Zasady użyczenia
Testu Uzdolnień do Nauki Języków Obcych
(TUNJO)
Autor testu udostępnia test TUNJO zainteresowanym badaczom na następujących zasadach:
1. Użyczenie testu TUNJO jest nieodpłatne.
2. W zamian za nieodpłatne użyczenie testu, badacz używający testu do swego badania
zobowiązuje się do dostarczenia autorowi testu TUNJO wszystkich wyników badania
uzyskanych przy pomocy testu TUNJO w postaci imiennych (jeżeli się stosuje)
wyników surowych, oraz wyników imiennych z testów językowych, jeżeli takie były
przedmiotem badania. Udostępnione dane nie będą wykorzystywane przez autora testu
do żadnych innych celów jak tylko tych związanych z walidacją i normalizacją testu
TUNJO w zgodzie z zasadami uznania autorstwa pochodzenia danych.
3. Dane, o których mowa w punkcie 2, to: ‘zero-jedynkowe’ (0-1) dane dla wszystkich
pozycji testowych testu dla wszystkich uczestników badania umieszczonych w jednym
arkuszu Excel, oraz dane sumaryczne dla 5 testów baterii i wyniku ogólnego
umieszczone w oddzielnym arkuszu Excel.
4. Test użycza sie tylko i wyłącznie w celach badawczych i dla potrzeb pracy naukowej.
5. Test TUNJO nie może być wykorzystany w celach komercyjnych czy półkomercyjnych.
6. Udostępnienie testu studentom i doktorantom następuje po przesłaniu autorowi testu
krótkiego opisu badania (plan badawczy, pytania badawcze, hipotezy, narzędzia,
uczestnicy badania) zawierającego w sobie uzasadnienie użycia Testu TUNJO.
7. Użyczenie testu dla celów jak w punkcie 4 następuje jednorazowo, dla potrzeb
jednego badania (problemu badawczego) prowadzonego przez jednego badacza. Ten
sam badacz musi uzyskać nową zgodę użyczenia testu dla nowego (innego) badania.
8. Zgoda na użyczenie, po przedstawieniu sensownego planu badania, jest udzielana
automatycznie, a procedura ta ma na celu kontrolę użycia testu i jego bezpieczeństwo.
9. Test udostępniony jednemu badaczowi nie może być przez niego udostępniany innym
badaczom. Muszą oni zwrócić się do autora o pozwolenie użycia testu.
10. Badacz, któremu udostępniono test jest odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo.
11. Przeprowadzanie testu oraz podliczanie wyników musi być wykonane przez badacza,
któremu udostępniono test i nie może być delegowane na osoby trzecie.
12. Test musi być przeprowadzony według procedury opisanej w instrukcji.
13. W treści testu, jak i w procedurze jego przeprowadzania, nie można dokonywać
żadnych zmian bez zasięgnięcia opinii autora.
14. Test TUNJO może być tylko przeprowadzony w całości, tzn., wszystkie pięć części
testu w kolejności. Nie można przeprowadzać wybiórczo poszczególnych części testu,
chyba, że przewiduje to podręcznik testowy, albo zostało to uzgodnione z autorem
testu.
Powyższe obostrzenia mają na celu zachowanie bezpieczeństwa testu, zapewnienie jego
standaryzacji jak i ustalenie jego właściwości psychometrycznych w populacji dla której
jest przeznaczony.
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