
REGULAMIN 

PRACOWNI TECHNIK POMIAROWYCH 

DLA INŻYNIERII NANOSTRUKTUR

1. Zajęcia w Pracowni odbywają się w czwartki, godz. 14.00 - 18.00.

2. Studenci  wykonują  ćwiczenia  w  grupach  3-osobowych.  Skład  grup  jest 

ustalany na początku semestru i nie ulega zmianie.

3. Poszczególne grupy wykonują ćwiczenia zgodnie z ustalonym planem i w 

ustalonym terminie. Obecność i punktualność na zajęciach są obowiązkowe.

4. Studenci  zobowiązani  są  informować  pracownię  drogą  bezpośrednią  lub 

elektroniczną o zachorowaniach, zwolnieniach, nieobecnościach itp. 

5. Studenci  są  też  zobowiązani  regularnie  sprawdzać  informacje 

przekazywane im pocztą elektroniczną na adresy podane w USOS.

6. Najpóźniej tydzień  przed rozpoczęciem ćwiczenia studenci  otrzymują  od 

asystenta  wytyczne  i  materiały  dotyczące  ćwiczenia  i  konsultują  z 

asystentem  zakres  materiału,  który  będzie  ich  obowiązywał  podczas 

kolokwium wstępnego. 

7. Zaliczenie  kolokwium  wstępnego  jest  warunkiem  dopuszczenia  do 

wykonywania  ćwiczenia.  Niedopuszczenie  do  ćwiczenia  jest  traktowane 

tak,  jak  nieusprawiedliwiona  nieobecność  i  skutkuje  niezaliczeniem 

ćwiczenia. 

8. Studenci dopuszczeni do zajęć wykonują ćwiczenie pod kontrolą asystenta, 

który  zatwierdza  wyniki  pomiarów.  Postawa  studenta  podczas 

wykonywania ćwiczenia podlega ocenie. 

9. Po  zakończeniu  ćwiczenia  w  ciągu  tygodnia  grupa  przedstawia  jedno 

wspólne  sprawozdanie  końcowe,  które  podlega  ocenie.  W  przypadku 



nieprzyjęcia sprawozdania powinno ono być w ciągu tygodnia poprawione, 

pod groźbą niezaliczenia ćwiczenia. 

10.Raporty należy oddawać osobiście do sekretariatu Pracowni Fizycznej dla 

Zaawansowanych  (sala  305,  III  piętro  ul.  Pasteura  7)  lub  drogą 

elektroniczną w formacie pdf na adres: druga.pracownia@fuw.edu.pl 

11. Ocena  z  ćwiczenia  jest  wypadkową  ocen  z  kolokwium  wstępnego,  z 

postawy w czasie wykonywania ćwiczenia i ze sprawozdania końcowego. 

12.Studentom nie  wolno  przystąpić  do  wykonywania  ćwiczenia  bez  zgody 

asystenta.

13. Zgodnie  z  Regulaminem  Studiów  w  Uniwersytecie  Warszawskim  w 

Pracowni  Fizycznej  dla  Zaawansowanych  stosuje  się  następujące  oceny: 

celujący - 5,0, bardzo dobry - 5,0, dobry plus - 4,5, dobry - 4,0, dostateczny 

plus - 3,5, dostateczny - 3,0, niedostateczny - 2,0

Ćwiczenie jest zaliczone, jeżeli student uzyskał z niego ocenę co najmniej 

dostateczną.

14.Do  zaliczenia  Pracowni  niezbędne  jest  uzyskanie  pozytywnej  oceny  z 

wszystkich siedmiu ćwiczeń. 

15.Na  terenie  Pracowni  Fizycznej  dla  Zaawansowanych  mogą  przebywać 

wyłącznie  pracownicy  Wydziału  Fizyki  UW oraz  studenci  wykonujący 

ćwiczenia. Osoby postronne mogą przebywać na terenie Pracowni za zgodą 

Kierownika Pracowni.

16.W salach ćwiczeniowych należy zachować ostrożność, dbać o porządek i 

czystość.

17.Spożywanie  posiłków  i  picie  napojów  w  salach  ćwiczeniowych  jest 

zabronione.

18.Na terenie Pracowni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.


