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AKTUALIZACJA REGULAMINU
PRACOWNI FIZYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ 1100-2F23, 1100-2BF21

W związku z zawieszeniem zajęć regularnych na Wydziale Fizyki UW w okre-
sie zagrożenia SARS-CoV-2 na mocy Zarządzenia nr 50 Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego i jego późniejszych aktualizacji, zajęcia prowadzone w ramach
Pracowni Fizycznej i Elektronicznej składają się z 6 sesji zajęć laboratoryjnych
(w tym 1 zajęcia wstępne, 1 zajęcia pełnowymiarowe i 4 zajęcia skrócone),
uzupełnionych 5 sesjami zajęć przygotowawczych (wykładów) oraz 2 sesjami
zajęć zdalnych.

Obecność na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Spóźnienie na zajęcia (>15 mi-
nut) traktowane jest jak nieobecność. Nieobecność na zajęciach laboratoryjnych należy
usprawiedliwić odpowiednim zaświadczeniem przedstawionym nie później niż po upły-
wie jednego tygodni po powrocie do zajęć. Brak usprawiedliwienia nieobecności na zaję-
ciach laboratoryjnych skutkuje oceną niedostateczną z danego ćwiczenia. Nieobecność na
Pracowni – niezależnie od przyczyny – powoduje konieczność wykonania odpowiednich
ćwiczeń w terminie dodatkowym uzgodnionym indywidualnie z asystentem prowadzącym
grupę laboratoryjną i o ile dostępność pracowni elektronicznej na to pozwoli.

Ćwiczenie wstępne nie podlega ocenie.

Ćwiczenie pełnowymiarowe (Badanie własności filtrów RC ) wykonywane na Pracowni
Fizycznej i Elektronicznej przed 10 maja 2020 roku jest oceniane w skali 2-5.5 z krokiem
0.25; ocenie podlega przygotowanie studenta do wykonania ćwiczenia (kartkówka), sposób
prowadzenia pomiarów oraz pisemne sprawozdanie z przeprowadzonego doświadczenia.

Ćwiczenia skrócone wykonywane na Pracowni Fizycznej i Elektronicznej w dniach 1- 24
lipca 2020 są oceniane w skali 2-5.5 z krokiem 0.25; ocenie podlega przygotowanie studenta
do wykonania ćwiczenia i sposób prowadzenia pomiarów (znajomość tematyki przepro-
wadzanego ćwiczenia i sprawność przeprowadzenia ćwiczenia)oraz pisemne sprawozdanie
z przeprowadzonego doświadczenia.

Ćwiczenia zdalne - obowiązkowe jest oceniane w skali 2-5.5 z krokiem 0.25; ocenie podlega
pisemne sprawozdanie z przeprowadzonego doświadczenia.

Przed przystąpieniem do kolejnego ćwiczenia należy oddać sprawozdanie z poprzednich
zajęć.
Nieusprawiedliwione opóźnienie terminu złożenia sprawozdania powoduje obniżenie oceny
o 0.25 punktu za każdy tydzień opóźnienia.
Uzyskanie oceny niedostatecznej z wykonywanego ćwiczenia powoduje konieczność jego
powtórzenia i uwzględnienie obydwu ocen w średniej. Możliwe jest powtórzenie co naj-
wyżej jednego ćwiczenia w terminie ustalonym z asystentem, o ile termin dostępność
pracowni elektronicznej na to pozwoli.

Zajęcia przygotowawcze i laboratoryjne kończą się kolokwium końcowym. Warunkiem
przystąpienia do kolokwium jest uzyskanie zaliczenia wszystkich ćwiczeń pro-
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wadzonych na pracowni elektronicznej lub przynajmniej oddanie wszystkich
raportów z ćwiczeń laboratoryjnych.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen za wyko-
nanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych oraz uzyskanie pozytywnej oceny z
kolokwium końcowego.

Ocena końcowa z Pracowni fizycznej i elektronicznej wystawiana jest na podstawie śred-
niej arytmetycznej ocen uzyskanych z ćwiczeń laboratoryjnych (z wagą 1) oraz oceny z
kolokwium końcowego (z wagą 2).

Układy pomiarowe zbudowane w trakcie zajęć powinny być przedstawione asystentowi
do sprawdzenia przed połączeniem do zasilania i uruchomieniem.
Niestosowanie się do poleceń asystentów, działania zagrażające bezpieczeństwu wykonują-
cych ćwiczenia lub zniszczenie aparatury skutkują odsunięciem od wykonywania ćwiczeń
laboratoryjnych i niezaliczeniem Pracowni.

W czasie wykonywania ćwiczenia studenci powinni ściśle stosować się do wskazówek i
poleceń asystenta, przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz procedur za-
wartych w instrukcji bezpieczeństwa COVID-19 (załącznik 1).
Zabronione jest palenie papierosów, picie napojów i spożywanie posiłków w salach ćwi-
czeniowych.
W razie zauważonego zagrożenia lub wypadku należy niezwłocznie zawiadomić prowa-
dzącego ćwiczenia

Koordynator
dr Magdalena Kuich
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Załącznik 1: Instrukcja bezpieczeństwa COVID-19

Po wejściu do sali:

1. Zdezynfekuj ręce;

2. Usiądź na wyznaczonym stanowisku;

3. Podczas wszystkich zajęć na pracowni nie zmieniaj swojego stanowiska pracy;

4. Załóż maseczkę lub przyłbicę – jeśli chcesz użyć maseczki to użyj maseczki jednorazowej,
gdy to są Twoje jedyne zajęcia, w przeciwnym przypadku użyj maseczki wielorazowej;

5. Załóż rękawiczki jednorazowe;

6. Nie dotykaj rękoma twarzy

7. Nie wymieniaj się sprzętem/akcesoriami z innymi lub w razie takiej konieczności zdezyn-
fekuj je.

Po skończonych zajęciach:

1. Przyłbicę odłóż na swoje pierwotne miejsce;

2. Użyte rękawiczki i maseczkę jednorazową wyrzuć do odpowiednich pojemników przy wyj-
ściu z pracowni;

3. Użytą maseczkę wielorazową zatrzymaj i przed następnymi zajęciami upierz;

4. Zdezynfekuj ręce.

Kierownik Pracowni
dr hab. Aneta Drabińska
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