Etikai engedély kérelmezése hallgatók által folytatott empirikus
vizsgálatokhoz

Összhangban más egyetemeken zajló pszichológiai képzések rendjével, illetve a pszichológia
tudományában uralkodó egyértelmű ajánlással, a Pszichológiai Intézet Tanácsa úgy döntött,
hogy a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetében folyó BA és MA képzésben, továbbá a
tudományos diákköri munkában is, legyen etikai engedély-köteles az empirikus kutatások
folytatása.
A szabály szerint a hallgatóknak az adatgyűjtés megkezdése előtt az Intézeti Kutatásetikai
Bizottságtól kell kérni az adatgyűjtéshez szükséges etikai engedélyt. Ezt a szabályt kötelező
érvénnyel a 2016/2017-es tanév 1. félévétől vezetjük be. A 2015/2016-os tanév 2. félévében
ezt mint ajánlást fogalmazzuk meg.
A kérelmet a hallgatók az erre a célra kialakított online felületen nyújtják be. Amíg az online
felület nem lép működésbe, a kérelmet az Intézeti Kutatásetikai Bizottság elnökéhez,
Molnárné Kovács Judithoz nyújtsák be (kovacs.judit@arts.unideb.hu)!
A kérelem tartalmazza a kutatás célját, a kutatásba bevonni készült személyek
megközelítésének módját, ha valamilyen intézményen keresztül történik ez, akkor az
intézményeket megkereső levelet, a vizsgálat során használt eszközök leírását (ha ismert
eszközről van szó, elég rá hivatkozni, ha nem, az eszközről a megítéléshez szükséges
elegendő információt szükséges biztosítani), továbbá csatolni kell a vizsgálati személyeknek
szánt beleegyezési nyilatkozatot. Továbbá, néhány igennel vagy nemmel megválaszolható
kérdésre kell választ adniuk (pl. jár-e a vizsgálat fájdalommal?), s ha valamelyikre igennel
válaszolnak, azt indokolniuk szükséges. Önmagában az igen válaszok nem zárják ki az etikai
engedély jóváhagyását.
Amennyiben a pszichológiai felmérés, betegvizsgálat, az egészségügyi és szociális ellátás
bármely szintjén történik, érdeklődjön az adott intézmény speciális etikai követelményei és
vizsgálati feltételei iránt és szerezze be a szükséges írásbeli engedélyeket!
Az etikai engedély benyújtási határideje a dolgozatok leadási határidejét megelőző 30 nap. Az
engedélyeket a bizottság 1 héten belül elbírálja.
A bizottság tehát általában véve azt ítéli meg, hogy a kutatás összhangban áll-e a
pszichológiai kutatásokra vonatkozó általános etikai követelményekkel. A kutatások etikai
kontrollja és engedélyeztetése, azon túl, hogy kifejezi e fontos szempont súlyát a mai
pszichológiában, azzal a gyakorlati hozadékkal is jár, hogy lehetővé teszi a kutatási
eredmények későbbi esetleges publikálását. Köztudomású, hogy ma már a folyóiratok nem
közölnek olyan kutatást, melynek nincs etikai engedélye.

