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Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia WFiz 

 

Zakupy w roku akademickim 2019/20 
1. 7 komputerów (jedynie jednostki, bez monitorów) do sali dydaktycznej 1064. Wartość brutto 

28171,92 PLN . 

2. 13 kart graficznych  do sali 2021. Wartość brutto 4573,14 PLN.  

3. Urządzenia Arduino  wraz z rozszerzeniami przeznaczone do zajęć prowadzonych w pracowni 

2021 – 531.80 PLN. 

4. 13 tabletów graficznych na potrzeby Wydziału. Wartość brutto 4147,01 PLN.  

5. Rozbudowa bazy sprzętowej: 

 na potrzeby zajęć z druku i projektowania 3D oraz prac licencjackich  w kwocie około 1000 

PLN. 

 na potrzeby zajęć z Internetu rzeczy (IoT) w  kwocie brutto 1924 PLN.  

 

6. Elementy elektroniczne, wykonawcze itp. na potrzeby nowych zajęć ze Wstępu do elektroniki 

oraz doposażenia bazy  laboratoryjnej zajęć z przedmiotów: Komputery SBC oraz 

Programowanie mikroprocesorów w kwocie około 2500 PLN. 

7. Rhinoceros 6 Edu Lab Kit na potrzeby zajęć z Projektowania i druku 3D – w kwocie 4859,50 

PLN brutto.  

8. Układy BBC micro:bit i układy peryferyjne - kwota ok 1700 PLN brutto (zakup związany z 

marcowymi spotkaniami z nauką; zakupione elementy będą wykorzystywane do celów 

pokazowych i w projektach studenckich np. w tym roku w pracy licencjackiej) 

9. Drukarka 3D Creality Ender 3 (zestaw częściowo złożony) oraz filament (materiał do druku) – 

kwota 1076 PLN brutto. 

 

 

 

Potrzeby zakupowe na rok akademicki 2020/2021 

 

 

1. Zasilacze USB, okablowanie USB oraz układy rozszerzeń Arduino na kwotę szacunkową  ok 

2500 PLN  (zgłoszenie dra Czarka Walczyka) 

2. Elementy wykonawcze oraz rozszerzenia do Arduino pod kątem prowadzenia zajęć z 

Programowania mikroprocesorów na kwotę szacunkową ok 1500 PLN (zgłoszenie dra 

Andrzeja Pisarskiego) 

3. Elementy wyposażenia bazy laboratoryjnej na potrzeby zajęć ze  Wstępu do elektroniki i 

Komputery SBC  w kwocie około 2500 PLN (zgłoszenie dra Krzysztofa Gawryluka) 

4. Nowy monitor do pracowni 2021 w miejsce zniszczonego przez studentów: 800 PLN.  

Uzupełnienie bazy o 5 zestawów laboratoryjnych CoachLab II+ w łącznej cenie ok 12000 PLN 

(zgłoszenie mgra Wojciecha Dobrogowskiego - czwarty rok z rzędu!).  

5. Skrzynki/kontenery, organizery, pudła plastykowe do przechowywania, noszenia „drobnicy” 

laboratoryjnej  Arduino na kwotę szacunkową ok 1000 PLN (zgłoszenie mgra Wojciecha 

Dobrogowskiego). 

6. Tablica rozkładana, tryptyk, kredowa, 240 x 90 cm do pracowni 1047 Koła Naukowego Fizyków na 

kwotę 1 564,56 PLN brutto (zgłoszenie profesora Krzysztofa Szymańskiego).  


