
1. Sách giáo khoa 

 ATLAS COPCO FREE EBOOKS : Cung cấp sách điện tử miễn phí về các 

chủ đề như Thống kê và toán, Ngôn ngữ lập trình C, C++, Java, Hệ thống thông tin & 

Quản lý thông tin …. 

  COLLEGE OPEN TEXTBOOKs: Cung cấp sách giáo khoa về nhiều chủ đề 

như Lập trình, Cơ sở máy tính, sử dụng CSS, Hệ thống thông tin, toán học, luật , triết học 

...Trang web này là một trong những nguồn ưu tiên để tìm kiếm và sử dụng SGK mở và 

các nguồn TNGDM khác. Nó bao gồm hơn 850 tựa sách được biên soạn phục vụ cho các 

trường trung cấp nhưng nó cũng phù hợp với các khóa học đại cương trong trường đại 

học. Nó cũng cung cấp 1 danh mục đầy đủ các liên kết đến những nguồn tài liệu ở các 

csdl trực tuyến khác; nguồn tài liệu chọn lọc (đã được thẩm định) và hỗ trợ các diễn đàn 

nghề nghiệp nơi tác giả có thể chia sẻ tài liệu với nhau 

 OAPEN: là CSDL truy cập mở bao gồm các bộ sưu tập sách được kiểm 

soát về chất lượng và triển khai dịch vụ truy cập miễn phí bởi các nhà xuất bản có uy 

tính. Lĩnh vực học thuật trong Thư viện OAPEN có như toán học và khoa học, ngôn ngữ, 

kinh tế tài chính kinh doanhvaf quản lý, luật….. Tất cả tài liệu đều có thể truy cập và tải 

miễn phí. http://oapen.org/home  

 THE GLOBAL TEXE PROJECT : Cung cấp SGK về các chủ đề như Tối ưu 

hóa dữ liệu, Lập trình, Hệ thống thông tin, Mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm,...Đây là 

dự án hợp tác giữa Đại học Georgia và Đại học Denver nhằm xuất bản SGK điện tử cho 

sinh viên ở các nước đang phát triển và xây dựng, duy trì csdl liên kết đến nguồn SGK 

đó.  

 OPEN TEXTBOOK LIBRARY : Trang này cung cấp sách về các chủ đề 

như: Kỹ thuật máy tính, Thuật toán và cấu trúc dữ liệu, Mạng máy tính, Thiết kế cơ sở dữ 

liệu, Hệ thống thông tin,...Trang web này cung cấp SGK nhận được nguồn tài trợ để xuất 

bản và cho phép mọi người sử dụng, chia sẻ miễn phí. Các sách này đã được thẩm định 

chất lượng bởi các khoa/bộ môn ở nhiều trường đại học, cao đẳng. Người dùng có thể tải 

http://www.atlascopcogroup.com/en/careers/free-literature#bookboon:c|23
http://www.collegeopentextbooks.org/textbook-listings/textbooks-by-subject/business
http://oapen.org/home
http://globaltext.terry.uga.edu/booklist?cat=Business
https://open.umn.edu/opentextbooks/SearchResults.aspx?subjectAreaId=2


sách về miễn phí hoặc in ấn với chi phí thấp. Nguồn tài liệu này cũng được sử dụng ở các 

cơ sở giáo dục bậc cao, hoặc được kết nối vào các tổ chức học thuật hay các hội nghề 

nghiệp. 

2. Đề cương, Bài giảng và Tài liệu tham khảo 

 MITCOURSEWARE - Khóa học mở của MIT (Hoa Kỳ): Cung cấp khóa học 

về nhiều chủ đề như Nhập môn máy tính và kỹ năng xử lý các vấn đề kỹ thuật, Điện toán 

và phân tích dữ liệu trong môi trường ứng dụng, Trí thông minh nhân tạo, ...Trang web 

này là hình thức xuất bản các khóa học của MIT lên mạng Internet. Hiện tại, có hơn 2300 

khóa học mở miễn phí cho mọi người tham gia. Việc MIT cung cấp khóa học mở giúp 

cho những nhà quản lý giáo dục cải tiến khóa học và đề cương môn học, làm cho chương 

trình đào tạo hiệu quả hơn; giúp sinh viên có thêm nguồn tài liệu bổ trợ để đạt kết quả 

học tập tốt hơn và hỗ trợ cho nhiều người tự học tại nhà, ứng dụng được kiến thức vào 

giải quyết các thách thức trong cuộc sống.  

 EDX - Cung cấp khóa học mở của các trường đại học hàng đầu trên thế 

giới: Gồm các chủ đề như: Ngôn ngữ lập trình Python, Java, Công nghệ đám mây, Phát 

triển các ứng dụng, Công nghệ thông tin, Toán học, Luật...Edx là nền tảng học tập trực 

tuyến, nơi cung cấp các khóa học đại trà miễn phí, có chất lượng cao từ các trường đại 

học và viện nghiên cứu hàng đầu trên thế giới cho người học ở mọi nơi. Hiện tại, 

EdX  cung cấp hàng nghìn khóa học về nhiều chủ đề đa dạng cho nhiều bậc học khác 

nhau.  

 SEE - Khóa học mở về kỹ thuật của Đại học Standford: Các khóa học mở 

về kỹ thuật của Đại học Standford mở rộng khả năng truy cập đến nguồn tài nguyên học 

tập của Standford cho giáo viên và sinh viên thông qua hình thức trực tuyến và miễn phí. 

Danh sách khóa học SEE cung cấp gồm những khóa học phổ biến nhất của Trường như 

ba khóa học về Nhập môn khoa học máy tính cũng như các khóa học nâng cao về Trí tuệ 

nhận tạo  

https://ocw.mit.edu/courses/find-by-topic/#cat=finearts&subcat=mediastudies
https://www.edx.org/course/subject/communication
https://see.stanford.edu/Course#Linear%20Systems%20and%20Optimization


 Diễn đàn chia sẻ các ý tưởng đột phá: Gồm các bài nói chuyện về các chủ 

đề như: Cuộc sống trong môi trường số, Trí tuệ nhân tạo, Thời đại của công nghệ 3D, Hệ 

điều hành Linux, Các thiết bị của tương lai, Công nghệ truyền hình,...TED là 1 diễn đàn 

phi lợi nhuận đóng góp vào việc chia sẻ những ý tưởng mới dưới hình thức các bài diễn 

thuyết ngắn (khoảng 18 phút). TED là một cộng đồng toàn cầu chào đón tất cả mọi thành 

viên đến từ bất kỳ lĩnh vực và nền văn hóa nào muốn đạt được sự hiểu biết sâu hơn về thế 

giới xung quanh. Trang Ted.com đã xây dựng một csdl tập hợp kiến thức của các học giả 

uyên bác nhất trên thế giới và là nơi để những người tìm kiếm các ý tưởng đột phá.  

3. Kỷ yếu hội thảo, bài báo khoa học và luận văn, luận án 

  Kho dữ liệu nghiên cứu của Đại học RMIT: Gồm tài liệu nghiên cứu thuộc 

các lĩnh vực như: Trí tuệ nhân tạo và xử lý hình ảnh, Lý thuyết điện toán và toán học, 

Phần mềm máy tính, Định dạng dữ liệu, Điện toán phân tán, Hệ thống thông tin, Khoa 

học Thông tin và Thư viên, các Khoa học tính toán khác,,...  

 OPEN ACCESS THESES AND DISSERTATIONS là cơ sở dữ liệu truy cập 

miễn phí cung cấp hơn 4 triệu luận văn luận án thuộc nhiều lĩnh vực như: Kỹ thuật, khoa 

học máy tính và truyền thông, khoa học, tin học, công nghệ thông tin và truyền thông, 

khoa học máy tính, tâm lý học, toán học, luật… của hơn 1000 trường đại học, cao đẳng 

trên thế giới. 

  Kho dữ liệu nghiên cứu của MIT: Cung cấp tài liệu nghiên cứu thuộc các 

lĩnh vực như: Công nghệ vẽ 3D, Kiểm soát truy cập, Hệ thống điện toán tùy biến, Mạng 

tùy biến không dây, Hệ thống tùy biến, Trí tuệ nhân tạo, Tối ưu hóa các ứng dụng,... 

https://www.ted.com/topics/design
http://researchbank.rmit.edu.au/list/subject/15/
https://oatd.org/
https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/5458/browse?type=subject

