
 

 
 

REGULAMIN WARSZTATU BADACZA 

realizowanego przez Koło Naukowe Empiria w roku akademickim 2013/2014 w Szkole Wyższej Psychologii 

Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie. 

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

1. Prowadzone w ramach projektu „Warsztat badacza” zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do 

podjęcia kariery naukowej. Po ukończeniu modułu młody naukowiec potrafi samodzielnie planować, 

zdobywać fundusze i realizować badania naukowe, w tym: zarządzać zespołem grantowym, dobierać 

odpowiednie metody badawcze, poruszać się swobodnie na gruncie statystyki, jak i analizować wyniki w 

programach statystycznych. Ponadto, student potrafi przygotowywać artykuły do publikacji w 

zagranicznych czasopismach naukowych. 

2. W ramach „Warsztatu badacza” odbędą się cztery przedmioty: 

 Konstruowanie programów badawczych w psychologii 

 Publikowanie badań 

 Finansowanie badań i zarządzanie zespołem grantowym 

 Zaawansowana analiza przyczynowości 

Istnieje możliwość zapisu na wszystkie przedmioty lub na wybrane/y. 

3. Warsztaty są całkowicie darmowe. 

4. Każdy z warsztatów potrwa 15 godzin dydaktycznych. 

5. Warsztaty poprowadzą specjaliści w dziedzinie psychologii eksperymentalnej wykazujący się 

udokumentowanym dorobkiem naukowym.  

6. Warsztaty realizowane są poza obowiązkową siatką godzin, dlatego nie można ich realizować w ramach 

na przykład fakultetów. 

7. Będzie możliwość uzyskania zaświadczeń potwierdzających nowo nabyte praktyczne umiejętności. 

 

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 

1. Zajęcia przeznaczone są dla osób: 



 

 Studiujących dziennie lub zaocznie, które zaliczyły 1 rok studiów i obecnie są na 2, 3, 4 lub 5 roku 

studiów 

 Studiujących Psychologię dla magistrów, będących obecnie na 1, 2 lub 3 roku studiów 

Zajęcia przeznaczone są jedynie dla studentów sopockiego wydziału SWPS. 

2. Maksymalna liczba uczestników na każdym z warsztatów to 16 osób. 

3. Rekrutacja rusza z dniem 28 kwietnia 2014 roku i odbywa się za pośrednictwem formularza 

zgłoszeniowego: http://knempiria.wordpress.com/formularz-zgloszeniowy-warsztat-badacza/  

4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 maja 2014 roku o godzinie 23:59. 

5. W przypadku zgłoszenia się do projektu liczby kandydatów przewyższającej liczbę miejsc, o 

pierwszeństwie w udziale będzie decydować wysokość średniej ze wszystkich zamkniętych semestrów w 

toku studiów. Gdy taka sytuacja będzie miała miejsce, koordynatorki zweryfikują w dziekanacie 

spełnienie przez studenta tego kryterium (student nie musi dostarczać zaświadczenia o średniej ocen). 

W przypadku studentów dziennych i zaocznych, nastąpi weryfikacja zaliczenia pierwszego roku studiów. 

W przypadku niezaliczenia pierwszego roku studiów, student nie może wziąć udziału w zajęciach (bez 

względu na średnią).  

6. Kryterium udziału w zajęciach nie jest posiadanie dodatkowych, wybitnych osiągnięć naukowych, poza 

tymi nabytymi w trakcie zajęć w SWPS. Wszystkie niezbędne umiejętności zostaną przekazane podczas 

warsztatów. 

7. Zakwalifikowani do projektu uczestnicy będą informowani o pozytywnym wyniku kwalifikacji drogą 

elektroniczną najpóźniej do 11 maja 2014. 

 

ZAŚWIADCZENIA O UCZESTNICTWIE 

Co zrobić, żeby uzyskać certyfikat uczestnictwa w zajęciach: 

1. Każde zajęcia są zblokowane i rozłożone na 3 dni. Każdego dnia lista obecności będzie sprawdzana na 

początku i na koniec zajęć. Warunkiem uzyskania certyfikatu uczestnictwa w danym przedmiocie jest 

złożenie 4 podpisów na liście obecności. 

2. Można uzyskać certyfikat z każdego przedmiotu osobno. 

3. Dla osób, które będą uczestniczyły we wszystkich przedmiotach przez cały czas ich trwania (złożą po 6 

podpisów na każdym przedmiocie), przewidujemy wystawienie specjalnego certyfikatu ukończenia zajęć 

„Warsztat badacza”. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik „Warsztatu badacza” zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego regulaminu.  

2. Koło Naukowe Empiria zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu, informując o tym fakcie 

za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni bądź maila. 

http://knempiria.wordpress.com/formularz-zgloszeniowy-warsztat-badacza/


 

3. W sprawach nierozstrzygniętych niniejszym regulaminem decyzję podejmują koordynatorki projektu 

„Warsztat badacza”. 


