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TỜ TRÌNH 

Về việc: Thay đổi khối lượng học tập 

cho học phần Lý thuyết Điều khiển tự động 

–––––––––––––––––––––– 

 Kính gửi: Ban lãnh đạo Viện Điện 

Sau khi lấy ý kiến của các cán bộ giảng dạy trong nhóm chuyên môn và sinh viên, 

chúng tôi nhận thấy Học phần EE3280 Lý thuyết Điều khiển tự động từ trước đến nay 

có khối lượng là 3-0-1-6, tức là không có giờ bài tập nhưng có giờ thí nghiệm/thực 

hành trên lớp, tỏ ra không phù hợp vì những lý do sau: 

1. Số lượng sinh viên toàn ngành Điện rất đông trong khi số lượng cán bộ hướng 

dẫn thí nghiệm/thực hành cũng như cơ sở thiết bị còn thiếu (Cô Nguyễn Thu Hà 

sẽ đi NCS ở Pháp, thầy Phạm Trung Kiên nghỉ việc).  

2. Ý thức tự học và làm bài tập về nhà của nhiều sinh viên còn kém nên không tiếp 

thu và nắm vững được lý thuyết trên lớp. Trong khi đó, trước mỗi bài thí 

nghiệm/thực hành , sinh viên được yêu cầu phải có lý thuyết và kỹ năng tính 

toán tốt. 

3. Các bài thí nghiệm/thực hành hiện nay được thực hiện trên máy tính nên có thể 

chuyển thành một phần của các bài tập về nhà (bên cạnh các bài tập tính tay). 

Vào giờ bài tập trên lớp, cán bộ giảng dạy có thể hướng dẫn sinh viên cả các bài 

tập tính tay và bài tập với máy tính. 

Với những lý do trên, chúng tôi đề xuất bắt đầu từ học kỳ I năm học 2011-2012:  Thay 

đổi khối lượng học tập học phần EE3280 Lý thuyết Điều khiển tự động: Khối lượng 

cũ  3(3-0-1-6) thay đổi thành 3(3-1-0-6). 
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