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ZARZĄDZENIE DZIEKANA NR 47/2012-2016 

z dnia 8 października 2015 r.  

w sprawie rezerwowania sal dydaktycznych przez osoby prowadzące zajęcia 

 

1. Wydział Podstawowych Problemów Techniki jest w posiadaniu następujących sal 

do prowadzenia zajęć dydaktycznych: 

1) sala nr 322, budynek A-1, wykładowa, liczba miejsc 220, 

2) sala nr 314, budynek A-1, wykładowa, liczba miejsc 130, 

3) sala nr 321, budynek A-1, wykładowa/ćwiczeniowa, liczba miejsc  45, 

4) sala nr 320a, budynek A-1, wykładowa/ćwiczeniowa, liczba miejsc 45, 

5) sala nr 504b, budynek A-1, ćwiczeniowa, liczba miejsc 20, 

6) sala nr 202, budynek C-7, ćwiczeniowa, liczba miejsc 33, 

7) sala nr 303, budynek C-7, ćwiczeniowa, liczba miejsc 33, 

8) sala nr 303a, budynek C-7, ćwiczeniowa, liczba miejsc 33, 

9) sala nr 312b, budynek D-1, wykładowa/ćwiczeniowa, liczba miejsc  55. 

2. Nauczyciele akademiccy oraz osoby zatrudnione na umowę cywilnoprawną: 

specjaliści spoza Uczelni, emerytowani nauczyciele akademiccy i doktoranci, 

mogą zgłaszać potrzebę zarezerwowania sal wykazanych w punkcie 1 dla celów 

dydaktycznych (dodatkowe zajęcia, kolokwia, egzaminy, inne), w trakcie trwania 

zajęć dydaktycznych lub w okresie sesji egzaminacyjnej. Zgłoszeń można 

dokonywać w dowolnym terminie po rozpoczęciu semestru.  

3. Szczegółowe wykazy, zawierające obciążenia sal dydaktycznych w trakcie 

trwania semestru oraz dokonywane w nich rezerwacje, prowadzą pracownicy 

zajmujący się obsługą demonstracji: mgr inż. Żaneta Konieczna, mgr Michał 

Nowakowski, inż. Leszek Szlęk, tzw. zbiorów mieszczących się w pok. 323a, w 

budynku A-1, tel.: 39 99.  

4. W celu zarezerwowania sali w wybranym terminie na dany cel dydaktyczny 

należy skontaktować się telefonicznie lub osobiście ze zbiorami. Pracownik 

zbiorów po ustaleniu możliwości zarezerwowania wybranej sali w podanym 

terminie i uzgodnieniu tego z osobą dokonującą rezerwacji, odnotowuje to w 

szczegółowym wykazie sal, wpisując także cel rezerwacji.   

5. Z uwagi na niewielką liczbę posiadanych sal, rezerwacji należy dokonywać 

wyłącznie dla zaplanowanych celów dydaktycznych. O rezygnacji z dokonanej 

rezerwacji należy niezwłocznie powiadomić pracownika zbiorów.  
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