
 

 

 

Poz. 28 

 

UCHWAŁA NR 28 
UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA 

z dnia 28 sierpnia 2020 r. 

w sprawie propozycji dotyczących zapewniania standardu etycznego  

badań naukowych prowadzonych przez studentów i doktorantów 
Uniwersytetu Warszawskiego 

 

Na podstawie § 58 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW  
z 2019 r. poz. 190) oraz § 4 ust. 2 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
(Monitor UW z 2019 r. poz. 186) Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia, zwana dalej „URK”, 

postanawia, co następuje: 

§ 1 

1. W związku z uchwałą nr 9 URK z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie propozycji 
uzupełnienia oświadczeń składanych przez autora pracy dyplomowej i kierującego pracą 

dyplomową na Uniwersytecie Warszawskim (DURK z 2020 r. poz. 9), URK przedstawia 
Rektorowi propozycje dotyczące zapewniania standardu etycznego badań naukowych 
prowadzonych przez studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego (zarówno  
w zakresie nauk podstawowych, jak i stosowanych), w szczególności związanych  

z przygotowywaniem prac dyplomowych i rozpraw doktorskich. 

2. URK stoi na stanowisku, że przedstawiane propozycje powinny dotyczyć 

również badań naukowych prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

§ 2 

1. URK zgłasza Rektorowi pilną potrzebę powołania komisji etycznych 

współpracujących z radami naukowymi dyscyplin i Rektorską Komisją ds. Etyki Badań 
Naukowych z Udziałem Człowieka. 

2. W skład komisji etycznych powinni wchodzić przedstawiciele właściwych rad 
naukowych dyscyplin rad dydaktycznych i rad szkół doktorskich, a także przedstawiciele 
studentów i doktorantów delegowani odpowiednio przez właściwy organ samorządu 
studentów i samorządu doktorantów. 

3. Kadencja komisji etycznych powinna trwać cztery lata i rozpoczynać się w dniu 
1 stycznia roku następującego po roku wyboru Rektora. Przedstawiciele studentów  

i doktorantów w komisji mogą być delegowani odpowiednio przez właściwy organ 
samorządu studentów i samorządu doktorantów co najmniej raz w roku. 

DZIENNIK UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  
UNIWERSYTECKA RADA DS. KSZTAŁCENIA 

 



4. Komisja etyczna właściwa dla danej dyscypliny naukowej powinna 
współpracować z komisjami etycznymi powołanymi w innych dyscyplinach naukowych  
w zakresie interdyscyplinarnych badań naukowych. 

§ 3 

Do zadań komisji etycznych według URK powinno należeć m.in.: 
1) przyjęcie lub zatwierdzenie źródła norm etycznych, w szczególności funkcjonującego 
w ramach danej dyscypliny naukowej kodeksu etycznego lub wypracowanie zestawu 
zasad etycznych i standardów w zakresie prowadzonych badań naukowych właściwych 

dla danej dyscypliny naukowej; 
2) w przypadku interdyscyplinarnych badań naukowych uzgodnienie wspólnych 
uregulowań na podstawie zasad i standardów obowiązujących w danych dyscyplinach 
naukowych; 

3) opracowanie formularzy zgód na prowadzone przez studentów i doktorantów badania 
naukowe, w szczególności z udziałem człowieka, oraz innych koniecznych dokumentów 
w oparciu o przyjęte zasady i standardy etyczne; 
4) zadbanie o umieszczenie przyjętych lub wypracowanych zasad etycznych  

i standardów oraz formularzy i dokumentów na stronach internetowych o największej 
dostępności dla pracowników, doktorantów i studentów; 
5) inicjowanie szkoleń z podstaw etyki badań naukowych dla pracowników, doktorantów 
i studentów, w szczególności dla pracowników nowo zatrudnionych oraz studentów  

i doktorantów rozpoczynających naukę na Uniwersytecie Warszawskim; 
6) inicjowanie szkoleń z podstaw etyki procesu dydaktycznego, w szczególności dla 
doktorantów i pracowników rozpoczynających prowadzenie zajęć dydaktycznych  
na Uniwersytecie Warszawskim; 

7) wydawanie opinii w sprawie etyczności badań naukowych realizowanych w ramach 
przygotowywanej pracy dyplomowej w przypadku pojawienia się u autora lub kierującego 
pracą dyplomową wątpliwości dotyczących etycznego wymiaru badań lub przygotowanej 
pracy dyplomowej na dowolnym etapie realizacji badań i powstawania pracy dyplomowej; 

o ile kwestie te nie są zastrzeżone dla innych podmiotów, w szczególności komisji 
dyscyplinarnych; 
8) wydawanie opinii w sprawie etyczności badań naukowych realizowanych w ramach 
rozprawy doktorskiej w przypadku pojawienia się u autora lub promotora wątpliwości 

dotyczących etycznego wymiaru badań lub przygotowanej rozprawy doktorskiej  
na dowolnym etapie realizacji badań i powstawania rozprawy doktorskiej, o ile kwestie  
te nie są zastrzeżone dla innych podmiotów, w szczególności komisji dyscyplinarnych; 
9) monitorowanie zjawisk naruszania norm etycznych, o których mowa w pkt 1, przez 

pracowników, doktorantów i studentów; 
10) przygotowywanie przed upływem kadencji raportu dotyczącego realizacji standardów 
etycznych w badaniach naukowych prowadzonych w danej dyscyplinie naukowej; 
11) kierowanie wniosków do Rektorskiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych z Udziałem 

Człowieka w sprawach wzbudzających szczególne wątpliwości, o ile z tego uprawnienia 
nie skorzystają bezpośrednio inne zainteresowane strony. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca URK: J. Choińska-Mika 


