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THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của  

Trường Đại học Thủ Dầu Một năm học 2021 -2022 

 

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo 

dục tổ chức biên soạn 

STT Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 
Năm xuất 

bản 

1 Sự chuyển biến kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương 1945 - 2007 2011 

2 
Nguyễn Du và Đỗ Phủ những tương đồng và khác biệt về tư 

tưởng nghệ thuật 
2012 

3 
Những biến đổi kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

thời Pháp thuộc 1862 - 1945 
2012 

4 
Phát triển bền vững kinh tế, xã hội tỉnh Bình Dương - Những 

vấn đề khoa học và thực tiễn 
2013 

5 Văn hóa Trung Quốc 2014 

6 Một số chuyên đề lịch sử Việt Nam (Tập 1) 2013 

7 Một số chuyên đề lịch sử Việt Nam (tập 2) 2014 

8 Một số chuyên đề lịch sử Việt Nam (tập 3) 2014 

9 Bài giảng tiến trình lịch sử Việt Nam 2014 

10 Tỉnh Bình Phước thời Pháp thuộc 1862 - 1945 2012 

11 
Phúc lợi xã hội: Hiện trạng và mức độ tiếp cận của công nhân 

nhập cư tại các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương 
2015 

12 Tư duy biện luận ứng dụng 2015 



13 Hiện trạng đời sống văn học đồng bằng sông Cửu Long 2015 

14 20 năm đô thị hóa Nam bộ - Lý luận và thực tiễn 2015 

15 Giáo trình thi pháp học 2015 

16 Sử liệu học và các nguồn sử liệu Việt Nam 2016 

17 Việt Nam thời dựng nước 2016 

18 Biển đảo Nam bộ trong quá trình phát triển và hội nhập 2017 

19 Lịch sử văn minh thế giới.  Phần 1, Cổ - Trung đại 2017 

20 
Chiến thắng Điện Biên Phủ - giá trị lịch sử và nhận thức thời 

đại 
2017 

21 
Tín ngưỡng, nghi lễ, giao lưu văn hóa của người Hoa ở thành 

phố Hồ Chí Minh  
2018 

22 Sử liệu học và các nguồn sử liệu Việt Nam  2018 

23 Thông tin khoa học và đào tạo T.1  2017 

24 Thông tin khoa học và đào tạo T.2  2017 

25 Thông tin khoa học và đào tạo T.3 2018 

26 Thông tin khoa học và đào tạo T.4 2018 

27 Thông tin khoa học và đào tạo T.5 2019 

28 
Việt Nam 40 năm hòa bình, thống nhất, phát triển và hội nhập 

(1975 2015) T.1 
2018 

29 
Việt Nam 40 năm hòa bình, thống nhất, phát triển và hội nhập 

(1975 - 2015) T.2 
2018 

30 Tư duy phản biện dành cho sinh viên 2018 

31 Đọc ở bậc đại học – cẩm nang dành cho sinh viên 2018 



32 Ngữ pháp tiếng Việt 2018 

33 Miền Đông Nam Bộ - Lịch sử và văn hóa T.1   2018 

34 Miền Đông Nam Bộ - Lịch sử và văn hóa T.2 2019 

35 Miền Đông Nam Bộ - Lịch sử và văn hóa T.3 2020 

36 
Nam bộ từ năm 1698 đến cuối TK XIX qua nghiên cứu của 

người nước ngoài 
2018 

37 
Công tác xã hội và an sinh xã hội trong bối cảnh cộng đồng 

ASEAN 
2018 

38 International tourism development in Vietnam and Malaysia 2018 

39 Lịch sử tỉnh Bình Dương T.1 – Từ khởi thủy đến giữa TK XIX 2019 

40 Dạy và học sâu sắc theo triết lý giáo dục hòa hợp tích cực 2019 

41 Phương pháp nghiên cứu khoa học – những vấn đề cơ bản 2019 

42 
Viết và xuất bản trong lĩnh vực học thuật – cẩm nang thực 

hành 
2019 

43 
Cẩm nang trau dồi kỹ năng viết và xuất bản công trình khoa 

học 
2019 

44 Viết ở bậc đại học 2020 

45 
Coexistence for sustainable development: A case in cat Tien 

National Park 
2020 

46 
Tín dụng vi mô với thu nhập của hộ nghèo: thực tiễn ở khu vực 

Đông nam Bộ 
2020 

47 
Tiếp cận tài chính toàn diện ở Bình Dương: Mô hình hoá và 

phân tích thực nghiệm 
2020 

48 Môi trường và con người 2020 

49 Âm nhạc căn bản: Nhạc lý - tập đọc nhạc - hát 2020 

50 Thành phố thông minh: những vấn đề lý thuyết và thực tiễn 2021 



51 
Đông Dương tạp chí với tiến trình đổi mới văn học, văn hóa 

Việt nam đầu thế kỉ XX 
2021 

 

Bình Dương, ngày ..... tháng  ....  năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 
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