
 

 

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 

NIEZBĘDNIK DLA STUDENTA I ROKU 

 

Plan zajęć: 

Plan zajęć znajduje się na stronie internetowej Wydziału Mechanicznego 

 

https://tu.koszalin.pl/wm 

 

w zakładce Plany i Terminy Zajęć. 

Pliki pdf z planem są zbiorcze dla wszystkich kierunków. Przy linku do planu znajduje się 

data aktualizacji Planu. Jeżeli data ta się zmienia nie musi dotyczyć to wszystkich kierunków 

studiów. Data aktualizacji dla konkretnego kierunku znajduje się w prawym górnym rogu 

tabeli. Proszę na bieżąco sprawdzać aktualizacje, zwłaszcza w pierwszych dniach semestru. 

Plan kierunku Inżynieria Biomedyczna znajduje się zazwyczaj na końcu dokumentu, w 

prawej kolumnie tabeli. 

Zajęcia odbywają się na dwóch kampusach Politechniki Koszalińskiej – przy ul. Racławickiej 

i ul. Śniadeckich. W polu z opisem przedmiotu powinna znajdować się informacja o 

kampusie. Jeżeli informacji nie ma to w domyśle jest to kampus przy ul. Śniadeckich. Numery 

sali oznaczają również piętro i budynek. Np. Śniadeckich, 302H oznacza kampus przy 

Śniadeckich, budynek H, piętro III. Oznaczenia typu 206-3G świadczą o tym, że istnieje 

osobny korytarz (II piętro budynku G), o numerze 206, w którym znajdują się drzwi do kilku 

sali, w tym 206-3. W kampusie przy ul. Racławickiej istnieją jeszcze sale typu 101BC. 

Wyjaśnieniem tej zagadki jest łącznik pomiędzy budynkami B i C, pierwsze piętro. Raczej 

jednak nie zdarzą się Wam zajęcia w tym miejscu. 

Zajęcia zwyczajowo rozpoczynają się 15 min po pełnej godzinie, kończą zaś o pełnej 

godzinie. Np. zajęcia oznaczone na planie pomiędzy 8 a 10, rozpoczną się o 8.15, o 9.00 

rozpocznie się 15-minutowa przerwa a o 10.00 zajęcia zakończą się. Zależy to jednak od 

indywidualnych ustaleń z prowadzącym. Dlatego na pierwsze zajęcia proszę przyjść o pełnej 

godzinie. 

 

System USOS 

Wszelkie informacje dla ogółu studentów znajdują się w systemie USOS. Strona:  

 

https://usosweb.tu.koszalin.pl 

 

Każda osoba, która dostała decyzję o przyjęciu na studia zostanie zarejestrowana w tym 

systemie. Może to potrwać kilka dni od momentu wydania decyzji. Dane logowania 

otrzymacie od pracowników Biura Obsługi Studentów. 



Dla studentów I roku pierwszą, najważniejszą czynnością, którą należy wykonać przez USOS 

jest rejestracja na zajęcia z Wychowania Fizycznego i Lektoraty Języków Obcych. W planie 

zajęć mają Państwo zaznaczone w jakich potencjalnych terminach można na te zajęcia 

uczęszczać. W sprawie ewentualnej zamiany grup lub rejestracji po terminie proszę 

kontaktować się bezpośrednio ze Studium Wychowania Fizycznego i Studium Języków 

Obcych Politechniki Koszalińskiej.  

W systemie USOS znajdują się również oceny z przedmiotów, decyzje dotyczące podań, 

informacje o przyznaniu stypendium i wiele innych. 

Od tego roku system USOS dostępny jest także w wersji mobilnej, w postaci aplikacji. 

Obecnie dostępny jest na urządzenia z systemem Android. W sklepie Google Play należy 

wyszukać Mobilny USOS PK. W najbliższym czasie pojawi się również aplikacja na urządzenia 

z systemem iOS. 

Poprzez USOS można wysyłać wiadomości e-mail do prowadzących zajęcia. Wystarczy 

wyszukać osobę w katalogu i kliknąć opcję wyślij wiadomość. Pamiętajmy, że każdy 

pracownik Politechniki posiada adres e-mail w domenie tu.koszalin.pl o następującej 

konstrukcji: 

imie.nazwisko@tu.koszalin.pl 

 

Kontakt 

Bieżącymi sprawami formalnymi związanymi z przyjęciem na studia, stypendiami, umowami 

itp. zajmuje się Biuro Obsługi Studentów. Wszelkie informacje i dane kontaktowe znajdują 

się na stronie: 

 

https://www.tu.koszalin.pl/kat/214/biuro-obslugi-studentow 

 

Katedra Inżynierii Biomedycznej prowadzi stronę internetową: 

 

http://inzynieriabiomedyczna.com.pl/ 

 

Oraz fanpage na Facebook: 

 

https://www.facebook.com/InzynieriaBiomedycznaPK/ 

 

Na stronach znajdą Państwo informacje o bieżących sprawach dotyczących kierunku i 

informacje kontaktowe. Serdecznie prosimy o polubienia strony i kontaktu w wiadomości 

prywatnej. 

 

Opiekunem roku jest p. mgr inż. Katarzyna Mydłowska, gabinet 104H (ul. Śniadeckich, 

budynek H, I piętro). W razie wszelkich pytań, wątpliwości czy problemów zapraszamy do 

kontaktu osobistego, telefonicznego lub mailowego – tel. 94 348 65 62, e-mail: 

katarzyna.mydlowska@tu.koszalin.pl. Na pierwszych wspólnych zajęciach odpowie na 

pozostałe Państwa pytania. 

mailto:katarzyna.mydlowska@tu.koszalin.pl

