REGULAMIN CZYTELNI TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH WSH
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Regulamin określa zasady oraz tryb udostępniania testów psychologicznych, podręczników
testowych oraz innych pomocy do testów przez Czytelnię Testów Psychologicznych Wyższej
Szkoły Handlowej, zwaną w dalszej części Regulaminu CTP.
Wszystkie metody diagnostyczne zgromadzone w zasobach CTP udostępniane są wyłącznie do
celów edukacyjnych i badawczych.
Testy psychologiczne, klucze i podręczniki do testów udostępniane są wyłącznie nauczycielom
akademickim zatrudnionym w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu legitymujących się
dyplomem ukończenia magisterskich studiów psychologicznych oraz studentom studiującym
psychologię w Wyższej Szkole Handlowej za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość
(Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym
psychologów; Dz. U. Nr 73, poz.763), (Kodeks etyczno-zawodowy psychologa).
Warunkiem udostępnienia zbiorów CTP odpowiednim pracownikom i studentom Wyższej Szkoły
Handlowej w Radomiu jest posiadanie przez nich aktywnego konta bibliotecznego w Bibliotece
WSH.
Zbiory są udostępniane studentom psychologii WSH na podstawie wypełnionego formularza
zamówienia, potwierdzonego przez psychologa zatrudnionego w WSH.
Ze zbiorów CTP można korzystać tylko osobiście.
Testy psychologiczne i podręczniki do testów, wypożyczane są na okres jednego tygodnia, jeśli
nie stanowią jedynego egzemplarza w zbiorach CTP.
W wyjątkowych sytuacjach CTP zastrzega sobie prawo skrócenia terminu.
Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić testy w wyznaczonym terminie.
W przypadku przekroczenia terminu zwrotu konto studenta zostaje zablokowane i będzie on
zobowiązany do zapłaty kary pieniężnej – 2 zł za jeden dzień opóźnienia za każdą wypożyczoną
pozycję.
Ostatni egzemplarz któregokolwiek ze zbiorów CTP zawsze pozostaje na miejscu w bibliotece
(bez możliwości wypożyczenia) za wyjątkiem sytuacji, w której jest on niezbędny nauczycielowi
do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych.
Klucze udostępniane są wyłącznie na miejscu. Nauczyciele akademiccy WSH mogą wypożyczać
klucze do testów na zajęcia dydaktyczne.
Studenci wykorzystujący arkusze testowe w ramach prac dyplomowych lub projektów
badawczych, zobowiązani są je zakupić w placówkach, dystrybuujących legalne wersje testów
i innych narzędzi badawczych. Druk zaświadczenia jest dostępny w CTP.
Ze względu na ochronę narzędzi diagnostycznych niedopuszczalne jest kopiowanie
podręczników, arkuszy testowych i kluczy do testów (Ustawa 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 przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia materiałów użytkownik pokrywa koszty ich
zakupu.
Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor Biblioteki WSH
lub osoba przez niego wskazana.
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Załącznik 1

Radom, dnia …………………..
W zawiązku z realizacją procesu dydaktycznego proszę o udostępnienie niżej
wskazanej osobie studiującej na …. roku psychologii następujących materiałów:

Nazwa kwestionariusza lub akronim

Potrzebne materiały
(podręcznik / klucz / arkusz badawczy / komplet)

(niewypełnione pola proszę przekreślić)
Okres udostępnienia: od ……………………………… do …………………………………

…..………………………..
Czytelny podpis psychologa
nadzorującego badanie

Oświadczenie studentki/studenta
Przyjmuję do wiadomości, że stosowanie udostępnionych mi kwestionariuszy
zastrzeżone jest dla psychologów i zobowiązuję się nie przekazywać osobom
postronnym informacji na temat budowy tych kwestionariuszy lub sposobu
przeliczania wyników.
Potwierdzam zapoznanie się z treścią Regulaminu Czytelni Testów
Psychologicznych i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Imię i nazwisko studentki/studenta

Podpis studentki/studenta

Załącznik 2

Radom, dnia …………………..

Proszę o udostępnienie niżej wskazanej osobie testów psychologicznych, w ramach
prowadzonych przez nią badań, nad którymi sprawuję nadzór.

Imię i nazwisko studentki/studenta:
…………………………………………. Rok studiów: …………

Nazwa kwestionariusza lub akronim

Potrzebne materiały
(podręcznik / klucz / arkusz badawczy / komplet)

(niewypełnione pola proszę przekreślić)
Okres udostępnienia: od ……………………………… do …………………………………

…..………………………..
czytelny podpis psychologa
nadzorującego badanie

Oświadczenie studentki/studenta
Przyjmuję do wiadomości, że stosowanie udostępnionych mi kwestionariuszy
zastrzeżone jest dla psychologów i zobowiązuję się nie przekazywać osobom
postronnym informacji na temat budowy tych kwestionariuszy lub sposobu
przeliczania wyników.
Potwierdzam zapoznanie się z treścią Regulaminu Czytelni Testów
Psychologicznych WSH i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

…………………………
podpis

