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1. Studenci wykonują ćwiczenia w zespołach, w terminach przewidzianych 
rozkładem zajęć. Podział grupy dziekańskiej na zespoły dokonywany jest 
podczas pierwszych zajęć laboratoryjnych i obowiązuje przez cały semestr. 

2. Student obowiązany jest przygotować się do ćwiczenia na podstawie 
wykładów, podanej literatury i ewentualnych konsultacji. Przygotowanie 
jest sprawdzane na kolokwium wstępnym na początku ćwiczenia. 
Kolokwium obejmuje zagadnienia związane z tematem ćwiczenia (podane 
w instrukcji do ćwiczenia). Oceniane jest w skali od 0 do 3 punktów.  

3. Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczenia każdy student 
zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją do danego ćwiczenia. Brak 
znajomości instrukcji może być powodem niezaliczenia ćwiczenia. 

4. W czasie ćwiczenia zespół wykonuje wszystkie czynności podane w 
instrukcji.  

5. Każdy student wykonujący ćwiczenie przygotowuje jedno sprawozdanie. 
Sprawozdanie powinno zawierać opis wykonanych czynności, wyniki w 
postaci rysunkowej i innych oraz ich interpretację, wnioski i uwagi. 
Sprawozdania powielone nie będą przyjmowane. 

6. Maksymalna ocena za ćwiczenie wynosi 8 punktów, zawiera wynik 
kolokwium (do 3 pkt.) i ocenę za sprawozdanie (do 3 pkt). Warunkiem 
zaliczenia ćwiczenia jest uzyskanie w sumie min. 4.5 punktów, w tym min. 
połowy możliwej liczby punktów z kolokwium wstępnego. 

7. Warunkiem zaliczenia Laboratorium jest uzyskanie ponad 50% możliwej 
do uzyskania sumy punktów oraz zaliczenie wszystkich ćwiczeń. W 
szczególnych przypadkach (zwolnienie lekarskie) ćwiczenie należy 
odrobić w terminie uzgodnionym z prowadzącym lub z Kierownikiem 
Laboratorium.  

 
PRZEPISY PORZĄDKOWE 

1. W czasie ćwiczeń obowiązuje studenta zachowanie odpowiadające 
normom przyjętym w uczelni. W laboratorium nie dopuszcza się palenia 
papierosów i spożywania posiłków. 

2. Okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni. Wyjście z sali 
laboratoryjnej wymaga zgody prowadzącego ćwiczenie. Spóźnienie może 
być podstawą do niezaliczenia ćwiczenia. 

3. Po zakończeniu ćwiczenia należy uporządkować stoły i wyłączyć 
aparaturę. 

4. Zabrania się wykorzystywania oprogramowania zainstalowanego na 
komputerach do celów innych niż bezpośrednio związane z laboratorium. 

5. Przed przystąpieniem do zajęć w Laboratorium każdy student obowiązany 
jest zapoznać się z zasadami niniejszego regulaminu, poświadczając to 
podpisem. Osoby, które nie dopełnią tego wymogu, nie będą dopuszczane 
do pracy w laboratorium. 

6. W laboratorium obowiązuje zakaz posługiwania się telefonami 
komórkowymi, które w czasie trwania  ćwiczenia muszą pozostać 
wyłączone. 

7. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może spowodować: 
- usunięcie studenta z zajęć laboratoryjnych; 
- poniesienie przez studenta odpowiedzialności prawnej za 

spowodowane zagrożenia i straty. 
 

ZASADY  BEZPIECZNEJ  PRACY  W  LABORATORIUM  SPW  
W ćwiczeniach laboratoryjnych używana jest aparatura zasilana z sieci 
elektroenergetycznej 230V, 50Hz, wykonana w sposób zapewniający 
prawidłową ochronę przeciwporażeniową. Zabrania się jakichkolwiek 
manipulacji wewnątrz komputerów jak i wkładania przez otwory wentylacyjne 
wszelkich przedmiotów. Zauważone uszkodzenia przyłączeniowych 
przewodów sieciowych oraz gniazd na stołach laboratoryjnych należy 
niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu zajęcia. Wszyscy uczestniczący w 
zajęciach muszą wiedzieć, gdzie znajduje się wyłącznik główny stanowisk 
laboratoryjnych i jak się go obsługuje. 
 
W przypadku wystąpienia przy pracy w laboratorium porażenia prądem 
elektrycznym należy: 
1. Wyłącznikiem głównym wyłączyć zasilanie stanowisk pracy.  
2. Przed odłączeniem napięcia nie dotykać porażonego! Wezwać pomoc.  
 
Do obowiązków prowadzącego zajęcia należy: 
1. Zapewnić porażonemu jak najszybciej pomoc medyczną. 
2. Jeśli porażony stracił przytomność i nie oddycha - natychmiast przystąpić 

do sztucznego oddychania i kontynuować je aż do przybycia lekarza. 
3. Niezależnie od stanu porażonego po porażeniu, nawet, gdy jest przytomny 

i nie odczuwa żadnych dolegliwości, skierować go na badanie lekarskie. 
4. O zaistniałym przypadku porażenia powiadomić Dyrektora Instytutu. 
 
W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje kierownik laboratorium 
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