
Regulamin zajęć zdalnych prowadzonych dla studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej
Fizyka 3 – laboratorium

W czasie pandemii Covid-19 zajęcia będą odbywały się zdalnie przez tydzień (5 dni) w blokach
sześciogodzinnych.  Pierwsze  zajęcia  są  zajęciami  organizacyjnymi,  pozostałe  zajęcia  będą
odbywały się zgodnie z przesłanym studentom i dostępnym na platformie Moodle harmonogramem.
Do przeprowadzenia zajęć wykorzystane zostaną platformy MS Teams i Moodle, system USOS i
poczta uczelniana.

• Studenci pracują na zajęciach w zespołach maksymalnie trzyosobowych. Podział na zespoły
dokonywany jest przed pierwszymi zajęciami laboratoryjnymi.

• Studenci  przygotowują  się  do  zajęć  w oparciu  o  instrukcje  do  poszczególnych  ćwiczeń
(lab2p.fizyka.pw.edu.pl/index.php/instrukcje).  Przygotowanie do zajęć ocenia prowadzący
na podstawie pisemnej odpowiedzi, sprawdzającej:

• ogólne wiadomości z działu którego dotyczy dane ćwiczenie 
• wiadomości szczegółowe na temat badanego zjawiska 
• znajomość metody pomiarowej stosowanej w ćwiczeniu. 

W przypadku, gdy prowadzący zajęcia uzna, że wiedza studenta jest niewystarczająca, aby
rozpoczął wykonywanie ćwiczenia, stawia 0 pkt. z przygotowania i jednocześnie odbiera mu
prawo do kontynuowania zajęć. Pozostały czas student może wykorzystać na pogłębienie
swojej wiedzy (w zakresie danego ćwiczenia),  a na koniec zajęć może poddać ją ocenie
prowadzącego  i  otrzymać  maksymalnie  2  punkty  z  przygotowania,  nie  ma  jednak
możliwości wykonania ćwiczenia.

• W  trakcie  3-godzinnych  zajęć  studenci  zapoznają  się  ze  stanowiskiem  pomiarowym  i
przebiegiem  ćwiczenia,  otrzymują  dane  pomiarowe  z  ćwiczenia,  a  następnie  wykonują
sprawozdanie z  ćwiczenia zgodnie z wytycznymi prowadzącego (jedno sprawozdanie na
zespół).

• W sprawozdaniu do otrzymanych danych należy zastosować rachunek niepewności. Wynik
zapisać  poprawnie  wraz  z  otrzymaną  wartością  niepewności.  Przeprowadzić  dyskusję
otrzymanych wyników, wyciągnąć wnioski.

Uwaga! Wykresy bez opisu osi i jednostek dyskwalifikują sprawozdanie.

• Nieodesłanie sprawozdania na platformę Moodle do końca trwania zajęć jest równoznaczne
z otrzymaniem z niego 0 pkt.

• Przez cały czas trwania zajęć prowadzący przez platformę MS Teams służy radą i pomocą w
wykonaniu sprawozdania.

Zasady zaliczeń:

• Maksymalna liczba punktów  do zdobycia z laboratorium: liczba ćwiczeń x 10 pkt (4 pkt.
przygotowanie  studenta  do  zajęć,  6 pkt.  sprawozdanie),  czyli  w  przypadku  studentów
Wydziału Inżynierii Materiałowej będzie to 90 punktów. Przedmiot jest uznany za zaliczony
jeżeli student uzyska co najmniej połowę możliwych do zdobycia punktów (45 pkt.)


