Regulamin Pracowni fizycznej i elektronicznej
obowiązujący w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21
Kurs pracowni obejmuje wykład, laboratoryjne ćwiczenia stacjonarne i ćwiczenia domowe w następującej
formie:

1.

Wykłady prowadzone są on-line w terminach przewidzianych w planie pracowni. W przypadku
braku możliwości uczestnictwa w wykładzie w czasie rzeczywistym student jest zobowiązany do
zapoznania się z udostępnionymi materiałami z wykładu.

2.

Laboratoryjne ćwiczenia stacjonarne obejmą 4 spotkania, podczas których studenci będą pracować
w salach pracowni elektronicznej na Wydziale Fizyki UW (B1.14). Uczestnictwo we wszystkich
spotkaniach jest obowiązkowe. W trakcie zajęć studenci zobowiązani są do przestrzegania regulaminu
BHP obowiązującego na pracowni elektronicznej i obowiązujących w czasie zajęć zasad higieny
związanych z epidemią Covid-19.

3.

Po zakończeniu każdego z ćwiczeń stacjonarnych studenci są zobowiązani do przygotowania
raportu. Ocena z ćwiczeń stacjonarnych będzie wypadkową oceny z raportu i postawy w trakcie zajęć.
Oceny z ćwiczeń będą stanowić element oceny końcowej z wagą 1.
Raport z ćwiczeń stacjonarnych musi zostać oddany (poprzez platformę Kampus) w ciągu tygodnia od
zakończenia zajęć. Nieterminowe dostarczenie raportu spowoduje obniżenie oceny o 0.25 za każde 7 dni
spóźnienia, a w skrajnej sytuacji wystawienie oceny niedostatecznej z ćwiczenia.

4.

Ćwiczenia stacjonarne będą poprzedzone krótkimi testami tematycznymi (kartkówkami)na
platformie Kampus. Każdy test studenci muszą samodzielnie rozwiązać przed lub na początku zajęciami
stacjonarny. Rozwiązanie testów będzie możliwe od ok. 24 godzin od terminu danego ćwiczenia do
terminu danego ćwiczenia. Rozwiązanie testu po terminie ćwiczenia nie będzie możliwe. Oceny ze
wszystkich testów będą stanowić element oceny końcowej z wagą 0.2.

5.

Ćwiczenia domowe będą polegały na pracy własnej z zestawami do samodzielnej nauki elektroniki,
wykonaniu i zbadaniu wskazanych układów elektronicznych. W trakcie wykonywania ćwiczeń
domowych studenci będą mogli korzystać z pomocy prowadzących zajęcia w formie konsultacji online w terminach zajęć, lub terminach ustalonych z prowadzącymi. Poszczególne ćwiczenia muszą
zostać wykonane we wskazanym terminie. Wykonanie wszystkich ćwiczeń jest obowiązkowe i musi
zostać udokumentowane w formie raportu umieszczonego na platformie Kampus. Poprawność
wykonania ćwiczeń i raport będą podlegały ocenie, która będzie stanowić element oceny końcowej z
wagą 1.
Studenci zobowiązani są do dbania o wypożyczone zestawy i oddania ich w stanie kompletnym i
nieuszkodzonym (poza przypadkami uszkodzenia niezawinionymi przez studenta).

6.

Kurs pracowni elektronicznej zakończy się kolokwium w formie zdalnej odpowiedzi na zadane
pytania. Kolokwium studenci będą zdawać przed prowadzącymi zajęcia. Lista pytań zostanie wcześniej
opublikowana. Ocena z kolokwium będzie stanowić element oceny końcowej z wagą 2.

7.

Do zaliczenia części elektronicznej Pracowni fizycznej i elektronicznej wymagane jest uzyskanie
oceny pozytywnej ze wszystkich wymienionych wyżej części pracowni.
Zasady uczestnictwa w zajęciach i forma ich organizacji mogą ulec zmianie, jeśli zmienią się wytyczne
dotyczące organizacji zajęć dydaktycznych w okresie epidemii Covid-19.
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