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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 

                                  

 

THÔNG BÁO 
Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  

Năm học 2017-2018 

 

A. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng 

Số 

TT 
Nội dung 

Diện tích 

(m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở 

hữu 

Liên 

kết 
Thuê 

1 
Tổng diện tích đất cơ sở đào tạo quản lý sử 

dụng 
256.100 x     

  Trong đó:         

a Trụ sở chính 256.100 x     

b Phân hiệu tại...         

c Cơ sở 2 tại...         

2 
Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, 

nghiên cứu khoa học 
252.165 x     

  Trong đó:         

a Trụ sở chính 252.165 x     

b Phân hiệu tại...         

c Cơ sở 2 tại...         

B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập 

đa năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu 

Số 

TT 
Tên 

Số 

lượng 

Mục đích 

sử dụng 

Đối tượng 

sử dụng 

Diện 

tích 

sàn xây 

dựng 

(m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở 

hữu 

Liên 

kết 
Thuê 

1 Phòng thí nghiệm 168 

Học tập, 

Nghiên 

cứu 

Sinh viên, 

Học viên, 

NCS, Giảng 

viên 

15.842 x     

2 Phòng thực hành 

35 

Học tập, 

Nghiên 

cứu 

Sinh viên, 

Học viên, 

NCS, Giảng 

viên 

7.671 x     
3 Xưởng thực tập 

4 Nhà tập đa năng 1 
Học tập, 

giải trí 

Sinh viên, 

Học viên, 

NCS, Giảng 

viên 

6.611 x     

5 Hội trường 2 
Hội nghị, 

hội thảo  

Sinh viên, 

Học viên, 

NCS, Giảng 

viên 

1.702 x     
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8 

Phòng học (có 

trang bị âm thanh, 

máy chiếu, máy 

tính, điều hòa…) 

264 Học tập 

Sinh viên, 

Học viên, 

NCS 

23.708 x     

7 

Phòng học đa 

phương tiện 

(phòng đọc đa 

phương tiện thuộc 

thư viện) 

1 

Học tập, 

nghiên 

cứu 

Sinh viên, 

Học viên, 

NCS  

582 x     

8 Thư viện 1 

Học tập, 

nghiên 

cứu 

Sinh viên, 

Học viên, 

NCS, bạn 

đọc  

8.502 x     

C. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện 

và trung tâm học liệu 

STT Tên Số lượng 

1 
Số phòng đọc (số phòng đọc 

chuyên ngành 06, phòng mượn 

02, phòng đa phương tiện 01) 

 09 

2 Số chỗ ngồi đọc  1500 

3 Số máy tính của thư viện  267 

4 

Số lượng đầu sách, tạp chí, e-

book, cơ sở dữ liệu trong thư 

viện (đầu sách, tạp chí) 

Sách: 99.278 đầu = 382.404 cuốn 

Trong đó:  

- Giáo trình: 3.395 đầu = 229.813 cuốn; 

- Sách Tham khảo T.Việt = 21.476 cuốn;  

- Sách Ngoại Văn : 115.847.000;  

- Báo - Tạp chí T.Việt = 267 tên;  

- Luận Án- Luận Văn = 16.060 cuốn;  

- CSDL điện tử : 03 (Ebooks: 142.000 tên tài liệu 

CSDL Tạp chí Science Driect: 2257 tạp chí toàn văn; 

CSDL Proquest Central. 

5 
Số thư viện điện tử liên kết ngoài 

trường 

Các trường thuộc câu lạc bộ KHCN và Kỹ thuật (24 

thư viện) 

3 CSDL điện tử khai thác toàn văn  

D. Diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên 

STT Tên Tỷ lệ 

1 Diện tích đất/sinh viên (256.100 m2 / 31.859 SV) 8.04 

2 Diện tích sàn/sinh viên (252.165 m2 / 31.859 SV) 7.91 

    

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2018 

HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

PGS.TS. Trần Văn Tớp 

 


