w II Pracowni FizycznejZajęcia w II Pracowni Fizycznej organizowane są dla studentów III roku
studiów na kierunku fizyki. Odbywają się one w terminach przewidzianych tygodniowym planem zajęć.
Realizuje
się
je
zgodnie
z obowiązującym programem studiów.
Warunkiem dopuszczenia do wykonania określonego ćwiczenia w II Pracowni Fizycznej jest zdanie
kolokwium wstępnego u nauczyciela nadzorującego to ćwiczenie.
W toku kolokwium wstępnego sprawdzeniu podlega:
-znajomość teorii w zakresie niezbędnym do wykonania ćwiczenia
-znajomość podstawowego schematu układu pomiarowego
-znajomość budowy i zasad działania przyrządów pomiarowych stosowanych przy wykonaniu
ćwiczenia
-znajomość ogólnych przepisów BHP obowiązujących w II Pracowni Fizycznej, jak również
znajomość szczegółowych przepisów BHP odnoszących się do wykonywanego ćwiczenia.
Prawo do odrabiania ćwiczenia może być cofnięte w przypadku:
-niedbałego lub niesamodzielnego wykonywania pomiarów
-uszkodzenia aparatury pomiarowej zawinionego przez studenta
-w przypadku nieprzestrzegania przepisów BHP.
Prawo do cofnięcia zgody na odrabianie ćwiczenia ma kierownik pracowni, nauczyciel akademicki
nadzorujący ćwiczenie oraz laborant II Pracowni Fizycznej.
Po zakończonym w danym dniu ćwiczeniu, należy wyłączyć przyrządy i zgłosić koniec prowadzącemu
ćwiczenie lub laborantowi. Nie wolno opuszczać pracowni bez powiadomienia o tym prowadzącego
ćwiczenie lub laboranta.
Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje skreślenie ćwiczenia z planu ćwiczeń studenta.
Sprawozdanie z wykonania ćwiczenia należy złożyć w ustalonym terminie u nauczyciela nadzorującego
ćwiczenie.
Zaliczenia ćwiczenia dokonuje się na podstawie:
-wstępnego kolokwium
-pracy laboratoryjnej
-sprawozdania
Każdy z ww. składników podlega ocenie.
Zaliczenia z zajęć w II Pracowni Fizycznej dokonuje się po wykonaniu przez studenta wszystkich ćwiczeń
przewidzianych dla niego w planie ćwiczeń. Końcową ocenę wystawia kierownik pracowni na podstawie
ocen z poszczególnych ćwiczeń.
Studentów wykonujących ćwiczenia w II Pracowni Fizycznej obowiązuje znajomość i przestrzeganie
przepisów BHP.
Studenci wykonujący ćwiczenia w II Pracowni Fizycznej są odpowiedzialni materialnie za spowodowane
przez siebie szkody.
Z instrukcjami do ćwiczeń, instrukcjami eksploatacji aparatury, stanowiskami pomiarowymi itp. studenci
mogą się zapoznać poprzez laboranta II Pracowni Fizycznej w określonym terminie.
Wstęp na teren II Pracowni Fizycznej - poza pracownikami Instytutu Fizyki - mają w określonej porze
studenci odrabiający ćwiczenia lub przygotowujący się do nich. Inne osoby mogą tam przebywać za
zgodą kierownika pracowni lub laboranta II Pracowni Fizycznej.

