
1. Sách giáo khoa:  

 COLLEGE OPEN TEXTBOOKs: Cung cấp SGK về nhiều chủ đề thuộc lĩnh 

vực Kỹ thuật như Các loại mạch, Cơ học chất lỏng, Các hệ thống truyền dẫn, Điện tử hữu 

tuyến,... 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.  

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

Cơ học chất lỏng, Kỹ thuật điện, Xác xuất thống kê,... 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 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. 

 BCAMPUS OPENED: Cung cấp SGK về nhiều chủ đề như Cơ sở về thiết 

kế và trình bày sử dụng công nghệ số, Nghiên cứu về phương tiện truyền thông, Hiểu về 

truyền thông và văn hóa, Cơ sở về thiết kế đồ họa và in ấn,... Đây là dự án SGK mở được 

tài trợ bởi Bộ giáo dục bậc cao của tỉnh British Columbia (Canada). Mục tiêu của dự án 

là cung cấp khả năng truy cập linh hoạt với chi phí thấp đến nguồn tài nguyên giáo dục 

bậc cao bằng cách xuất bản SGK cho truy cập mở.  

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

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

giới: Gồm các chủ đề như: Động lực học và điều khiển, Kỹ thuật hàng không, Khoa học 

vật liệu, Vi chất rắn, Điều khiển học...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 

http://www.collegeopentextbooks.org/textbook-listings/textbooks-by-subject/business
https://open.umn.edu/opentextbooks/SearchResults.aspx?subjectAreaId=2
https://open.bccampus.ca/find-open-textbooks/?subject=Art,%20Media%20and%20Design
https://www.edx.org/course/subject/engineering
https://www.edx.org/course/subject/engineering


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.  

  Khóa học mở của Đại học Michigan: Cung cấp các khóa học mở như 

Động lực học và Điều khiển quá trình, Nhập môn kỹ thuật, Thiết kế trong thế giới thực, 

Nhập môn phương pháp phần tử hữu hạn, Các bài giảng về vật lý,...Trang này cung cấp 

nhiều loại tài liệu như tài liệu khóa học, tài liệu đa phương tiện, phần mềm, khóa luận của 

sinh viên theo chính sách truy cập mở, cho phép tải về hoặc chỉnh sửa cho phù hợp với 

mục đích sử dụng.  

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

 Kho dữ liệu nghiên cứu của Đại 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 - Điện tử và Máy tính, Khoa học và kỹ thuật vật liệu, Khoa học và kỹ thuật vi 

phân tử, Điều khiển hệ thống và kỹ thuật công nghiệp,...  

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

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

tử và Địa kỹ thuật…. 

https://open.umich.edu/find/open-educational-resources/engineering
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