
Zgoda rodziców na udział w badaniach naukowych 
organizowanych na Uniwersytecie SWPS 

 
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na udział mojego syna / córki*            
…………………………………………………….. w badaniach naukowych organizowanych na      
SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym oraz na rejestrację jego / jej* danych w           
Panelu Badawczym SWPS.  
 

…………………………………………………………… 
podpis rodziców 

  
* - niepotrzebne skreślić 

 
Panel badawczy to platforma, na której dostępne są aktualnie prowadzone badania przez            
naukowców i studentów Uniwersytetu SWPS. System ten ma usprawnić sposób ich           
realizacji: z jednej strony użytkownik (czyli uczestnik badań) ma przed sobą klarowną listę             
badań z ich opisem, celem i formą wynagrodzenia oraz możliwością rezerwacji i odwołania             
terminu, z drugiej strony badacz może oszczędzić swój czas, który przeznaczyłby na            
rekrutację uczestników. Panel badawczy umożliwia też łatwy kontakt z badaczem. 

Od 1 października 2016 roku na Uniwersytecie SWPS używamy systemu SONA aby            
koordynować badania i proces rekrutacji uczestników. System ten używany jest przez wiele            
zagranicznych uczelni właśnie w tym celu, a teraz dostępny jest w Polsce na naszej uczelni.               
Z systemem można zapoznać się pod tym adresem: panelbadawczy.swps.pl. Chcemy          
stworzyć rzetelną bazę respondentów, ponieważ to właśnie oni są podstawą prowadzenia           
badań naukowych i rozwoju nauki.  

● Dane, które będą potrzebne do rejestracji użytkownika to imię, nazwisko oraz adres            
e-mail. Dane te nie będą dostępne badaczom - uczeń identyfikowany będzie za            
pomocą unikalnego kodu użytkownika, który nada mu system. Na mail trafiać będą            
jedynie wiadomości przypominające o badaniu, na które zapisał się uczestnik oraz           
zaproszenia do wzięcia udziału w badaniach. 

● Na platformie dostępne są badania zarówno stacjonarne (w laboratorium), jak i           
online. 

● Każde badanie opisane jest bardzo dokładnie, badania naukowców są weryfikowane          
etycznie przez komisję, a nad badaniami magistrantów czuwają pracownicy naukowi.  

● Również po badaniach uczeń otrzyma dokładną informację czego dotyczyło badanie,          
jakie są założenia, a nawet polecaną literaturę, dzięki której uczeń będzie mógł            
przeczytać o danym zagadnieniu więcej. 

● Zależy nam na tym, by każdy uczestnik badań był dobrze poinformowany o badaniu,             
na które zamierza się zapisać, a każdy udział w badaniu wzbogacić ma uczestnika o              
nową wiedzę. Dlatego też zachęcamy również Państwa do rejestracji w panelu           
badawczym - więcej na stronie panelbadawczy.swps.pl. 


