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1. Pomieszczenie Laboratorium może być użytkowane tylko dla celów związanych 
z  planowanymi zajęciami dydaktycznymi, zgodnie z opublikowanym harmonogramem 
zajęć laboratoryjnych. Użytkowanie pomieszczenia dla innych celów każdorazowo 
wymaga zgody kierownika Laboratorium. 

2. W czasie zajęć laboratoryjnych w pomieszczeniu mogą przebywać tylko osoby, które 
uzyskały na to zgodę prowadzącego zajęcia. 

3. Każda grupa studencka wykonuje ćwiczenia laboratoryjne w podziale na kilkuosobowe 
sekcje, ustalone na zajęciach wprowadzających. Poszczególne ćwiczenia wykonywane są 
w kolejności i w terminach, zgodnie z opublikowanym harmonogramem zajęć 
laboratoryjnych. Z ważnych powodów może nastąpić zmiana kolejności lub terminu 
wykonywania ćwiczeń po powiadomieniu prowadzącego lub zainteresowanych studentów 
z minimum trzydniowym wyprzedzeniem.  

4. Studenci zobowiązani są przygotować się do zajęć laboratoryjnych na podstawie 
literatury, podanej na zajęciach wprowadzających. Ocena stopnia przygotowania 
teoretycznego studentów oraz decyzja o dopuszczeniu ich do wykonywania ćwiczenia 
należy do prowadzącego. 

5. Każda sekcja zobowiązana jest do prowadzenia protokołu laboratoryjnego, w którym 
należy umieścić nazwę ćwiczenia, wykaz nazwisk członków sekcji, wyniki wykonanych 
pomiarów oraz wszelkie spostrzeżenia i uwagi, dotyczące wykonywanego ćwiczenia 
laboratoryjnego. Oryginał protokołu – po obowiązkowym podpisaniu przez prowadzącego 
– stanowi niezbędny załącznik do sprawozdania z wykonanego ćwiczenia, a jego 
zgubienie lub zniszczenie (albo przedstawienie protokołu bez podpisu prowadzącego) 
może skutkować niezaliczeniem ćwiczenia.  

6. Niezbędnym warunkiem zaliczenia wykonanego ćwiczenia laboratoryjnego jest 
przedstawienie przez każdą z sekcji jednego sprawozdania z wykonanego ćwiczenia, 
opracowanego zgodnie z wymaganiami prowadzącego. Za treść sprawozdania, jego formę 
i poprawność wykonania odpowiada w jednakowym stopniu każdy z członków sekcji. 
Sposób odbioru sprawozdania oraz ostatecznego zaliczenia ćwiczenia określa prowadzący. 

7. Studenci zobowiązani są do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych zgodnie z instrukcją 
i poleceniami prowadzącego. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian układów 
połączeń na stanowiskach laboratoryjnych oraz dokonywanie przełączeń bez zgody 
prowadzącego. W przypadku stwierdzenia przez wykonujących ćwiczenie niepra-
widłowości w działaniu stanowiska, należy go wyłączyć spod napięcia i powiadomić o tym 
prowadzącego. 



8. Podczas wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych należy przestrzegać podstawowych zasad 
bezpieczeństwa, a w szczególności: 

a) w układach pomiarowych będących pod napięciem nie wolno dotykać nie 
izolowanych elementów metalowych, 

b) w trakcie wykonywania pomiarów nie wolno rozwierać strony wtórnej 
przekładników prądowych, 

c) przy użyciu przyrządów wielofunkcyjnych lub wielozakresowych należy zwracać 
uwagę na wybór i nastawę odpowiedniej wielkości mierzonej oraz dobór 
właściwego zakresu pomiarowego, 

d) przy użyciu nieznanych przyrządów oraz urządzeń podczas wykonywania 
ćwiczenia należy wcześniej zapoznać się z ich działaniem, właściwościami 
i prawidłową obsługą. 

9. W pomieszczeniu laboratoryjnym zabrania się używania telefonów komórkowych do 
prowadzenia rozmów, hałaśliwego zachowania i innych działań i zachowań, nie licujących 
z godnością studenta. Ponadto zabrania się w czasie wykonywania ćwiczeń samowolnego 
opuszczania pomieszczenia Laboratorium, jedzenia, picia i palenia papierosów. 
Członkowie sekcji są odpowiedzialni materialnie za sprzęt uszkodzony z ich winy lub 
zagubiony podczas wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych. 

10. Po wykonaniu ćwiczenia należy doprowadzić do porządku stanowisko laboratoryjne oraz 
wykorzystywane przyrządy i przewody elektryczne. 

11. Wszyscy studenci wykonujący ćwiczenia w Laboratorium obowiązani są do zapoznania się 
z niniejszym Regulaminem i do przestrzegania jego postanowień i zapisów. Obowiązek 
przedstawienia Regulaminu studentom oraz egzekwowanie jego postanowień należy do 
prowadzącego. 

12. We wszystkich sprawach spornych oraz nie objętych niniejszym Regulaminem decyzje 
podejmuje kierownik Laboratorium lub Dyrektor Instytutu. 
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