây dựng đô thị Việt 

Nam 

7  Hướng dẫn đồ án Kinh tế xây dựng 2021 
Địa lý tự nhiên và phân tích lãnh 

thổ 

8  Định giá trong xây dựng 2021 Ôn định công trình 

9  
Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp ngành Kinh 

tế xây dựng 
2021 Kết cấu thép bản 

10  Bài tập Thủy lực cơ sở 2021 Thi công công trình 

11  Kỹ thuật điện 2021 
Ưng dụng GIS trong hệ thống 

cấp thoát nước trong công trình  

12  Tài liệu dịch: Architecture Today 2021 Công nghệ và thiết bị môi trường 

13  
Tài liệu dịch: The interior design 

refenence& specification book 
2021 

Hướng dẫn đồ án cấp thoát nước 

trong công trình 

14  Tài liệu dịch: Texture & Material  2021 Công nghệ và thiết bị môi trường 

15  Kỹ thuật lập trình  
Hướng dẫn thực tập quan trắc và 

đánh giá tác động môi trường  

16  

Biên soạn bài giảng: Tiếng Anh chuyên 

ngành dành cho sinh viên Chương trình 

Tiên tiến ngành Kiến trúc (Bộ môn 

Ngoại ngữ) 

2021 

Văn hóa mặc truyền thống trong 

xu hướng thời trang đương đại 

Việt Nam 

17  
Dịch tài liệu trong cuốn sách “Modern 

Architecture through Case Studies” 

(Kiến trúc hiện đại thông qua nghiên cứu 

2021 Lịch sử điêu khắc hiện 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) 

tình huống) (Bộ Môn Ngoại ngữ) 

18  Hướng dẫn thực tập công nhân  Trang trí trong thiết kế nội thất 

19    Hợp đồng trong xây dựng  

20    Kinh tế phát triển 

21    Kết cấu thép tạo hình nguội 

22    Nhập môn cơ sở dữ liệu 

23    
Đảm bảo chất lượng và kiểm thử 

phần mềm 

24    Đại số 

25    
Kiểm soát nứt nhiệt bê tông khối 

lớn 

26    

Hướng dẫn thực tập công nhân. 

( Dành cho sinh viên khoa Nội 

thất và Mỹ thuật công nghiệp) 

27    

Hướng dẫn thực tập công nhân.  

( Dành cho sinh viên khoa Kỹ 

thuật Hạ tầng và mội trường Đô 

thị) 

28    

Hướng dẫn thực tập công nhân.  

( Dành cho sinh viên khoa Kiến 

trúc) 

 


