Uniwersytet Rzeszowski
Komisja Bioetyczna
Aktualności KBUR:

Szanowni Państwo,

W imieniu Gremium KBUR uprzejmie informuję, że:
1. I termin składania wniosków upływa dnia 4 listopada 2019 r.,
2. KBUR nie przyjmuje prac studenckich (licencjackich, magisterskich, prac realizowanych
w ramach przedmiotów), głównymi wnioskodawcami pełnych wniosków mogą być jedynie
pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego.
3. Pełny harmonogram posiedzeń KBUR na rok akademicki 2019/2020 zostanie wkrótce
umieszczony na stronie KBUR.
4. Przypominamy Państwu, że limit wniosków rozpatrywanych w czasie jednego posiedzenia wynosi
12 - o przyjęciu wniosku na dany termin decyduje kolejność przesłania wniosku drogą mailową do protokołu wpisywane są jedynie wniosku przesłane na adres KBUR
tj. komisjabioetur@gmail.com.
Z poważaniem,
Przewodniczący KBUR
Prof. dr hab. n. med. Rafał Filip
Z-ca Przewodniczącego KBUR
Dr n. o zdr. Lidia Czyż

20-05-2019

Uprzejmie informujemy, że uchwały dotyczące wniosków rozpatrywanych w terminie 10 maja 2019 r.
oraz terminach wcześniejszych są do odebrania w pokoju 415 Przyrodniczo Medycznego-Centrum Badań
Innowacyjnych (budynek G4, piętro IV).

11-03-2015
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!!!! Uwaga zmiana adresu email Komisji: komisjabioetur@gmail.com !!!!
Szanowni Państwo, z przyczyn technicznych zaszła konieczność zmiany adresu email Komisji Bioetycznej
UR - za utrudnienie przepraszamy.

Pliki do pobrania
Zarządzenie Rektora o powołaniu Komisji Bioetycznej
Wzór wniosku
Uchwała organizacyjna z grudnia 2015
Uchwały organizacyjne 2015
Uchwały organizacyjne marzec 2014
Nowe terminy składanie wniosków w roku akademickim 2019-20 00
Zgłoszenia prac dyplomowych i innych prac studenckich
Harmonogram pracy KBUR w roku akademickim 2018-2019
Wykaz dokumentów niezbędnych do przedłożenia Komisji Bioetycznej UR dla wszystkich
stopni studiów (na podstawie wyżej załączonego wzoru wniosku):
1. Wniosek do Komisji Bioetycznej
(w przypadku gdy opiekunem naukowo-medycznym projektu badawczego nie jest lekarz
medycyny- należy wybrać osobę sprawującą opiekę medyczną nad projektem -będącą lekarzem
medycyny- oraz dołączyć odpowiednie oświadczenie)
2. Opis eksperymentu medycznego (jego cel, przebieg badania, wzory ankiet).
3. Informację przeznaczoną dla osób poddanych eksperymentowi medycznemu zawierającą dane o
celach i zasadach przeprowadzenia eksperymentu (badania ankietowego), spodziewanych
korzyściach oraz ryzyku związanym z poddaniem się eksperymentowi. Informację o możliwości
odstąpienia od udziału w eksperymencie medycznym.
4. Wzór formularza świadomej, dobrowolnej zgody pacjenta poddanego eksperymentowi
medycznemu (ewentualna zgoda na przetwarzanie danych osobowych związanych z udziałem w
eksperymencie).
5. Wzory ankiet, kwestionariuszy, kart badań itp.
6. Informacja o nienaruszaniu praw autorskich wykorzystywanych kwestionariuszy.
7. Zgody dyrektorów ośrodków, ordynatorów oddziałów itd. na przeprowadzenie badań.
8. CV wszystkich członków zespołu badawczego oraz jego skład (w przypadku pracy zespołowej).
9. Kserokopia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza medycyny sprawującego opiekę
medyczną nad eksperymentem.
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Z oceny Komisji Bioetycznej UR zostały zwolnione prace dyplomowe studentów o
następującym charakterze:
poglądowe
badawcze niewymagające udziału ludzi
Obecność osoby reprezentującej zespół badawczy jest obowiązkowa
w dniu posiedzenia Komisji Bioetycznej!!!
Uwaga! W przypadku projektów nadsyłanych przez studentów wymagane jest sprawdzenie projektu
przez opiekuna naukowego (naukowo-medycznego) i jego podpis pod każdym załącznikiem.
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