Sale i pracownie dydaktyczne
Nr
pomieszczenia
01-02

Jednostka
(Instytut/Zakład)
IOEL/ZFLMiFD

funkcja

Wyposażenie sali/pracowni

sala dydaktyczna

03

IULiTL/ZULiD

Sala dydaktyczna

4

IULiTL/ZMPL

Sala dydaktyczna

5

IULiTL/ZMPL

Sala dydaktyczna,
pracownia fizyki

rzutnik multimedialny, mikroskopy stereoskopowe – 15 szt., mikroskopy
biologiczne – 15 szt., zamrażarka
8 dwustanowiskowych stołów laboratoryjno-ćwiczeniowych ze stacjonarnymi
lupami z podświetleniem, stół wyspowy laboratoryjny z nadstawką i
wprowadzonymi mediami, projektor multimedialny z komputerem, 3 wagi
laboratoryjne Radwag WS-30, 3 wagosuszarki Radwag WS-300, urządzenie
CHTM-2 do określania wilgotności nasion w polu elektromagnetycznym,
cieplarka z płaszczem wodnym; 16 zestawów do przeprowadzenia analizy
czystości nasion, 16 zestawów do oceny żywotności nasion metodą krojenia,
16 zestawów do oceny wilgotności metodą barwnej reakcji, 16 lup ręcznych,
20 kalkulatorów, kiełkownik Libenberga, eksykatory, próbniki do pobierania
nasion, pojemniki do przechowywania nasion
rzutnik multimedialny, rzutnik pisma, komputer, video, telewizor, sieć
komputerowa wielostanowiskowa, 17 zestawów komputerowych dla
studentów
komputer, rzutnik multimedialny, platformowy symulator pracy maszyn
leśnych (harwester + forwarder
stanowiska dydaktyczne (10 stanowisk) do zespołowych ćwiczeń z fizyki
doświadczalnej

09

IEiHL/ZGL

Sala dydaktyczna,
laboratoryjnoćwiczeniowa

rzutnik multimedialny; zestawy minerałów i skał; plansze; dygestorium; stoły
laboratoryjne
drobny sprzęt laboratoryjny

010

IOEL/ZFLMiFD

waga analityczna, łaźnia wodna, destylarka, inkubator, digestoria - 3 szt.,
wirówka, pH-metry, lodówka

013

IOEL/ZOLEiKL
(Zespół Klimatologii)
IEiHL/ZBL

Sala dydaktyczna
ćwiczeniowolaboratoryjna
Sala dydaktyczna

139-140

016

Sala dydaktyczna
ćwiczeniowolaboratoryjna

Sala dydaktyczna

komputer; rzutnik multimedialny; zbiory i materiały do zajęć; dydaktycznych z
zakresu ochrony lasu oraz klimatologii leśnej
komputer, projektor multimedialny, rzutnik pisma

034

IEiHL/ZSzHL oraz
ZEiRL

Sala dydaktyczna

rzutnik pisma, rzutnik multimedialny (przenośny)

104

IZZL/ZUGiEL

Sala dydaktyczna,
pracownia GIS i
Teledetekcji

rzutnik mulitmedialny
17 stanowisk komputerowych,

106

IZZL/ZUGiEL

Sala dydaktyczna,

rzutnik mulitmedialny

Przynależne do sal ekspozycje
stałe/kolekcje naukowo-dydaktyczne
Okazy zielnikowe z objawami chorób
drzew leśnych do celów dydaktycznych
Zbiory nasion i szyszek, 40 kolekcji
zielnikowych z siewkami drzew
leśnych, , instrukcje do ćwiczeń z oceny
nasion i markerów genetycznych,
plansze dydaktyczne z zakresu
nasiennictwa leśnego

Wystawa skał i minerałów hall
budynku WL parter obok CEG,
Wystawa monolitów glebowych hall
budynku WL parter

Preparaty zoologiczne: spreparowane
ptaki i ssaki, czaszki ssaków, preparaty
gadów i płazów, poroża jeleniowatych
Okazy zielnikowe gatunków i
kultywarów topól; plansze edukacyjne,
mapy

pracownia fotogrametrii
cyfrowej
110
110

IZZL/ZBiPL oraz
ZULGiEL
IZZL/ZUGiEL

Sala dydaktyczna i
pracownia komputerowa
Sala dydaktyczna (GIS)

111

IEiHL/ZBL

Sala dydaktyczna

112

IZZL/ZBiPL

151
152

IOEL /ZIL
IOEL/ZOLEiKL
(Entomologia)

203

IULiTL/ZULiD

211

IULiTL/ZULiD

Sala dydaktyczna i
pracownia komputerowa
Sala dydaktyczna
Sala dydaktyczna i
pracownia
entomologiczna
Sala dydaktyczna studium
podyplomowego oraz
biblioteka zakładu
Sala seminaryjna

812
804, 805, 807,
810, 811

IOEL/ZFLMiFD
IOEL/ZFLMiFD

Pokój magistrantów
Pokoje/pracownie
(pracowników naukowodydaktycznych)

VI Piętro, 624

IEiHL/ZELiR

920, 920 A

IEiHL/ZBL

Sala seminaryjna,
biblioteka
Sala seminaryjna i pokój
doktorantów

17 stanowisk komputerowych,
17 stacji fotogrametrycznych – stereoskopy zwierciadlane
stacja fotogrametryczna Dephos
rzutnik multimedialny, 17 stanowisk komputerowych + stanowisko
komputerowe dla prowadzącego; drukarka sieciowa.
rzutnik mulitmedialny
17 stanowisk komputerowych,
komputer, projektor multimedialny, rzutnik pisma, mikroskopy (lupy
binokularne)

rzutnik multimedialny, 18 stanowisk komputerowych + stanowisko
komputerowe dla prowadzącego; drukarka sieciowa.
rzutnik pisma, projektor multimedialny, komputer
16 mikroskopów stereoskopowych, projektor multimedialny

rzutnik multimedialny, rzutnik pisma, komputer -laptop, ekran projekcyjny,
tablica flipchart, sieć wi-fi, zbiory biblioteczne Zakładu w szafach
bibliotecznych, nowe meble szkolne
rzutnik multimedialny, komputer -laptop, ekran projekcyjny, tablica flipchart,
tablica szkolna - wisząca, sieć wi-fi, nowe meble szkolne, lodówka na próbki
Mikroskop biologiczny – 5 szt.; Mikroskop stereoskopowy – 4 szt.
Mikroskop badawczy Nikon E 50,
Mikroskop stereoskopowy Nikon SMZ1500; Mikroskop biologiczny Zeiss
Axiophot; Mikroskop stereoskopowy Zeiss Discovery V12; Mikroskop
stereoskopowy Stemi 2000-C, Mikroskop biologiczny ZETOPAN,
Mikroskop stereoskopowy,
Mikroskop biologiczny Delta Optical; Mikroskop stereoskopowy,
Mikroskop biologiczny Jenaval
Ekran, rzutnik multimedialny, zbiór biblioteczny
Rzutnik multimedialny, komputer, rzutnik pisma

Sala 111 - zbiory dydaktyczne
(materiały zapasowe); budynek WL, IX
piętro, pok. 917 - zielnik główny herbarium, zbiory naukowe; budynek
WL, IX piętro, pok. 915 - zbiory
dydaktyczne (zestawy do oznaczania
wykorzystywane na kolokwiach)

EKSPOZYCJE i KOLEKCJE
Nr pomieszczeń
Parter, cz. niska
budynku WL

Jednostka
(Instytut/zakład)
IEiHL/ZGL

Nazwa laboratorium/pracowni

Wyposażenie laboratorium

CENTRUM EDUKACJI
GLEBOZNAWCZEJ – MUZEUM
GLEB
EKSPOZYCJA - Wystawa skał i
minerałów oraz gleb

Rzutnik multimedialny, Tablica multimedialna, Ekspozycja „Gleby Europy”

IOEL/ZOLEKL
(Zespół entomologii)
IEiHL/ZSzHL

EKSPOZYCJA - entomologiczna
EKSPOZYCJA - hodowla lasu

Stała ekspozycja owadów, żerowisk o charakterze edukacyjnym, wykorzystywana w
procesie dydaktycznym
Gablota prezentująca cykl rozwojowy lasu zagospodarowanego

IOEL/ZFLMiFD

EKSPOZYCJA

Stała dydaktyczna ekspozycja okazów chorób drzew leśnych
kolekcja maszyn (ok. 25) i ciągników (2) do mechanizacji prac leśnych; kolekcja
części maszyn i modeli dydaktycznych (ok. 20); kolekcja prototypów maszyn i
urządzeń wdrożonych do produkcji (ok. 10), Aparaty do badania wytrzymałości
materiałów, diagnostyki silników i części maszyn, oraz hydrauliki siłowej
Maszyny do obróbki skrawaniem metali i drewna, stanowiska spawalnicze, prasa
hydrauliczna
Kolekcja kultur grzybów: poziom -1 WL

Parter, Hall
budynku WL,
część niska
hall, I p. WL, cz.
niska
Hall budynku WL I
piętro
Hall budynku WL I
piętro
Przyziemie
budynku WL

IEiHL/ZGL

IULiTL/ZMPL

KOLEKCJA - HALA MASZYN

-047

IULiTL/ZMPL

-032

IOEL/ZFLMiFD

-03

IOEL/ZOLEKL
(Zespół entomologii)
IEiHL/ZGNiSZL

WARSZTAT MECHANICZNY/
PROTOTYPOWNIA
KOLEKCJA - KOMORA
KLIMATYZACYJNA
KOLEKCJA - entomologiczna

hall przy sali 139140
138

EKSPOZYCJA

IEiHL/ZGNiSZL

EKSPOZYCJA - kolekcja siewek

722
815

IEiHL/ZSzHL
IEiHL/ZGNiSZL

Pracownia przyrostowa
EKSPOZYCJA - Kolekcja żerowisk
owadów

826

IOEL/ZOLEKL
(Zespół entomologii)

KOLEKCJA - entomologiczna

Wystawa monolitów glebowych, skał i minerałów

Kolekcja wyrośli spowodowanych przez owady (entomocecidia) – ok. 3500 okazów
Ekspozycja nasion, szyszek i siewek drzew i krzewów gatunków występujących na
obszarze Polski przeznaczony do nauki rozpoznawania
Kolekcje siewek gatunków występujących na obszarze Polski (korytarz przy sali
139-140 w części niskiej budynku Wydziału) przeznaczony do nauki rozpoznawania
2 zestawy do pomiaru przyrostu szerokości słoi dygestorium
Kolokacja fragmentów kory i drewna obejmującą niemal 800 okazów żerowisk
wykonanych przez owady z różnych grup systematycznych (głównie chrząszcze z
rodziny kózkowatych)
Kolekcje owadów, zbiór porównawczy chrząszczy – ok. 8 tys. okazów

