
BODP.4131.14.2021 

                                  Komunikat nr 4/2021 Prorektora ds. Dydaktyki  

         z 30 września 2021r. 

 

W sprawie: ustalenia zasad i warunków zgłaszania prac dyplomowych do opinii Komisji Bioetycznej 

 

 Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 5 załącznika nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytety 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w związku z § 7 rozporządzenia MNiSW z 27 września 

2018r. w sprawie studiów (Dz. U.2021, 661 t.j.)  ustala się co następuje: 

1. Badania noszące cechy eksperymentu medycznego, prowadzone w związku z przygotowywaniem prac 

dyplomowych wymagają opinii Komisji Bioetycznej. 

2. Decyzję, czy badania noszą cechy eksperymentu medycznego podejmuje promotor 

niezwłocznie po zatwierdzeniu tematu pracy dyplomowej. Promotor wpisuje tę informację  

w systemie WISUS- AKSON. 

3. W przypadku badań wymagających opinii Komisji Bioetycznej, wniosek do Komisji Bioetycznej składa 

student.  

Wzór wniosku: www.bioetyka.ump.edu.pl – wymagane dokumenty – badania naukowe 

niesponsorowane - załącznik nr 5 (eksperyment medyczny) 

4. Student może być dopisany jako nowy członek grupy badawczej, która otrzymała już pozytywną opinię 

Komisji Bioetycznej. Wniosek składa kierownik zespołu badawczego. 
Wzór wniosku: www.bioetyka.ump.edu.pl – wymagane dokumenty – badania naukowe 

niesponsorowane  – załącznik nr 6 (zmiana eksperymentu medycznego). 

5. W przypadku wprowadzania (do zaopiniowanej pozytywne przez Komisję Bioetyczną pracy 

dyplomowej) zmian w zakresie metodyki lub innych modyfikacji mających wpływ na przebieg badania, 

student zobowiązany jest uzyskać ponowną opinię Komisji, składając wniosek o zmianę eksperymentu 

medycznego.  

Wzór wniosku: www.bioetyka.ump.edu.pl – wymagane dokumenty – badania naukowe 

niesponsorowane  – załącznik nr 6 (zmiana eksperymentu medycznego). 

6. Decyzja Komisji Bioetycznej zamieszczana jest na ostatniej stronie pracy dyplomowej. 

7. Rodzaje projektów wymagających opinii Komisji Bioetycznej oraz wykaz badań niewymagających opinii 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu. 

8. Wniosek do Komisji Bioetycznej składa się w sekretariacie Komisji (Centrum Stomatologii, ul. Bukowska 

70, pok. A204) tel. 61 61 854 73 36. 

 
 
 

prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka 
Prorektor ds. Dydaktyki 
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