
Informacja o możliwości korzystania z laboratoriów Zakładu Informatyki  

do realizacji pracy dyplomowej 

 

Istnieje możliwość korzystania (na zasadzie użyczenia) z laboratoriów Zakładu Informatyki 

do realizacji pracy dyplomowej, tj.: 

 Laboratorium systemów multimedialnych i robotyki - D104 

 Laboratorium systemów sterowania i automatyki - D106 

 Laboratorium teleinformatyki i systemów mobilnych - C105 

 Laboratorium grafiki komputerowej - C112 

 Laboratorium baz danych - C212 

w godzinach wolnych od zajęć od poniedziałku do soboty a także pracowni Zakładu Informatyki tj.: 

 Pracownia wizualizacji 3D - C112a 

w dowolnych godzinach od poniedziałku do soboty. 

Wykorzystanie ww. laboratoriów/pracowni możliwe jest na zasadzie użyczenia zgodnie z treścią 

stosownych zarządzeń - odpowiednio - Zarządzenie Nr 92/2014, Nr 93/2014, Nr 98/2014, 

Nr 99/2014, Nr 101/2014 oraz Nr 100/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Tarnowie z dnia 31 października 2014 r.  

Poniżej zamieszczamy §5 Regulaminu Laboratoriów stanowiący załącznik do ww. zarządzeń 

regulujący możliwość użyczenia laboratoriów Zakładu Informatyki do realizacji  pracy dyplomowej: 

§ 5 

1. Kanclerz PWSZ w Tarnowie na wniosek Dyrektora Instytutu Politechnicznego sporządzony na 

podstawie pisemnej prośby studenta użycza laboratorium do samodzielnego wykonywania przez 

niego pracy poza planowymi godzinami dydaktycznymi – bez obecności opiekuna / pracownika 

dydaktycznego.  

2. Student, który otrzymał w użyczenie laboratorium w pełni odpowiada za swoje działania lub 

zaniechania na jego [laboratorium] terenie. W przypadku zniszczenia laboratorium lub jego 

wyposażenia koszty remontu bądź naprawy ponosi student lub solidarnie osoby korzystające z 

laboratorium w tym samym czasie.  

3. Student, który uzyskał zgodę, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany korzystać z laboratorium 

zgodnie z celem użyczenia w godzinach od 7:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku oraz od 7:00 

do 16:00 w soboty z wyłączeniem godzin przewidzianych na realizacje planowych zajęć.  

4. Uczelnia zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności wykorzystywania deklarowanego 

z wykorzystywaniem faktycznym laboratorium - w przypadku wykorzystywania laboratorium 

niezgodnie z określonym celem Uczelnia wypowiada studentowi użyczenie laboratorium. 



5. Wypowiedzenie studentowi użyczenia laboratorium wiąże się z zakazem wstępu do laboratorium 

poza godzinami planowych zajęć.  

6. Przyczyną wypowiedzenia użyczenia studentowi ze skutkiem natychmiastowym może być:  

 przebywanie w laboratorium pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,  

 spożywanie w laboratorium alkoholu lub zażywania środków odurzających, 

 zachowywanie się w laboratorium w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych studentów, 

 celowe zniszczenie pomieszczenia laboratorium lub wyposażenia. 

7. Studenci, którzy uzyskali prawo do indywidualnego korzystania z laboratorium mają prawo 

pobierać klucz do laboratorium z portierni za okazaniem legitymacji studenckiej i wyrażonego na 

piśmie użyczenia (osoba pobierająca obowiązana jest zwrócić klucz do portierni).  

8. Każdy student przebywający w laboratorium jest obowiązany wpisać się do zeszytu ewidencji 

pobytu w  laboratorium.  

 


