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O panelu 
 

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 – system ten           

zrobi to za niego. Panel badawczy umożliwia też łatwy kontakt pomiędzy badaczem            

a uczestnikiem, i odwrotnie – pomiędzy uczestnikiem a badaczem. 

Od 1 października 2016 roku na Uniwersytecie SWPS w Sopocie używamy systemu            

SONA aby koordynować badania i proces rekrutacji uczestników. Po pilotażowym          

roku na jednym wydziale, system został wdrożony na innych wydziałach          

Uniwersytetu – w Poznaniu i Wrocławiu. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem           

systemu na wydziale w Warszawie. 
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Lab Manager 
Działania naukowe pracowników i studentów wspiera Lab Manager. Każdy z wydziałów na            

których funkcjonuje system zatrudnia taką osobę. 

Poznań 

Maciej Kościelniak 
Kontakt 
mkoscielniak@swps.edu.pl 

 

Warszawa 

Błażej Mroziński 
Kontakt 
bmrozinski@swps.edu.pl 

 

Wrocław 

Barbara Płońska 
Kontakt 
bplonska@swps.edu.pl 

 

Sopot 

Kamil Tomaszewski 
Kontakt 
ktomaszewski2@swps.edu.pl 
510 - 395 - 760 
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Zasady korzystania 
1. Zaproszeniu do udziału w badaniu towarzyszy rozbudowany opis badania – należy           

przygotować krótkie streszczenie i rozbudowany opis badania. Wzór dostępny na          
stronie. 

2. Dobrą praktyką jest dodatkowe wynagradzanie uczestników – oprócz punktów warto          
rozlosować dowolną (nawet najmniejszą) nagrodę rzeczową lub dowolną kwotę         
pieniędzy. 

3. Zobowiązujesz się rozliczać punkty (minuty) bardzo rzetelnie – jeśli przeprowadzasz          
badanie online to musisz zainstalować oprogramowanie pozwalające śledzić        
aktywność osób korzystających z SONY tak aby rozliczać tylko rzeczywisty czas           
poświęcony na udział w badaniu.  

○ 1 minuta = 1 punkt kredytowy 
○ Minimalna wartość badania to 5 punktów. 
○ Jeśli uczestnik badania poświęci na jego wykonanie więcej czasu niż tyle,           

ile zostało określone, możemy przyznać mu więcej punktów. 
4. Rezerwacji miejsc w laboratorium dokonujesz w systemie samodzielnie. Jeżeli nie          

możesz zarezerwować miejsca lub interesujące Cię terminy są zajęte, skontaktuj się           
z lokalnym Lab Manager’em. 

5. Po udziale w badaniu do wszystkich uczestników badania rozsyłana jest informacja o            
prawdziwym celu badania wraz informacją odkłamującą. Zajmuje się tym lokalny Lab           
Manager. W związku z tym przygotuj taką informację wraz ze szczegółami, kiedy ma             
być rozesłana. Przygotowany plik prześlij koordynatorowi mailowo przed startem         
badania. Przykład dostępny jest na stronie. 

6. Kontakt z osobami badanymi przebiega za pośrednictwem administratora. To z nim           
należy ustalić jakie treści będą wysyłane do respondentów zapisanych w systemie i            
w jaki sposób można informować użytkowników o dostępnym badaniu. 

7. Jeśli potrzebujesz pomocy lub zastanawiasz się w jaki sposób utworzyć badanie w            
systemie (plany badawcze bywają specyficzne i skomplikowane, być może nie          
znajdziesz wszystkich odpowiedzi w poradniku), skontaktuj się w pierwszej kolejności          
ze swoim lokalnym Lab Manager’em. 

 

6 



 

Rejestracja w systemie 
 
Administrator utworzy automatycznie konta dla wszystkich pracowników naukowych. Dane         
logowania zostaną przesłane drogą mailową na uczelniany adres e-mail. Jeśli nie           
otrzymałeś wiadomości e-mail z potwierdzeniem rejestracji konta i danymi potrzebnymi do           
logowania, skontaktuj się z odpowiednim Lab Manager’em. 
 
Pracownicy nie mogą samodzielnie założyć konta poprzez formularz rejestracyjny. Z jego           
pomocą można jedynie założyć konto dla osoby badanej. 
 

Student jako badacz (Poznań, Sopot) 
 
Pracownicy naukowi mogą mailowo przesłać dane studenta, który ma prowadzić badania w            
systemie w ramach: 

- pracy zleconej 
- stażu badawczego 
- jako pomocnik badacza 
- pracy empirycznej 
- seminarium 

 
Student może przesłać prośbę o przypisanie funkcji badacza do konta studenckiego.           
Potrzebna będzie zgoda opiekuna. 
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Logowanie do systemu 
 

 
 
Do systemu można zalogować się za pomocą podanego w mailu loginu i hasła, wchodząc              
na stronę www.swps.sona-systems.com. 
 

Zapomniane hasło 
Jeśli zapomniałeś hasła kliknij “Zgubiłaś/eś hasło?” na ekranie logowania po prawej stronie i             
postępuj zgodnie z instrukcją. Ewentualnie skontaktuj się z lokalnym Lab Manager’em. 
 

Zmiana hasła i danych 

 
Zmiany hasła oraz danych osobowych możemy dokonać poprzez kliknięcie “My Profile” w            
menu głównym. 
W zakładce “Email Address” możemy dokonać zmiany adresu e-mail. To ważne, by podany             
adres e-mail umożliwiał osobie badanej skontaktowanie się z badaczem - pamiętaj o            
aktualizacji adresu e-mail. 
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W zakładce “Change Password” można dokonać zmiany hasła utworzonego przez system           
automatycznie. 

 
Można również, w celu ułatwienia kontaktu ze sobą, podać swój numer telefonu oraz adres              
biura (numer pokoju). Prosimy aby w zakładce Office pozostawić wydział, biuro dodać            
wpisując: |numer pokoju. 

 
Podane dane będą widoczne dla uczestników badania w następujący sposób: 

 
 

Przypomnienia o badaniach 
W zakładce “My Profile” można również ustawić sobie przypomnienia odnośnie          
prowadzonych badań i ich terminów. 
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Dodawanie badania - krok po kroku 

Dodaj nowe badanie 
 
Aby dodać nowe badanie klikamy “Add New Study”, a następnie wybieramy jeden z czterech              
typów oraz rodzaj wynagrodzenia. 
 

 
 
 

Typy badań 
 

System na wstępie poprosi cię o określenie jaki rodzaj badania chcesz przeprowadzić.            

Możesz wybrać jeden z czterech typów badań: 

● Standardowe badanie - odbywa się w określonym miejscu (nie online) i jest            

kompletne (to znaczy nie ma dalszej części, kontynuacji). 

 

● Badanie kilkuczęściowe – jest to ponownie badanie w laboratorium lub innym           

pomieszczeniu (nie może to być badanie online), uczestnicy zapisują się na kilka            

części badania. Rozwiązanie to sprawdza się więc wtedy, kiedy chcemy powtórzyć           

pomiar po jakimś czasie. Do wyboru jest badanie dwu,trzy i czteroczęściowe. 
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● Badanie online w systemie - odbywa się za pośrednictwem systemu, dane zbierane            

są przez system. 

 

● Badanie online poza systemem - widoczne w systemie wraz z odnośnikiem do strony             

na której znajduje się badanie. 

 

 

Na wstępnym etapie istotne jest również określenie wynagrodzenia za badanie: decyzja czy            

przyznajesz badanym punkty kredytowe czy pieniądze. Sugerujemy, aby udział w badaniu           

był dodatkowo wynagradzany – oprócz punktów można rozlosować wśród uczestników          

dowolną (nawet najmniejszą) nagrodę rzeczową lub dowolną kwotę pieniędzy. Dodatkowe          

wynagrodzenie może być istotne zwłaszcza podczas prowadzenia badań stacjonarnych. 

 

Do wypełnienia będą Ci na dalszym etapie potrzebne następujące informacje: 

● Nazwa badania 

● Krótkie streszczenie - do 255 znaków 

● Szczegółowy opis badania - do 15 000 znaków - na stronie panelbadawczy.swps.pl            

dostępna jest formatka, którą należy wypełnić według wzoru 

● Możesz też określić warunki wzięcia udziału w badaniu / wymagania, jeśli takie            

istnieją. 

● Czas trwania badania 
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Szczegółowy opis badania oraz informacja po badaniu 

 
Zaproszeniu do udziału w badaniu towarzyszy rozbudowany opis badania – należy           
przygotować krótkie streszczenie i rozbudowany opis badania. Wzór dostępny na stronie           
(dodając wzór w polu Detailed Description zostawiamy znaczniki html - wszelkie <b>, <br>             
itp.) 

Po udziale w badaniu do wszystkich uczestników badania rozsyłana jest informacja o            
prawdziwym celu badania wraz informacją odkłamującą. Zajmuje się tym lokalny Lab           
Manager. W związku z tym przygotuj taką informację wraz ze szczegółami, kiedy ma być              
rozesłana. Przygotowany plik prześlij koordynatorowi mailowo przed startem badania.         
Przykład dostępny jest na stronie. 

Tworzenie standardowego badania 
 

 

12 



 

 
 
Jak widać w zakładce “Researcher” możemy dodać innych badaczy, jako współautorów           
badania. 
 
Dostępne są również zaawansowane opcje: 
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Możemy ustalić czy badany musi być uczestnikiem jakiegoś kursu w “Course Restrictions”.            
Kursy to nic innego jak wydział i rok naboru. Możesz więc skierować badanie do I roku                
wybierając odpowiedni kurs. Jeśli chcesz skierować badanie do osób nie będących           
studentami uczelni, wybierz kursy dla respondentów z zewnątrz. Studenci prowadzący          
badania w ramach prac magisterskich i prac empirycznych mogą swoje badania kierować            
wyłącznie do swojego wydziału. 
 
“Invitation Code” pozwala ustawić specjalne hasło do badania, za pomocą którego tylko            
wskazani przez badacza uczestnicy mogą zapisać się na badanie. Należy pamiętać o            
podaniu kodu dla wybranych uczestników. 
“Study URL” pozwala wpisać stronę internetową dla badania, jeżeli takowa istnieje. 
 
Możemy również ustalić, czy badacz ma otrzymywać powiadomienie mailowe, kiedy          
uczestnik zapisze się na badanie lub anuluje swój zapis: 

● “No” jeżeli nie chcemy otrzymywać powiadomień; 
● “Yes - for sign-ups and cancellations” jeżeli chcemy otrzymać powiadomienia dla           

zapisów i anulowań; 
● “Yes - for cancellations only” jeżeli chcemy otrzymywać powiadomienia tylko dla           

anulowań; 
 
 
 
 
 

 
W “Researchers at Timeslot Level” ustalamy czy badacze (jeśli jest więcej niż jeden) mogą              
być przypisani do poszczególnych terminów. 
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“Shared Comments” to miejsce, w którym możemy zanotować coś dla innych badaczy.            
Notatka ta będzie widoczna dla wszystkich badaczy w systemie, ale nie dla uczestników             
badań. Możemy wpisać do 1000 znaków. 
“Private Comments” to miejsce, w którym możemy zanotować coś dla innych badaczy TEGO             
badania. Notatka będzie widoczna dla współbadaczy, dodanych do tego badania, nie będzie            
widoczna dla innych badaczy w systemie, ani dla uczestników badań. Możemy wpisać do             
3000 znaków. 
 

Program badawczy: Kilka podobnych badań i blokada uczestnictwa 
Możemy ustalić dla naszego badania, że dany uczestnik nie będzie mógł brać w nim udziału               
jeśli brał wcześniej udział w innym badaniu. Jeśli mamy kilka podobnych badań i chcemy              
uniknąć powtórzeń uczestników, w taki właśnie sposób to zrobimy. 
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Program badawczy: łączenie kilku badań 
Badanie dwuczęściowe służy do przeprowadzenia badania odbywającego się w         
laboratorium w dwóch terminach. Co jednak, jeśli chcemy przeprowadzić serię badań, które            
odbywają się i w laboratorium i online? Tworząc badanie możemy posłużyć się opcją             
łączenia badań. Możemy ustalić, że uczestnik, jeśli chce wziąć udział w badaniu, musi             
najpierw wziąć udział w innym badaniu, wszystkich wymienionych przez nas badaniach lub            
przynajmniej jednym spośród kilku wymienionych. 

 

Tworzenie badania wieloetapowego 
Dodawanie badania dwuczęściowego różni się nieznacznie od dodawania standardowego         
badania. Wypełniamy podobnie pola jak przy tym drugim rodzaju badania, a dodatkowo            
określamy ile potrwa druga część badania (i odpowiednio trzecia, czwarta, jeśli wybraliśmy            
taką opcję), ile przyznajemy za nią punktów oraz określamy po ilu dniach musi nastąpić              
druga część badania dla danej osoby badanej (możemy również zaznaczyć, że druga część             
badania ma się odbyć w tym samym czasie - ale w innym dniu - co pierwsza część badania. 
 
Nieznacznie różni się też dodawanie terminów do badania - o tym w rozdziale 7. 
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Tworzenie badania online w systemie 
Istnieje również możliwość dodawania prostych badań za pośrednictwem systemu.         
Dodajemy je podobnie jak w przypadku poprzednich opcji, a pytania do naszego badania             
możemy dodać w menu badania, klikając “Update Online Survey”. 
 
Należy jednak wziąć pod uwagę, że nie jest to narzędzie zaawansowane i posiada swoje              
ograniczenia. Jeśli zdecydujesz się na ten rodzaj badania, pamiętaj o codziennej kopii            
zapasowej wyników badania. 
 

Tworzenie zewnętrznego badania online 
 
Podobnie dodawanie badania online poza systemem nie różni się znacznie od dodawania            
poprzednich typów badań. 
 
Musimy określić adres URL naszego badania i podjąć decyzję czy uczestnicy badania po             
jego ukończeniu wciąż mają dostęp do adresu.  
 
Adres badania będzie widoczny dla uczestnika panelu dopiero po zapisaniu na badanie. 
 

 
O tym jak przyznawać punkty w takim badaniu w rozdziale 8. 
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Dodawanie i zarządzanie terminami 

 
 
W zakładce “My Studies” mamy     
dostępną listę swoich badań.    
Wybieramy konkretne badanie aby    
przejść do szczegółów i możliwości     
zarządzania nim. 
 

 
 
“View/Administer Time Slots” pozwala    
zarządzać terminami naszego badania. 
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Dodając termin określamy kiedy    
zaczyna się badanie dla uczestnika -      
dokładna data i godzina. Ponieważ     
podczas tworzenia badania   
określiliśmy ile jednemu   
uczestnikowi zajmie jego wykonanie,    
system automatycznie określa ile    
będzie trwał termin. Ustalamy    
również liczbę uczestników, jaka    
może wziąć udział w badaniu w      
danym terminie.  
Możemy również sprawdzić   
dostępność miejsc do   
przeprowadzenia badania poprzez   
“View Schedule”. 

 
Możemy również dodać kilka terminów równocześnie poprzez “Add Multiple Timeslots”. 
 
Określamy ile terminów chcemy dodać. Ponownie wpisujemy datę jaka nas interesuje oraz            
start badania. Możemy ustalić również ile wolnego czasu potrzebujemy pomiędzy          
badaniami.  
Poprzez “bussines hours” rozumiemy nasz czas pracy. Możemy ustalić, że każdego dnia            
badamy tylko w konkretnym czasie, przykładowo od 8:00 do 12:00. Możemy również            
skopiować terminy z danego dnia. 
Jeżeli pojawi się konflikt terminów - system poinformuje nas o tym i nie doda podanych               
terminów. 

Dodawanie terminów dla badania    
kilkuczęściowego 
 
Pojawia nam się opcja “View/Administer Time Slots -        
Part 2/3/4”, która pozwala ustalić terminy dla drugiej        
części badania. Najpierw ustalamy terminy dla części       
pierwszej, a następnie dla części drugiej badania.  
 
Należy pamiętać o uwzględnieniu tego, w jaki sposób        
określiliśmy ramy czasowe podczas dodawania badania -       
w jakim terminie osoba badana ma się zapisać na drugą          
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część. Jeśli przykładowo ustaliliśmy, że osoba badana ma się zapisać tydzień później na             
drugą część badania - ustawiamy terminy adekwatnie do terminów z pierwszej części            
badania. 
 

Dodawanie terminów dla badania online 
 
Termin dla badania online dodajemy tą samą ścieżką co w przypadku badania offline -              
podstawowa różnica to określenie jednego terminu w którym kończy się badanie i liczby             
uczestników, którą chcemy przebadać, czyli określenie deadline’u udziału w badaniu. 
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Aktywacja badania 
Po dodaniu badania skontaktuj się z      
administratorem i poproś o weryfikację     
i akceptację badania. Otrzymasz    
dalsze instrukcje lub badanie zostanie     
zatwierdzone. Pamiętaj o przesłaniu    
informacji po badaniu, jeśli jeszcze jej      
nie przesłałeś. 
 
Opcjonalnie możesz skorzystać z opcji     
“Send Request” załączając do    
wiadomości informację po badaniu. Po     
wpisaniu wiadomości i załączeniu pliku     
kliknij Send Request. Administrator    
zostanie powiadomiony, że Twoje    
badanie oczekuje na weryfikację. 
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Przyznawanie punktów za badanie 
 
Zaznaczenie, że dany uczestnik wziął udział w badaniu, jest równoznaczne z przyznaniem            
mu punktów kredytowych. Aby zaznaczyć uczestnictwo lub nieobecność danej osoby,          
klikamy we “View/Administer Time Slots” w menu danego badania. Następnie wybieramy           
interesujący nas termin i klikamy “Modify”. 
 

 
W podanym terminie pojawi się indywidualny kod osoby badanej (swój kod użytkownika            
student powinien znać). Za pomocą tego kodu zweryfikujesz czy dany student przyszedł na             
badanie. Możesz też przejrzeć odpowiedzi, jakich udzielił w procedurze wstępnej. 

 
W tym miejscu więc należy zdecydować czy punkty za badanie przyznać, czy też nie - a jeśli                 
nie: czy nieobecność usprawiedliwiać czy pozostawić nieusprawiedliwioną.       
Nieusprawiedliwiona nieobecność (Unexcused No-show) wiążę się z przyznaniem punktów         
karnych studentowi (50% wartości danego badania - przykładowo za 20 minutowe badanie,            
za nieobecność przysługuje 10 punktów kary, a za 50 minutowe - 25 punktów kary).              
Usprawiedliwienie nieobecności jest możliwe jeżeli student skontaktuje się z badaczem i           
wyjaśni powód swojej nieobecności. 
 
Punkty karne mają mieć raczej efekt korygujący i warto stosować takie rozwiązanie -             
studenci mają wiele możliwości na usprawiedliwienie nieobecności, mogą też anulować swój           
zapis na badanie nawet na godzinę przed wybranym terminem. 
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Uczestnik z “łapanki” 
Może być też tak, że znajdziesz uczestnika badania podczas jego prowadzenia. Uczestnik            
ten nie był zapisany na badanie, ale chciałby mieć przyznane punkty kredytowe. Możesz             
dodać uczestnika do danego terminu i ewentualnie (jeśli wziął udział w badaniu) przyznać             
mu punkty za badanie - w takiej sytuacji użyj “Batch Credit Grant” (będziesz potrzebował              
kodu użytkownika takiej osoby. Jeśli dana osoba go nie pamięta, zapisz numer albumu i              
skontaktuj się z administratorem). 
 
Opcja “Batch Credit Grant” dostępna jest po kliknięciu w “Modify” dla danego terminu - na               
samym dole. Pamiętaj, że jeśli chcesz przyznać w ten sposób punkty kilku studentom, termin              
w którym chcesz to zrobić musi mieć wystarczającą liczbę miejsc na zapis. Zawsze możesz              
dodać i zmodyfikować nowy termin. 

 

Automatyczne rozliczanie punktów w zewnętrznym badaniu online 
Możliwe jest przyznawanie punktów dla osób badanych w badaniu poza systemem. System            
pozwala na ustawienie automatycznego przyznawania punktów w następujących        
programach: 

● Qualtrics 

● SurveyMonkey 

● SurveyGizmo 

● QuestionPro 

● LimeSurvey 

● Inquisit 

● FluidSurveys 

● Unipark 

 
Szczegółowo jak to zrobić opisane jest w tym miejscu: http://www.sona-systems.com/help/ 
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Automatyczne rozliczanie punktów za pomocą platformy Profitest.pl 
1. Obecnie należy posiadać wariant konta minimum PRO1 w systemie ProfiTest.pl aby móc             
skorzystać z opcji przekierowań, a tym samym potwierdzeń o ukończeniu ankiety 
 
2. Po zalogowaniu klikamy wybieramy badanie, które chcemy automatycznie rozliczać. 
 

 
3. Wybieramy z menu Zbieraj dane opcje </> Kolektory / Linki 
 

 
 
4. Tworzymy nowy kolektor (+ Nowy kolektor) 
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Kolektor ma swój link dostępu, np: profitest.pl/s/14461/hqf67CEH 
 
5. Do panelu SONA wstawiamy link z opcją przekazania id uczestnika, zmieniając oryginalny             
link kolektora w następujący sposób: 
 
profitest.pl/s/14461/hqf67CEH/%SURVEY_CODE% 
 

 
 
6. Natomiast w ustawieniach kolektora w ProfiTest.pl należy ustawić link przekierowania na            
koniec badania na link powrotu do systemu SONA. 

 
 
Klikamy w Kolektor, jesteśmy na stronie ustawień kolektora. Wybieramy opcję Przy           
ukończonej odpowiedzi i wklejamy link w miejscu Przekieruj. 
 

 
 
Link, który należy wkleić    
znajdziemy na stronie   
głównej naszego badania   
w panelu badawczym:   
Website > Completion   
URLs: > Link (client-side) 
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Link wygląda w następujący sposób: 
https://swps.sona-systems.com/webstudy_credit.aspx?experiment_id=234&credit_token=9ff
a1c6015894415985b50b221deb1db&survey_code=XXXX 
 
UWAGA: należy zmienić w linku wartość XXXX na {TOKEN} aby poprawnie zwracał id             
uczestnika: 
 
https://swps.sona-systems.com/webstudy_credit.aspx?experiment_id=234&credit_token=9ff
a1c6015894415985b50b221deb1db&survey_code={TOKEN} 
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Kontakt z uczestnikami badania 
 
W menu badania wybieramy zakładkę “Contact      
Participants”.  
 
Należy pamiętać o tym, aby nie wysyłać zbyt        
wielu wiadomości do uczestników systemu -      
otrzymują oni powiadomienia przypominające o     
terminach. Najlepiej jest określić szczegółowo     
grupę, z którą chcemy się skontaktować: 
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Możemy ustalić również czy ma zostać nam przesłana kopia wiadomości na adres mailowy             
w zakładce “Send a copy to yourself?” oraz ustalić, czy wiadomość ma być wysłana z               
opóźnieniem w zakładce “Emailing Delay”. 

 
 
Jeśli jesteśmy gotowi wysłać wiadomość, klikamy “Preview Messages…”. Upewniwszy się,          
że wszystko się zgadza, wybieramy “Proceed”, a jeśli chcemy dokonać zmiany, wybieramy            
“Back”. 
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Inne funkcjonalności 
 
 
 

Timeslot Usage Summary 
Możemy przejrzeć informacje na temat     
zapisów na badania, klikając w tę zakładkę.       
Informacje na temat terminów starszych niż 3       
miesiące (na które nikt się nie zapisał), są        
usuwane z systemu. 
 
 

 
 

Download Participant List 
Pozwala ściągnąć listę uczestników badania. Podobnie jak w przypadku wysyłania          
wiadomości do uczestników badania, możemy określić typ użytkownika, jaki chcemy mieć           
wyszczególniony na liście. 
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Contact Participants 
Umożliwia kontakt z uczestnikami badania (więcej rozdział 8). 

 

View Bulk Mail Summary 
System prowadzi rejestr wszystkich działań mailowych dla badania. Informacje tu podane           
mogą być pomocne w celu identyfikacji użytkowników, którzy nadużywają swoich          
przywilejów mailowych. System przechowuje informacje o takiej aktywności, które miały          
miejsce w ciągu ostatnich 6 miesięcy. 

 

Download Prescreen Responses 
Pozwala ściągnąć odpowiedzi, jakich udzielali badania w procedurze wstępnej. 

 

Change Study Information 
Umożliwia edycję badania. 

 

Participant Study View 
Umożliwia zobaczenie badania “oczami” respondenta. W taki sposób będą widzieć badanie           
uczestnicy. 

 

Delete study 
Pozwala usunąć badanie z systemu. 
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Ustawienie restrykcji dla badania korzystając z procedury wstępnej 
Aby ustawić restrykcję dla badania, wchodzimy w szczegóły naszego badania. Następnie           
klikamy “View/Modify Restrictions”. 

 
Aktualnie nie ma ustawionych żadnych restrykcji. Wybieramy przykładowo płeć jako jedną z            
restrykcji i klikamy “Set Restrictions”. 

 
 
Następnie wybieramy odpowiedź jaka nas interesuje. Załóżmy, że chcemy, aby w badaniu            
brały udział jedynie kobiety. Zapisujemy zmiany klikając “Save Changes”. 
 
Jeśli chcesz sprawdzić, ilu uczestników systemu spełnia podane kryteria, kliknij “Prescreen           
Qualification Analysis”. 
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Dokonując analizy pojawi Ci się ilość uczestników, którzy spełniają dane kryteria.           

 
 
Uczestnicy badania, którzy nie kwalifikują się do niego, nie będą widzieć go w systemie.              
Restrykcje możemy nałożyć w każdym momencie badania, jednak należy pamiętać o tym,            
że uczestnicy, którzy zapisali się do badania w poprzednich warunkach nie zostaną usunięci             
- ich zapis nadal będzie aktualny. 
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