
NUMER SALI RODZAJ SALI WYPOSAŻENIE

26 sala wykładowa projektor, tablica

25 A sala seminaryjna

O7 laboratorium tablica, specjalistyczny sprzęt laboratoryjny

O8 sala wykładowa
projektor, tablica, specjalistyczny sprzęt laboratoryjny kontrolno- pomiarowy

w zakresie maszynoznawstwa

O9 laboratorium
stanowiska laboratoryjne, specjalistyczne stanowiska pomiarowe między 

innymi piece hutnicze, zgłady metalograficzne

029 E laboratorium
tablica, stanowiska laboratoryjne,  specjalistyczne stanowiska pomiarowe 

maszyny wytrzymałościowe,stacjonarne stanowiska kontrolno- pomiarowe

O28 laboratorium

stanowiska laboratoryjne, sala ze specjalistycznymi stanowiskami 

dydaktycznymi do pomiaru właściwości fizycznych drewna i tworzyw 

drzewnych
O37 laboratorium sala ze specjalistycznym sprzętem do badań tworzyw sztucznych

O40 laboratorium
stanowiska laboratoryjne,  specjalistyczne laboratorium pomiarowe w zakresie 

struktur metalograficznych i tworzyw sztucznych

29 pracownia
tablica, rzutnik, ekran, sala ze specjalistycznymi stanowiskami technologii 

drewna

30 laboratorium
tablica, sala ze specjalistycznym sprzętem do metaloznawstwa ( maszyny

wytrzymałościowe), pomiary twardości metali

35 laboratorium

stanowiska laboratoryjne,  sala ze specjalistycznym sprzętem do badań z 

zakresu metaloznawstwa (maszyny wytrzymałościowe- zrywarka), stanowiska 

do szlifowania powierzchni metali i tworzyw sztucznych

36 laboratorium
stanowiska laboratoryjne, laboratorium elektroniki, stanowiska kontrolno- 

pomiarowe

38 laboratorium
tablica biała, ekran, laboratorium elektrotechniki, stanowiska kontrolno-

pomiarowe

39a laboratorium -pracownia tablica biała, ekran, specjalistyczne stanowiska automatyki i robotyki

39b laboratorium -pracownia
biała tablica, specjalistyczne stanowiska automatyki i robotyki, stanowiska

pomiarowe i warsztatowe

40 laboratorium biała tablica, pracownia maszyn elektrycznych

101 laboratorium -pracownia
specjalistyczne laboratorium chemiczne,stanowiska do badań i zajęć

dydaktycznych

108 laboratorium -pracownia specjalistyczne laboratorium chemiczne

148 pracownia

tablica, komputery, pracownia grafiki inżynierskiej, 10 stanowisk 

komputerowych z

licencjonowanym oprogramowaniem Solidworks i autocad

150 laboratorium
warsztat, ekran, rzutnik, sala ze specjalistycznymi stanowiskami - obrabiarki do 

drewna i metali

151 sala seminaryjna

216 pracownia
komputery, tablica, specjalistyczna sala komputerowa z oprogramowaniem do 

pracy w sieci

212 pracownia
komputery, tablica, specjalistyczna sala komputerowa z oprogramowaniem  

STER 86

210 pracownia
komputery, tablica, specjalistyczna sala komputerowa z oprogramowaniem 

Oracle i Sybase

21 sala do rytmiki pianino, lustro TV, tablica

135 sala do rytmiki pianino, lustra, TV, tablica

UL. CHODKIEWICZA 30

BUDYNEK GŁÓWNY

PAWILON



NUMER SALI RODZAJ SALI WYPOSAŻENIE

11 laboratorium stanowiska laboratoryjne

10 laboratorium stanowiska laboratoryjne

1.4 laboratorium stanowiska laboratoryjne

1.5 laboratorium stanowiska laboratoryjne

O9
Laboratorium  badawczo 

dydaktyczne
2 zestawy komputerowe, biała tablica

O12 Laboratorium komputerowe 8 zestawów komputerowych

O15 Laboratorium dydaktyczne 15 zestawów  komputerów

1 Laboratorium dydaktyczne 2 zestawy komputerowe, 

2 Laboratotium dydaktyczne 2 zestawy  komputerowe, biała tablica, projektor, ekran

4 Laboratorium komputerowe projektor, ekran, 16 zestawów komputerowych

103 Studio nagrań

106 Laboratorium komputerowe 16 komputerów, 2 białe tablice, projektor, 

107 Laboratorium komputerowe 16 komputerów, 1 biała tablica, projektor, 

108 Laboratorium komputerowe 15 komputerów, 1 biała tablica, projektor,ekran 

109 Laboratorium komputerowe 16 komputerów, 1 biała tablica, projektor, 

110 Laboratorium komputerowe 16 komputerów, 1 biała tablica, projektor, 

111 Laboratorium komputerowe 8 komputerów, 1 biała tablica, 4 generatory,     5 oscyloskopów

112a Laboratorium komputerowe 16 komputerów, 1 biała tablica, projektor, 

31
Pracownia modelowania zagorożeń 

chemicznich w wodzie i w powietrzu 
tablica zielona mała

6 laboratorium wyposażenie do badań

7 laboratorium wyposażenie do badań

10 laboratorium wyposażenie do badań

11 laboratorium wyposażenie do badań

102 ćwiczeniowa rzutnik

103 konferencyjna rzutnik

10 labolatorium

11 labolatorium komputer - 6

13 komputerowa rzutnik, komputer -15

116 wykładowa  rzutnik pisany, telewizor, dvd

201 ćwiczeniowa projektor

BUDYNEK F - STOŁÓWKA

UL. CHODKIEWICZA 30

MIKOTOKSYNY

 UL.KOPERNIKA 1

PLAC  KOŚCIELECKICH  8

PODZIEMIE

PARTER

I PIĘTRO

PIWNICA

UL. OSSOLIŃSKICH 12

UL.WEYSSENHOFFA 11

II  PIĘTRO

UL.PONIATOWSKIEGO 12

UL. STAFFA 1

PIWNICA

I PIĘTRO

II PIĘTRO



NUMER SALI RODZAJ SALI WYPOSAŻENIE

0 9 labolatorium komputer - 3

142 komputerowa rzutnik, 10 x komputery

230 laboratorium rzutnik, ekran, tablica jezdna, sprzęt do badań

328 laboratorium tablica na pisaki, mikroskop, sprzęt do badań

105 sala gimnastyki przyrządowej
materace, poręcze symetryczne, poręcze niesymetryczne, drążek 

gimnastyczny, kółka gimnastyczne, równoważnia, mata gimnastyczna, drążki

8 Laboratorium wysiłku 3 komputery, sprzęt wysiłkowy

13 Laboratorium wysiłku sprzęt wysiłkowy

03A+03B SALI SZTUK WALKI materace do walki, nagłośnienie

29 ćwiczeń rehabilitacji sprzęt do rehabilitacji,tablica

30 ćwiczeń rehabilitacji sprzęt do rehabilitacji, tablica

31 ćwiczeń rehabilitacji sprzęt do rehabilitacji, tablica

32 ćwiczeń rehabilitacji sprzęt do rehabilitacji, tablica

PIWNICA

BUDYNEK C

BUDYNEK D

BUDYNEK E

BUDYNEK AB

UL.SPORTOWA 2

POWSTAŃCÓW WLKP. 10

Ul. POWSTAŃCÓW WLKP. 2

PARTER

PIWNICA

PARTER

I  PIĘTRO


