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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINUNI 
 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường Đại học VinUni 

Năm học 2020 - 2021 
 

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

STT 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 

 
226.828 ✓   

2 

Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, 

nghiên cứu khoa học (Nhà chính, Nhà thể thao, 

Khán đài thể thao)  
16.248 ✓   

 

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 

STT 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   4  
Đào tạo, 

NCKH 

Sinh viên, học 

viên 
1.082  ✓   

2 Phòng thực hành   30  
Đào tạo, 

NCKH 

Sinh viên, học 

viên 
1.952  ✓   

3 Xưởng thực tập  1  
Đào tạo, 

NCKH 

Sinh viên, học 

viên 
789  ✓   

4 Nhà tập đa năng  1 
Đào tạo, 

tập luyện  

Sinh viên, học 

viên, cán bộ 

nhân viên 
591 ✓ 

  

5 Hội trường 1 Đào tạo 

Sinh viên, học 

viên, giảng 

viên, cán bộ 

nhân viên 

1.703  ✓ 

  

6 Phòng học 0 Đào tạo 
Sinh viên, học 

viên 
 ✓   

7 
Phòng học đa 

phương tiện 
19 Đào tạo 

Sinh viên, học 

viên 
2.124  ✓ 

  

8 Thư viện  1 
Đào tạo, 

NCKH 

Sinh viên, học 

viên, giảng 

viên 
2.709 ✓ 

  



STT 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 

9 Trung tâm học liệu 1 
Đào tạo, 

NCKH 

Sinh viên, 

giảng viên 
217 ✓ 

  

10 
Các phòng chức   

năng khác  
     

  

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 20 

2 Số chỗ ngồi đọc 900 

3 Số máy tính của thư viện (gồm máy tính để bàn, 

xách tay, ipad) 
62 

4 
Số lượng đầu sách, tạp chí, e-book 

Cơ sở dữ liệu trong thư viện (đầu sách, tạp chí) 

Sách in và điện tử: 906.000 

+ Giáo trình: 3.000 

+ Sách tham khảo: 903.000 

Cơ sở dữ liệu điện tử: 280 

Tạp chí in ấn: 02 

Tạp chí điện tử: 49.500 

5 
Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường 

2 (Đại học Cornell, Đại học 

Pennsylvania) 

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

STT Tên Tỷ lệ 

1 Diện tích đất/sinh viên 872 

2 Diện tích sàn/sinh viên 62 

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

GS.TS Rohit Verma     

 


