
1. Sách giáo khoa: 

  INTECH OPEN: là một nhà xuất bản truy cập mở lớn nhất thế giới, với hơn 

3000 đầu sách. Các ấn phẩm trong CSDL INTECH chia làm 4 chủ đề chính: 

Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ; Khoa học đời sống; hàng 

không; Khoa học xã hội và nhân văn với nhiều chủ đề nhỏ bên trong. Toàn 

bộ sách được phân phối theo Giấy phép truy cập mở Creative Commons 3.0 

BY. 

 BOOKBOON.COM: cung cấp truy cập miễn phí tài liệu thuộc nhiều lĩnh 

vực như: kế toán, kinh tế và tài chính, kỹ thuật, CNTT và lập trình, tiếp thị, 

luật,hàng không ,… với hơn 1.000 sách giáo trình dành cho sinh viên và 600 

sách điện tử dành cho các chuyên gia kinh doanh, với 10 ngôn ngữ.   

 RMIT OERs là bộ sưu tập các ngu n tài liệu t  các trường   i học  c xây 

dựng, bao g m sách giáo khoa, chương trình, giáo trình, bài giảng, bài tập, 

bài kiểm tra, các dự án, âm thanh, video và hình ảnh động.   i học  MIT đã 

xây dựng và chia s  các ngu n truy cập mở hữu ích t  các trường đ i học 

danh tiếng trên thế giới để hỗ trợ ho t động học tập, giảng d y và nghiên cứu 

ở Việt Nam 

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

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

giới: G m các chủ đề như:  ộng lực học và điều khiển, Kỹ thuật hàng 

không, Khoa học vật liệu, Vi chất rắn,  iều khiển học...Edx là nền tảng 

học tập trực tuyến, nơi cung cấp các khóa học đ i trà miễn phí, có chất 

lượng cao t  các trường đ i học và viện nghiên cứu hàng đầu trên thế giới 

https://www.intechopen.com/books
https://bookboon.com/fr
http://rmit.libguides.com/openeducationalresources
https://www.edx.org/course/subject/engineering
https://www.edx.org/course/subject/engineering


cho người học ở mọi nơi. Hiện t i, EdX  cung cấp hàng nghìn khóa học về 

nhiều chủ đề đa d ng cho nhiều bậc học khác nhau.  

 TUDelf OpenCourseWare: Cung cấp tài liệu các khóa học về Kỹ thuật 

hàng không, Thiết kế Y sinh - Cơ sinh, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật điện, 

Kỹ thuật thiết kế dân dụng công nghiệp,.. Trang này cung cấp ngu n tài 

nguyên học tập mở, có chất lượng cao và được thiết kế theo môn học, cho 

phép sử dụng miễn phí.    

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

 Kho dữ liệu nghiên cứu của   i học Nebraska - Lincoln: Cung cấp tài liệu 

nghiên cứu thuộc các lĩnh vực như: Kỹ thuật hàng không - Hóa học - Dân 

dụng và Môi trường -  iện tử và Máy tính, Khoa học và kỹ thuật vật liệu, 

Khoa học và kỹ thuật vi phân tử,  iều khiển hệ thống và kỹ thuật công 

nghiệp,... 

 Kho dữ liệu nghiên cứu của   i học  MIT: G m tài liệu nghiên cứu thuộc 

các lĩnh vực như: Kỹ thuật hàng không - Ô tô - Y sinh - Hóa học - Dân 

dụng -  iện, điện tử và  ịa kỹ thuật,...   

 

https://ocw.tudelft.nl/
https://ocw.tudelft.nl/
https://ocw.tudelft.nl/
https://digitalcommons.unl.edu/
http://researchbank.rmit.edu.au/

