Regulamin realizacji ćwiczeń laboratoryjnych
w Laboratoriach Zespołu Badawczo-Dydaktycznego Elektrotechniki
1.

Grupa laboratoryjna jest podzielona równomiernie na zespoły ćwiczeniowe (liczące 3÷6 osób), które realizują
kolejne ćwiczenia według ustalonego harmonogramu w przewidzianych rozkładem zajęć terminach.

2.

Każdy zespół studencki ma udostępnione instrukcje, które są dostępne w punkcie ksero oraz na stronie
internetowej katedry.

3.

Warunkiem przystąpienia do realizacji ćwiczenia laboratoryjnego jest:
a) zaliczenie pisemnego sprawdzianu z przygotowania teoretycznego do danego ćwiczenia (ok. 10 min.).
Studenci, którzy nie zaliczyli tzw. wejściówki, nie wykonują ćwiczenia;
b) posiadanie przygotowanych arkuszy protokołów pomiarowych do danego ćwiczenia;
c) oddanie sprawozdania z poprzedniego ćwiczenia laboratoryjnego.

4.

W trakcie ćwiczenia studenci notują wyniki w protokołach pomiarowych niezmazywalnym pisakiem bez
skreśleń. Po zakończeniu ćwiczenia prowadzący w protokole potwierdza własnoręcznym podpisem
wykonane ćwiczenie i wyniki pomiarów.

5.

Studenci, którzy wykazują w czasie ćwiczenia brak aktywności w realizacji ćwiczenia mogą być usunięci z
laboratorium przez prowadzącego zajęcia.

6.

Studenci każdego zespołu ćwiczeniowego sporządzają sprawozdanie według wzoru i oddają je na następnych
zajęciach laboratoryjnych.

7.

Sprawozdanie mogą być wykonane indywidualnie lub wspólnie – jedno na podgrupę roboczą.
Odpowiedzialność za treść i formę wspólnie opracowanego sprawozdania spoczywa na wszystkich osobach
wykonujących wspólnie ćwiczenie.

8.

Prowadzący ma prawo sprawdzić wiedzę każdego studenta wykonującego wspólne sprawozdanie (pod kątem
weryfikacji znajomości zagadnień poruszanych w sprawozdaniu). Brak wiedzy z zakresu sprawozdania
równoznaczny będzie z koniecznością wykonania sprawozdania indywidualnie.

9.

Zwrócone do poprawy sprawozdania winny być uzupełnione o wskazane przez prowadzącego elementy
i oddane na najbliższych ćwiczeniach. Sprawozdanie z ostatnich zajęć laboratoryjnych powinno być złożone
i pozytywnie ocenione nie później niż do końca bieżącego semestru.

10. W przypadku niemożności, z uzasadnionych przyczyn, wykonania ćwiczenia w terminie przewidzianym
harmonogramem dla swojej grupy, student może je odrobić z inną grupą wykonującą to samo ćwiczenie
(również u innego prowadzącego). W tym przypadku student wykonuje indywidualne sprawozdanie z
wykonanego ćwiczenia laboratoryjnego.
11. Trzy i więcej nieobecności nieusprawiedliwione studenta na zajęciach powodują skreślenie studenta z listy
laboratoryjnej wraz z powiadomieniem o tym fakcie Dziekana.
12. Podstawą do pozytywnego końcowego zaliczenia laboratorium jest:
a) wykonanie wszystkich przewidzianych ćwiczeń,
b) oddanie poprawnie opracowanych sprawozdań w obowiązujących terminach,
13. Oceny uzyskane zarówno z wejściówek jak i ze sprawozdań nie podlegają poprawie. W laboratorium
przyjmuje się następującą skalę ocen: 2 (nzal), 3- (zal), 3 (dost), 3+ (d.db), 4 (db), 4+ (p.db), 5 (b.db)
14. W sytuacji, gdy średnia końcowa będzie niewystarczająca, pod koniec semestru student będzie musiał
zaliczyć sprawdzian teoretyczny obejmujący zagadnienia wszystkich realizowanych ćwiczeń
laboratoryjnych w ramach danego kursu.
15. Studenci są odpowiedzialni materialnie za wynikłe z ich winy uszkodzenia przedmiotów stanowiących
wyposażenie laboratorium.

