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REGULAMIN
ĆWICZEŃ W LABORATORIACH INSTYTUTU ELEKTROENERGETYKI
POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

1. Studenci wykonujący ćwiczenia w laboratorium Instytutu Elektroenergetyki są
zobowiązani znać poniższy regulamin.
2. Ćwiczenia w laboratoriach mogą wykonywać studenci posiadający rejestrację na
odpowiedni semestr lub w przypadku braku rejestracji – pozwolenie p. Dziekana.
3. Studenci odrabiający ćwiczenia w laboratoriach zobowiązani są do znajomości
i przestrzegania przepisów BHP przy urządzeniach elektrycznych i instrukcji
przeciwpożarowej.
4. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
5. Ćwiczenia rozpoczynają się punktualnie, zgodnie z rozkładem zajęć.
6. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach prowadzący
ćwiczenia wyznacza termin odrobienia zaległego ćwiczenia. Jeżeli odrobienie
zaległych ćwiczeń jest niemożliwe, np. z powodu dużej liczby nieobecności,
o sposobie zaliczenia laboratorium decyduje prowadzący przedmiot. Terminy
rezerwowe, przewidziane w planie laboratorium przeznaczone są do odrabiania
ćwiczeń zaległych, które nie odbyły się z przyczyn losowych, technicznych lub
z powodu zawieszenia zajęć.
7. W przypadku dwóch nieobecności nieusprawiedliwionych studenta na zajęciach lub
uzyskania przez studenta ocen niedostatecznych z dwóch ćwiczeń, prowadzący
przedmiot może skreślić studenta z listy odrabiających ćwiczenia laboratoryjne.
8. Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne w grupach, których skład jest ustalany na
początku semestru.
9. Studenci zobowiązani są przygotować się do ćwiczenia z instrukcji i podanej literatury.
10. Studenci zobowiązani są sami dopilnować, aby otrzymali instrukcje i powinni zwrócić
je w dobrym stanie nie później niż na następnych ćwiczeniach.
11. Student nieprzygotowany do wykonywania ćwiczenia otrzymuje ocenę niedostateczną
i musi dane ćwiczenie powtórnie odrobić lub zaliczać tak, jak studenci nieobecni na
zajęciach (p. 6 i 7 regulaminu).

12. Z każdego ćwiczenia grupa odrabiająca laboratorium wykonuje sprawozdanie.
Prowadzący

dany

przedmiot

może

wymagać

wykonania

indywidualnego

sprawozdania przez każdego studenta grupy. Sprawozdania powinny być oddane nie
później niż na następnych ćwiczeniach danego laboratorium.
13. Jeżeli grupa wykonuje jedno sprawozdanie, za jego treść odpowiedzialni są w tym
samym stopniu wszyscy studenci odrabiający ćwiczenie w danej grupie.
14. Z każdego ćwiczenia wystawiana jest ocena, na którą składa się ocena przygotowania
studenta do wykonywania ćwiczenia i ocena za sprawozdanie.
15. Oprócz
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przygotowania

studentów

do

wykonywania

ćwiczeń

prowadzący dany przedmiot może wymagać zdania kolokwium obejmującego materiał
kilku ćwiczeń lub całego laboratorium.
16. Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich
ćwiczeń objętych programem i zdanie wszystkich kolokwiów.
17. Studentom nie wolno włączać lub brać bez porozumienia z prowadzącym ćwiczenie
żadnych urządzeń nie należących do stanowiska laboratoryjnego wykonywanego
ćwiczenia.
18. Studentom nie wolno włączać urządzeń należących do odrabianego ćwiczenia oraz
wykonywać zmian układu połączeń bez zgody prowadzącego ćwiczenie.
19. Rozłączenie

układu

połączeń

może

być

wykonane

po
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zgody

prowadzącego ćwiczenie.
20. O wszystkich nieprawidłowościach w przebiegu pomiarów studenci są zobowiązani,
po wyłączeniu układu, natychmiast powiadomić prowadzącego ćwiczenia.
21. Student nieprzestrzegający zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu ćwiczeń będzie
skreślony z listy odrabiających ćwiczenia w danym semestrze.
22. W czasie zajęć w laboratorium mogą przebywać jedynie osoby wykonujące ćwiczenia.
23. Wychodzenie

studentów

z

laboratorium

jest

dozwolone

po

powiadomieniu

prowadzącego ćwiczenie.
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