
        BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TT Nội dung Đơn vị tính

I Diện tích đất đai ha

II Diện tích sàn xây dựng 
m2

1 Giảng đường

Số phòng phòng

Tổng diện tích m2

Có trang bị âm thanh phòng

Có trang bị máy chiếu phòng

Có trang bị điều hòa phòng

2 Phòng học máy tính

Số phòng (Máy tính đồng bộ của các hãng có thương  

hiệu, máy có chất lượng cao và 100% kết nối mạng 

internet) phòng

Tổng diện tích m2

3 Phòng học ngoại ngữ

Số phòng máy tính (có phần mềm học ngoại ngữ chuyên 

nghiệp). phòng

Tổng diện tích m2

4 Thư viện m2

Sách : 99.278 đầu = 382.404 cuốn 

Trong đó 

Giáo trình : 3.395 đầu = 229813 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 

Phòng đọc chuyên ngành : 06 phòng 

Phòng Mượn : 02 phòng 

CSDL điện tử : 03. trong đó có : 

Ebooks : 142.000 cuốn 

CSDL Tạp chí Science Driect : 2257 tạp chí toàn văn  

Proquest Central : 

5 Phòng thí nghiệm

Số phòng  phòng

Tổng diện tích m2

- Phòng thí nghiệm đào tạo phòng

- Phòng thí nghiệm nghiên cứu đầu tư tập trung phòng

- Phòng thí nghiệm nghiên cứu trọng điểm quốc gia phòng
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6 Xưởng thực tập, thực hành 

Số phòng  phòng

Tổng diện tích m2

7 Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý

Số phòng phòng 

Tổng diện tích khuôn viên m2

Tổng diện tích phòng ở m2

Diện tích CLB văn hóa m2

Tổng diện tích khu thể dục thể thao m2

Tổng diện tích phòng tự học của sinh viên m2

8 Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo m2

9 Diện tích khác:

Diện tích hội trường m2

Diện tích nhà văn hóa       m2

Diện tích nhà thi đấu đa năng  m2

Diện tích bể bơi m2

Diện tích sân vận động m2
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Tổng số

25,6

22.478,0

241,0

22.065,5

204,0

230,0

232,0

17,0

1.394,3

3,0

248,0

8.502,0

168,0

15.842,0

154,0

13,0

1,0
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35,0

7.671,1

457,0

26.700,0

17.732,0

365,0

4.200,0

400,0

2.489,0

1.701,8

345,5

6.611,0

2.092,8

21.678,0
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