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Regulamin Pracowni Metod Diagnostycznych działającej 

 przy Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych 

 

 

 

1. Z dniem 1 stycznia 2022 r. tworzy się przy Akademii Medycznych i Społecznych Nauk 

Stosowanych  (AMiSNS) Pracownię Metod Diagnostycznych (zwaną dalej „Pracownią”). 

2. W Pracowni mieści się czytelnia testów psychologicznych – metod diagnostycznych, w skład 

których wchodzą: podręczniki do testów, arkusze testowe, pomoce do testów, klucze 

odpowiedzi. Wykaz dostępnych w Pracowni narzędzi jest aktualizowany pod koniec każdego 

roku kalendarzowego i dostępny na stronie internetowej Pracowni. 

3. Testy psychologiczne i metody diagnostyczne znajdujące się na wyposażeniu pracowni są 

udostępniane wyłącznie na miejscu, w godzinach pracy Pracowni, jedynie w celach 

dydaktycznych i / lub badawczych. Do korzystania z zasobów Pracowni upoważnieni są: 

a. studenci kierunku psychologia na AMiSNS, 

b. nauczyciele akademiccy zatrudnieni na AMiSNS – posiadający uprawnienia do 

wykonywania zawodu psychologa, 

c. pozostali studenci  – na potrzeby przygotowywanej pracy dyplomowej pod kierunkiem 

promotora - psychologa. 

4. Testy psychologiczne i metody diagnostyczne (podręcznik, arkusze testowe, pomoce do testu, 

klucz odpowiedzi) mogą być wypożyczone wyłącznie na czas zajęć dydaktycznych 

prowadzonych w danym dniu przez nauczyciela akademickiego prowadzącego te zajęcia na 

kierunku psychologia. Testy psychologiczne i metody diagnostyczne powinny być 

niezwłocznie każdorazowo zwrócone do Pracowni po zakończeniu zajęć danego dnia, lub 

najpóźniej dnia następnego. 

5. Nauczyciel akademicki wypożyczający testy psychologiczne i metody diagnostyczne powinien 

każdorazowo potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem w Rejestrze udostępniania testów.  

6. Odpowiedzialność za udostępnione materiały ponosi nauczyciel akademicki, który je 

wypożyczył. 

7. Za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych na czas zajęć dydaktycznych testów  

psychologicznych odpowiada każdorazowo ich użytkownik – student. Zniszczenie lub 
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zagubienie skutkuje koniecznością nabycia nowego egzemplarza bezpośrednio w 

wydawnictwie i przekazania go do zbiorów Pracowni. Przekazanie odbywa się na mocy 

darowizny, której wartość określa się jako kwotę brutto za jaką student nabył testy w 

wydawnictwie. 

8. Pracownia prowadzi Rejestr udostępniania testów i Ewidencję zasobów testowych. Nauczyciel 

akademicki potwierdza każdorazowo podpisem wypożyczenie materiałów diagnostycznych w 

Rejestrze udostępniania testów. Wzory Rejestru udostępniania testów i Ewidencji zasobów 

testowych stanowią załączniki do niniejszego regulaminu. 

9. Materiały udostępniane przez Pracownię objęte są zakazem kopiowania, fotografowania, 

skanowania czy powielania w jakikolwiek inny sposób.  

10. Za nieprzestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu studentom oraz nauczycielom 

akademickim AMiSNS grozi odpowiedzialność dyscyplinarna przewidziana przepisami ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 

ze zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w 

sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach 

studentów, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1882 ze zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 

2018 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i 

postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli 

akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia (Dz.U. z 2018 

r. poz. 1843 zm.) oraz przepisami wewnętrznymi AMiSNS. 

11. Do celów badawczych Pracownia udostępnia testy psychologiczne jedynie na miejscu – do 

wglądu. Studenci i nauczyciele akademiccy korzystający z zasobów Pracowni na miejscu 

potwierdzają ten fakt podpisem w Rejestrze udostępniania testów. 

12. Testy potrzebne do badań realizowanych w ramach prac dyplomowych studenci kupują we 

własnym zakresie zgodnie z zasadami ustalonymi przez Wydawców testów.  

13. Użytkownicy upoważnieni do korzystania z testów psychologicznych zobowiązują się do 

przestrzegania przepisów regulujących funkcjonowanie zawodu psychologa i samorządu 

zawodowego psychologów (w tym postanowień ustawy z dnia 8 czerwca 2001 o zawodzie 

psychologa i samorządzie zawodowym psychologów) oraz przepisów regulujących prawa 

autorskie i pokrewne (w tym postanowień ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych). 

14. Każda osoba korzystająca ze zbiorów Pracowni potwierdza pisemnie zapoznanie się z 

niniejszym regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. Wypożyczenie testu, bez 
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wcześniejszego złożenia pisemnego oświadczenia, o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym, 

jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. 

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 


