REGULAMIN ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH
obowiązujący w Zakładzie Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem
Instytutu Technologii Maszyn Politechniki Warszawskiej

1. O tematyce i terminach wykonywanych ćwiczeń studenci zostają zawiadomieni na
pierwszych zajęciach, podczas spotkania z prowadzącym daną grupę studentów
(opiekunem grupy).

2. Przed przystąpieniem do ćwiczenia studenci powinni poznać, na podstawie

instrukcji, notatek z wykładu i skryptów, zagadnienia związane z tematyką
ćwiczenia. Prowadzący ćwiczenie przed rozpoczęciem zajęć sprawdza stan
przygotowania i wystawia ocenę. W przypadku stwierdzenia nieznajomości
obowiązującego do danego ćwiczenia materiału, student otrzymuje ocenę
niedostateczną i nie jest dopuszczony do wykonywania ćwiczenia.

3. Trzecia zaległość (ocena niedostateczna, względnie nieobecność) w cyklu

12-tu ćwiczeń, (a druga zaległość w cyklu 6-ciu ćwiczeń) powoduje
skreślenie z listy studentów odrabiających ćwiczenia. Zaległości poprawione
na ocenę cztery (dobrze) nie liczą się do limitu zaległości powodujących skreślenie
z listy odrabiających ćwiczenia.

4. Poprawienie ocen niedostatecznych może się odbywać tylko w terminie
dodatkowym, podanym przez opiekuna grupy laboratoryjnej wg następujących
zasad:
•
•

ćwiczenie niezaliczone wolno poprawiać tylko jeden raz u prowadzącego,
który nie zaliczył,
w przypadku nieobecności na ćwiczeniu student może je odrabiać na
ogólnych warunkach, po uprzednim uzgodnieniu terminu z opiekunem grupy
laboratoryjnej.

5. Sprawozdanie z ćwiczenia zestawia się wg wytycznych podanych w instrukcji do
ćwiczenia, uwzględniając ewentualne, dodatkowe wskazówki prowadzącego.
Sprawozdanie i wnioski powinny być krótkie i konkretne. Szkice odręczne i
przejrzyste.

6. Sprawozdanie z ćwiczenia składa się po jego zakończeniu, najpóźniej

przed przystąpieniem do następnego ćwiczenia. Nie złożenie sprawozdania w
tym terminie powoduje niezaliczenie ćwiczenia, niewłaściwe wykonanie
sprawozdania również może spowodować niezaliczenie i konieczność powtórzenia
ćwiczenia.

7. Podstawą do zaliczenia ćwiczenia jest:
•
•
•
•

dopuszczenie do wykonania ćwiczenia,
właściwe wykonanie przewidzianego zadania,
złożenie sprawozdania wraz z protokółem,
przyjęcie (zaliczenie) sprawozdania.

8. Laboratorium zalicza się na podstawie oceny średniej. Aby zaliczyć laboratorium

należy uzyskać ocenę średnią liczoną jako średnią arytmetyczną z ocen
poszczególnych ćwiczeń, nie mniejszą od 3.0 (trzech). Równoważnikiem oceny
za ćwiczenie niezaliczone lub nieodrobione jest zero.

9. Zaliczenie wpisywane jest do indeksu w końcu semestru, dla całej grupy. Indeksy
składa się opiekunowi grupy laboratoryjnej.

10. Studenci którzy chcą przepisać ocenę z lat poprzednich winni zgłosić się na
pierwszych zajęciach swojej grupy.

11. Studenci są odpowiedzialni materialnie za wszelkiego rodzaju szkody wynikłe z ich
winy na skutek niewłaściwego obchodzenia się ze sprzętem, przyrządami i
aparaturą pomiarową

