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Uchwala nr 11/2020

Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika

z dnia 10 ezerwea 2020 r.

Ww sprawie powolania Komisji ds. Etyki Badan Naukowych

przy Instytucie Pedagogiki UWr.

Rada Dyscypliny Naukowej Pedagogika na posiedzeniu w dniu 10.06 2020 r. zatwierdzila

powotanie Komisji ds. Etyki Badan Naukowych.

Celem dziatania Komisji jest opiniowanie projektow badan naukowychrealizowanych

przez pracownikow Instytutu Pedagogiki UWr. na ich formalny wniosek (Zaigcznik nr 1).

Przedmiotem pracy Komisji jest wylacznie etyezny aspekt projekt6w badawczych zgtoszonych do

zaopiniowania. W swojej opinii Komisja zwraca uwage na przestrzeganie zasad etyki badan

naukowych oraz respektowanie prawa do ochrony dobr osobistych os6b badanych, wyrazajacych

Swiadoma zgode na wziecie udziatu w badaniach.

Niniejsza Komisja dziala w oparciu o Regulamin Komisji ds. Etyki Badan Naukowych.

  
 



Regulamin Komisji ds. Etyki Badan Naukowychprzy Instytucie Pedagogiki UWr.

(nazwa anglojezyczna: Research Ethics Committeeat Institute of Pedagogy of University of Wroclaw)

I. Cele i zakres dzialania Komisji ds. Etyki Badan Naukowych

Celem dziatania Komisji jest opiniowanie projektow badan naukowych w aspekcie etycznym

realizowanych przez pracownikéw Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wroclawskiego, a takze

doktorant6w Szkoty Doktorskiej Uniwersytetu Wroctawskiego oraz podmiotow zewnetrznych, w

zwiazku z upowszechnianiem standardéw rzetelnosci badan naukowych.

Zadaniem Komisji jest przygotowanie opinii projektu badawczego w odpowiedzi na wniosek

dobrowolnie zlozony przez badacza/badaczke.

Komisja nie opiniuje projektow badawezych w trakcie realizacji (to jest po etapie gromadzenia

danych empiryeznych) i po zakoncezeniu badan naukowych.

Opinia Komisji dotyezy wylacznie zalozen etycznych projekt6w badawezych, w tym deklaracji

dotyezacych przestrzegania zasad etyki badan naukowych i ochrony dobr osobistych osdb

badanych (tzw. danych wrazliwych, w rozumieniu rozporzadzenia 2016/679 [RODO]).

Opinia Komisji nie obejmuje wartosci naukowej opiniowanego projektu badawezego.

Zakresem dzialan Komisji objete sq badania naukowe z udziatem ludzi, kt6re powinny

respektowac standardy etyczne ujete w Helsinskie} Deklaracji Praw Czlowieka, Kodeksie Etyki

Pracownika Naukowego PAN oraz zgodne z zaleceniami Rady Narodowego Centrum Nauki,

dotyezacymi badan z udziatem ludzi.

II. Tryb prac Komisji oraz skladania i opiniowania wnioskéw

Posiedzenia Komisji odbywaja sie co najmniej dwa razy w kazdym semestrze roku akademickiego.

Daty obrad Komisji ustala przewodniczacy/przewodniczaca Komisji w porozumieniu z

pozostalymi cztonkami/czionkiniami Komisji i powiadamia Oo nich

Przewodniczacego/Przewodniczaca Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika. Daty obrad

oglaszane sa do wiadomosci publicznej na stronie domowej WWWInstytutu Pedagogiki UWr.

Wniosek do Komisji ds. Etyki Badan Naukowych, przygotowany zgodnie ze wzorem (Zalacznik nr

1), sklada osoba zainteresowana w wersji papierowej u sekretarza Komisji i przesyta w wersji

elektronicznej na adres mailowy Komisji.

 



Wniosek niekompletny zostaje odestany Wnioskodawcy/Wnioskodawezyni.

. Na posiedzeniu Komisji ziozone wnioski poddawane sq dyskusji i glosowaniu w trybie jawnym.

Whniosek, aby uzyskaé pozytywna opinie, musi zostaé przeglosowany zwykla wiekszoscia glos6w

ezlonkéw/cztonkin Komisji lub/i powoltanych do jego oceny ekspert6w. W przypadku rownej

liczby gloséw,i rozstrzygniecia impasu, powolana zostanie dodatkowa osoba — cztonek/cztonkini

Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika lub ekspert zewnetrzny.

Cztonkowie/cztonkinie Komisji sa zobowiazani do poufnosci odnosnie do przebiegu obrad.

Protokoly z posiedzen sa przechowywane i zabezpieczone w stalowej zamykanej szafie w

sekretariacie Instytutu Pedagogiki.

Opinia Komisji moze byé jedynie pozytywna albo negatywna (tylko negatywna opinia wymaga

uzasadnienia). Wnioski, ktore uzyskaly negatywna opinie Komisji mogga by¢ przedtozone do

ponownego opiniowania po wprowadzeniu przez Wnioskodawce/ Whnioskodawezynie w

przedstawianym projekcie badan naukowych zmian zgodnych z etyka badan naukowych.

. Komisja wydaje Wnioskodawcy/Wnioskodawezyni opini¢ dotyezaca etycznych zalozen

zgloszonego projektu badawcezego w formie pisemnej, w ciagu 7 dni od posiedzenia (opinia

negatywna uzupetniona jest uzasadnieniem 1 wskazOwkami co do mozliwych zmian).

Hl. Tryb odwolawczy od opinii Komisji

Wnioskodawcy/Wnioskodawezyni przysluguje prawo do odwolania sie od opinii Komisji do Rady

Dyscypliny Naukowe] Pedagogika.

Odwotanie wnosi sie w terminie 14 dni od otrzymania negatywnej opinii.

Odwotanie musi zawieraé wskazanie powodow, dla ktérych Wnioskodawca/ Wnioskodawezyni

nie zgadza sie z negatywna opinig i/lub uzasadnieniem Komisji.

. Rada Dyscypliny Naukowej Pedagogika wyznacza ze swojego grona dwoch ekspert6w, a w

uzasadnionych przypadkach moze wyznaczyé dwoch ekspertow zewnetrznych w= zakresie

problematyki opiniowanego projektu badawezego.

IV. Tryb powolywania i odwolywania Komisji

. Komisje ds. Etyki Badan Naukowych powoluje Rada Dyscypliny Naukowej Pedagogika na okres

jednej kadencji.

 



Przewodniczacego/przewodniczaca Komisji w tajnym glosowaniu zwykla wiekszosciqa glos6w

wybiera Rada Dyscypliny Naukowej Pedagogika.

W sklad Komisji wchodzi czterech pracownikéw Instytutu Pedagogiki w stopniu co najmniej

doktora: przewodniczacy/przewodniczaca, sekretarz, dwoch eztonkéw/czionkinie.

. Przewodniczacy/przewodniczaca wskazuje czlonkow/czionkinie Komisji, a zatwierdza ich Rada

Dyscypliny Naukowej Pedagogika.

. Przewodniczacy/przewodniczaca i czlonkowie/czionkinie Komisji moga wnioskowa¢ 0 swoja

rezygnacje. Wniosek o odwolanie przewodniczacego/przewodniczacej Komisji moze takze zosta¢

wniesiony przez przewodniczacego Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika. Decyzja o odwolaniu

przewodniczacego/przewodniczacej Komisji zapada zwykla wiekszoscia glosow na posiedzeniu

Rady Dyscypliny.

Komisja przy opiniowaniu konkretnego projektu badawczego ma prawo do powolania jednego lub

dwoch ekspertow spoza swojego skladu, gdy uwaza to za konieczne, na przyklad w przypadkach,

gdy zachodzi konflikt intereséw z ktéryms z czlonk6w Komisji.

V. Postanowienia koncowe

. Regulamin wehodzi w zycie w dniu zatwierdzenia przez Rade Dyscypliny Naukowej Pedagogika.

. Zmiany w Regulaminie sa mozliwe do wprowadzenia na pisemny wniosek cztonka/czionkini

Komisji lub czionka/cztonkini Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika.

. Zmiany w Regulaminie zatwierdza Rada Dyscypliny Naukowej Pedagogika zwykta wiekszoscia

glosow.

 



Zatacznik nr 1 do

Regulaminu Komisji ds. Etyki Badan Naukowych

Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wroclawskiego

Wroclaw, dnia.............

Whiosek do Komisji ds. Etyki Badan Naukowych
0 wydanie opinii na temat projektu badan naukowych

 

 

   
 

 

Wnioskodawca/Wnioskodawezyni Data
(Imie 1 nazwisko) zlozenia

wniosku

Numer wniosku Data
wydania
opinii

Lips
 

Tytut projektu (w jezyku

polskim i angielskim)
 

Wnioskodawca

(Autor projektu / sktad

zespolu badawczego)
 

Szczegdtowy opis badanej

grupy i uczestnikow badan
 

Opis sposobu rekrutowania

osdb badanych do badan

(w tym: przytoczenie tresci

informacji skierowanej do

oséb badanychprzed

procedura badaweza odnosnie

do tego, co badani beda

wykonywa¢,ile czasu)

czy udziat w badaniach wiaze

sie z jakims dyskomfortem dla

nich)
 

Ocena ryzyka dla oséb

uczestniczacych w badaniu,

szezegolnie ryzyka

dyskomfortu (cierpienia,

obnizenia samooceny)
 

Cele badan (cel teoretyczny i

praktyczny)
 

Charakter badan i podejscie

badaweze
 

Opis procedury badawezej,z

uwzglednieniem stosowanych

metod i technik badawezych

oraz kwestii wynagrodzenia

osob badanych (jesli dotyczy)
  Wzor dokumentu swiadome}

zgody na udziat w badaniach,  
 

 

 



 

ktéry podpisany bedzie przez

osoby badane przed

przystapieniem do badan
 

Sposdb upowszechniania

wynikow badan, zasady

przekazywania uczestnikom

badania informacji zwrotnej 0

wynikach oraz sposoby

Zapewnienia i anonimowosci

udziatu w badaniu
 

Zrodta finansowania badan
(jesli dotyezy)  
   Oswiadczenie dotyczace autorskiego charakteru badan naukowych:

 

5. Decyzja komisji:
Zgoda

6. Uzasadnienie (w przypadku opinii negatywnej)

Brak zgody

 

 


