REGULAMIN TESTOTEKI
Instytut Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ
1. Ze zbiorów Testoteki mogą korzystać studenci kierunku Psychologia oraz pracownicy
Instytutu Psychologii działającego na Wydziale Nauko o Wychowaniu UŁ.
2. Testoteka jest dostępna dla wypożyczających przynajmniej trzy razy w tygodniu. Godziny
otwarcia są ustalone na początku każdego semestru danego roku akademickiego.
Informacja o tym znajduje się na stronie Instytutu Psychologii UŁ
(http://psych.uni.lodz.pl/testoteka).
3. Testy dostępne w Testotece wypożyczane są po wypełnieniu rewersu i wpisie do książki –
ewidencji stanu Testoteki. W rewersie obok tytułu i sygnatury testu wypożyczający
wpisuje swoje imię i nazwisko, rok studiów (w przypadku studenta) oraz datę
wypożyczenia testu. Wzór rewersu określa załącznik do niniejszego regulaminu, dostępny
wraz z regulaminem na stronie internetowej, o której mowa w ust. 2. Książka ewidencji
stanu Testoteki jest przechowywana przez 3 lata od jej założenia.
4. Studenci przed wypożyczeniem testu są zobowiązani uzyskać zgodę opiekuna naukowego
na korzystanie z danego narzędzia pomiaru. Opiekunem naukowym w tym przypadku jest
osoba, na której zajęcia test jest wymagany lub promotor pracy magisterskiej. Zgodę
opiekun wyraża na rewersie. Bez pisemnej zgody opiekuna naukowego test nie jest
wypożyczany studentowi.
5. Student może korzystać z testu na miejscu, w Testotece, w godzinach jej pracy. Wówczas
nie wymagana jest zgoda opiekuna naukowego na udostępnienie testu. W takim
przypadku nie ma również konieczności przedłożenia rewersu ani wpisu do księgi
ewidencji stanu Testoteki.
6.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Psychologii celem potwierdzenia tożsamości
studenta wypożyczającego test mogą przed wypożyczeniem testu poprosić go o okazanie
do wglądu legitymacji studenckiej.

7. Jednorazowo student może wypożyczyć najwyżej trzy testy.
8. Wypożyczony test powinien być oddany przez studenta w ciągu siedmiu dni od daty
wypożyczenia. W wyjątkowych przypadkach (np. na potrzeby badań do pracy
magisterskiej) termin zwrócenia testu jest ustalany indywidualnie.
9. Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Psychologii wypożyczają testy po
wypełnieniu rewersu. Termin oddania testu do Testoteki jest ustalany indywidualnie z
osobą wypożyczającą (pracownikem).
10. Do wypożyczonego testu dołączony jest jeden egzemplarz arkusza testowego. Testoteka
nie udostępnia arkuszy testowych do badań prowadzonych przez studentów i
pracowników Instytutu Psychologii.

