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, valamint a
régi típusú, osztatlan egyetemi képzésben, továbbá a tudományos diákköri munkában is legyen
etikai engedély-köteles az empirikus kutatások folytatása; azaz hallgatói empirikus kutatás csak
etikai engedély birtokában kezdhető meg.
A szabály szerint a hallgatóknak az adatgyűjtés megkezdése előtt az Intézeti Kutatásetikai
Bizottságtól kell kérni az adatgyűjtéshez szükséges etikai engedélyt. Ez a szabály kötelező
érvényűvé a 2016/2017-es tanév 1. félévétől vált.
A kérelem benyújtásához a hallgatóknak a Pszichológiai Intézet honlapján megtalálható űrlapot
szükséges kitölteniük, majd témavezetőjük véleményezése után azt aláírniuk, valamint
témavezetőjükkel is aláírattatniuk. A kérelmeket mellékletekkel (pl. informált beleegyezéssel,
a csatolni szükséges nem sztenderd mérőeszközökkel) együtt egyetlen fájlban, elektronikusan
várjuk. Az aláírásokkal érintett oldalt/oldalakat ebbe az egyetlen fájlba kérjük képként vagy
beszkennelt állományként a kérelem megfelelő helyére beszúrni, és a fájlt .doc, .docx vagy .pdf
formátumban az Intézeti Kutatásetikai Bizottsághoz az
címre eljuttatni!
A kérelem az űrlap kitöltendő pontjainak megfelelően tartalmazza a kutatás céljának és a
vizsgálat során használt eszközöknek a leírását (ha ismert eszközökről van szó, elég rájuk
hivatkozni, ha nem, az eszközökről a kérelem megítéléséhez elegendő információt szükséges
biztosítani). A kérelem tartalmazza a kutatásba bevonni készült személyek megközelítésének
módját (ha ez valamilyen intézményen keresztül történik, akkor az intézményeket megkereső
levelet mellékelni kell), valamint a vizsgálati személyeknek szánt beleegyezési nyilatkozatot is.
A kérelmezőknek mindezeken kívül néhány igennel vagy nemmel megválaszolható kérdésre
kell választ adniuk (pl. jár-e a vizsgálat fájdalommal?), és 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 legkésőbb a dolgozatok leadási határidejét megelőző
30. nap. Az engedélyeket a bizottság 10 munkanapon belül elbírálja, a kérelmezőt értesíti.
A bizottság azt ítéli meg, hogy a kutatás összhangban áll-e a pszichológiai kutatásokra
vonatkozó általános etikai követelményekkel. A kérelmek kitöltése előtt kérjük a honlapon
szintén elérhető, „Támpontok a nyilatkozattételhez” című fájl tanulmányozását. 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, hiszen jelenleg számos folyóirat a kutatási eredmények
közléséhez megköveteli az etikai engedély meglétét.

