Wykaz wniosków do Komisji Etycznej UAM
Data wpłynięcia Wnioskodawca
wniosku

Tytuł projektu badawczego

Jednostka

Decyzja

04.2014

mgr Sylwia Kropacz-Sobkowiak

Badanie spojówki powiekowej i gałkowej oraz filmu
łzowego u osób z dyskomfortem w miękkich
soczewkach kontaktowych

Wydział Fizyki

uchwała 1/2014

9.05.2014

dr Anna Przekoracka-Krawczyk

Elektrofizjologiczne badania aktywności korowej
mózgu w procesie supresji międzyocznej

Wydział Fizyki

uchwała 2/2014

9.05.2014
22.09.2014

dr Anna Przekoracka-Krawczyk
mgr Bartłomiej Kruk

Uczenie motoryczne za pomocą symulacji ruchowej
Caring for an Alzheimer's relative: Discursive
construction of family caregivers' identity in the
context of an interview

Wydział Fizyki
Wydział Anglistyki

uchwała 2/2014
uchwała 3/2014

02.12.2014

mgr Waldemar Rapior

Zobowiązanie moralne: zdarzenia epizodyczne i
podwójność ludzkiego działania moralnego

Wydział Nauk Społecznych

uchwąła nr 6/2015 oraz
uchwała nr 11/2015

02.12.2014

prof. UAM dr hab. Gotard Brudziński

Wpływ przezczaszkowej stymukacji elektrycznej kory
wzrokowej na odpowiedź akomodacji

Wydział Fizyki

uchwała 4/2014

02.12.2014

mgr Paweł Nawrot

Koordynacja wzrokowo-ruchowa i uczenie się
motoryczne u osób z zaburzeniami widzenia
obuocznego

Wydział Fizyki

uchwała 5/2014

3.03.2015

Prof. dr hab. Zygmunt Młynarczyk

Zastosowanie nowatorskich metod do obiektywizacji
ocen krajobrazu oraz do badań postrzegania
krajobrazu i jego potencjału turystycznego

Wydział Nauk Geograficznych i uchwała 7/2015
Geologicznych

wnioski do Komisji Etycznej UAM

18.09.2015

mgr Paweł Korpal

Wydział Anglistyki
Simultaneous interpreting as a cognitive and
psycholinguistic process: Focus on stress indicators
(tłumaczenie symultaniczne jako proces poznawczy i
psycholingwistyczny: Wskaźniki stresu w tłumaczeniu)

28.09.2015

prof. dr hab. Katarzyna DziubalskaKołaczyk

Elektropalografia w nauczaniu wymowy i analizie
fonologicznej

29.09.2015

prof. UAM dr hab. Anna Preis

Analiza fizycznych właściwości sygnałów akustycznych Wydział Fizyki
wytwarzanych przez układ oddechowy

07.12.2015

dr Agnieszka Chmiel

22.12.2015
19.01.2016

dr n. med. Andrzej Styszyński
mgr Katarzyny Jankowiak

Pamięć operacyjna i przetwarzanie leksykalne w
tłumaczeniu konferencyjnym
Biometryczne parametry warunkujace wady refrakcji
Potencjały wywołane w przetwarzaniu znaczeń
figuratywnych w języku rodzimym i obcym: wpływ
kontekstu i rodzaju zadania

19.01.2016

dr Jędrzej Kociński

20.01.2016

dr Zuzanna Buchowska

22.01.2016

mgr Sylwia Kropacz-Sobkowiak

14.03.2016

dr Magdalena Grajek

Wydział Anglistyki

uchwała 8/2015

uchwała 10/2015

uchwała 9/2015

Wydział Anglistyki

uchwała 13/2016

Wydział Fizyki
Wydział Anglistyki

uchwała 15/2016
uchwała nr 14/2016

Wpływ przezczaszkowej stymulacji prądem stałym na Wydział Fizyki
wyniki audiometrii tonalnej, otoemisji akustycznej
oraz zrozumiałości mowy w szumie
Powrót do plemiennych tradycji rolniczych i
Wydział Anglistyki
żywieniowych – Odzyskiwanie suwerenności kultowej
przez Ludy Rodzime w USA (Recovering Indigenous
foodways – Reclaiming cultural sovereignity).

uchwała nr 18/2016

Wydział Fizyki
Badanie wpływu akomodacji oka na wybrane
struktury poprzedniego odcinka oka oraz siatkówki w
OCT
Wydział Fizyki
Ultrasonograficzne badania wpływu wybranych
czynników na wielkości poszczególnych struktur
anatomicznych w obrębie oczodołu

uchwała nr 16/2016

uchwłan nr 12/2016

uchwała nr 17/2016

wnioski do Komisji Etycznej UAM

18.05.2016

dr Magdalena Grajek

Pomiar długości gałki ocznej metodą USG z
wykorzystaniem różnej charakterystyki obrazu.

Wydział Fizyki

uchwała nr 17/2016

wnioski do Komisji Etycznej UAM

