
REGULAMIN 

LABORATORIUM TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH 

UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE  

1. Testy psychologiczne znajdujące się w Laboratorium Testów Psychologicznych UP chronione są 

przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2006 roku Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami). W związku z tym, korzystanie z nich jest 

dopuszczalne jedynie w zakresie określonym przepisami wskazanej ustawy. 

2. Zbiory Laboratorium Testów Psychologicznych UP służą jako pomoce dydaktyczne dla studentów oraz 

pracowników Instytutu Psychologii UP oraz jako narzędzia badawcze do badań naukowych 

prowadzonych przez pracowników i studentów Instytutu Psychologii UP. 

3. Z testów z Laboratorium Testów Psychologicznych UP mogą korzystać: 

a) Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Psychologii UP, 

b) Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych w Instytucie Psychologii UP 

począwszy od II roku studiów. 

4. Pracownicy Instytutu Psychologii prowadzący zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem testu mogą go 

wypożyczać na okres wynikający z harmonogramu zajęć z określonych tematów dotyczących zagadnień 

bezpośrednio związanych z testem i są zobowiązani do zwrotu testu w ciągu tygodnia od zakończenia 

zajęć z tematu, na którym test był wykorzystywany. 

5. Pracownicy Instytutu Psychologii wykorzystujący test w ramach opieki nad pracami dyplomowymi, 

prowadzenia seminariów magisterskich i innych seminariów dyplomowych, realizowania własnych 

projektów badawczych, opieki nad projektami badawczymi realizowanymi pod ich opieką przez 

studentów oraz do innych celów niż wykorzystywanie ich do prowadzonych zajęć mogą wypożyczać test 

na okres jednego tygodnia. 

6. W przypadku dni wolnych od zajęć dydaktycznych termin zwrotu testu może zostać przedłużony w 

zakresie zgodnym z długością okresu wolnego od zajęć, ale nie dłużej niż o kolejne 3 tygodnie. 

7. Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić testy w wyznaczonym terminie. 

8. Pracownicy, którzy nie będą dotrzymywać terminów oddania testów będą mogli korzystać z zasobów 

Laboratorium tylko na miejscu w godzinach jego otwarcia przez okres najbliższych 12 miesięcy. 

9. Testy można wypożyczać tylko osobiście. Poprzez wypożyczenie rozumie się korzystanie z testów w 

Laboratorium oraz poza nim. Wypożyczenie testu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

10. W Laboratorium obowiązuje całkowity zakaz fotografowania testów. 

11. Osoba korzystająca z testu zobowiązana jest na życzenie osoby dyżurującej w Laboratorium do okazania 

legitymacji studenckiej lub pracowniczej (dowodu tożsamości). 

12. Studenci mogą uzyskać dostęp do testu i opracowań dotyczących jego stosowania na miejscu podczas 

godzin otwarcia Laboratorium w zakresie wynikającym z badań prowadzonych w ramach prac 

dyplomowych realizowanych w Instytucie Psychologii lub innych studenckich projektów badawczych, 

prowadzonych w ramach koła naukowego lub w innej formie pod opieką naukową pracownika Instytutu, 

posiadającego uprawnienia do stosowania danego testu. 

13. Testy będą udostępniane pracownikom i studentom w sposób zgodny kategoriami  uprawnień 

wymaganymi do ich stosowania, określonymi przez wydawców testów. Użytkownik nie może 

udostępniać testów ani ich części innym osobom, publikować ich w Internecie, ani rozpowszechniać ich 

w żadnej innej formie. 

14. Do badań prowadzonych w ramach prac dyplomowych zakup odpowiedniej liczby arkuszy testowych do 

testów udostępnianych przez wydawcę odpłatnie powinien zostać zrealizowany przez magistranta ze 

środków własnych, na podstawie wymaganego przez wydawcę testu upoważnienia podpisanego przez 

promotora pracy. 



15. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonych testów użytkownik pokrywa wynikające stąd 

koszty materialne. 

16. W przypadkach nie objętych w/w zasadami lub niejednoznacznych decyzje każdorazowo podejmuje 

Dyrektor Instytutu Psychologii UP. 


