Normativa de Préstec d’Instruments
Psicomètrics i d’Avaluació Psicològica de la
Facultat de Psicologia de la UAB.
La present normativa estableix las pautes generals que determinen el règim de préstec.
1. USUARIS
Es considera usuari potencial del Préstec d’ Instruments d’Avaluació Psicològica a tota
persona que pertanyi a algun d’aquests col·lectius:
-

Professorat dels departaments adscrits a la Facultat de Psicologia i altre
professorat adscrit a la Facultat, estudiants de grau o llicenciatura de la Facultat
de Psicologia de la UAB.

-

Estudiants de postgrau i/o doctorat d’algun dels departaments adscrits a la
Facultat de Psicologia.

-

Becaris post-doctorals adscrits a algun dels departaments adscrits a la Facultat
de Psicologia.

-

Estudiants de la UAB matriculats en alguna de les assignatures o mòduls que els
diferents departaments de la Facultat de Psicologia imparteixen en altres
Facultats.

Es defineixen 2 categories d’usuaris amb atribucions diferents per a cada cas:
Usuaris Grup A:
-

Professorat dels departaments adscrits a la Facultat de Psicologia i altre
professorat adscrit a la Facultat.

-

Estudiants de postgrau i/o doctorat dels departaments adscrits a la Facultat de
Psicologia.

-

Becaris post-doctorals de departaments adscrits a la Facultat de Psicologia.

Usuaris Grup B:
-

Estudiants de grau o llicenciatura de la Facultat de Psicologia de la UAB.

-

Estudiants de la UAB matriculats en alguna de les assignatures o mòduls que els
departaments de la Facultat imparteixen en altres Facultats.
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2. CONDICIONS DEL PRÉSTEC
Les condicions del préstec d’instruments estan en consonància amb les condicions de
qualsevol préstec de material de la universitat. Pel cas dels instruments psicològics hi ha
les següents condicions que han de ser preses particularment en compte:
1) Els materials i instruments es deixaran en préstec exclusivament per a ús docent.
2) Tots els documents es deixen en préstec a títol individual, i és responsabilitat de
l'usuari/a, realitzar un ús correcte del material en préstec, així com de la
corresponent devolució en bones condicions d’aquest.
3) Els usuaris/es del grup A podran tenir en préstec simultani fins a 5 materials.
4) Els usuaris/es del grup B podran tenir en préstec simultani fins a 2 materials.
5) Els instruments en préstec hauran d’esser retornats en les mateixes condicions en
que es va realitzar el préstec i amb la totalitat dels seus continguts complets
(fulls de perfil, manuals, fulls de resposta, etc).
6) El responsable del Préstec podrà excloure del préstec alguns instruments
d’avaluació psicològica, en determinats casos, sempre que ho consideri
justificat.
Tots els usuaris poden sol·licitar la renovació dels instruments d’avaluació que tinguin
en préstec per un període més (segons les condicions de cada grup), sempre que cap
altre usuari/a hagi realitzat una sol·licitud prèvia d’aquell instrument. En tot cas, l’/la
usuari/a haurà de sol·licitar la pròrroga del préstec abans del seu venciment. Per això, es
pot anar personalment al local de Laboratoris Docents, contactar a través del correu
electrònic (s.test.servei@uab.cat), o bé trucar al telèfon de Laboratoris Docents (sempre
abans de la data de venciment del préstec).
Els usuaris podran reservar qualsevol exemplar no disponible per estar provisionalment
en préstec a un altre/a usuari/a. Laboratoris Docents s’encarregarà de reclamar l’
instrument d’avaluació en qüestió un cop vençut el termini del préstec i així garantir la
disponibilitat de la reserva realitzada. Un cop l’exemplar reservat arribi a Laboratoris
Docents, des del Préstec d’Instruments es contactarà amb l'usuari/a que ha fet la reserva,
i l' instrument d’avaluació romandrà reservat durant un període de 4 dies hàbils. En cas
que el sol·licitant de la reserva no faci efectiva la reserva del material, aquest últim serà
retornat al fons d’instruments disponibles.

3. DURADA DEL PRÉSTEC
Els terminis establerts per la devolució d’un instrument en préstec són els següents:
Usuaris Grup A: 1 mes
Usuaris Grup B: 14 dies
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4. SANCIONS
L' incompliment de les condicions d’ús per part dels usuaris comportarà l’adopció de
mesures sancionadores per part del Préstec d’Instruments depenent de la tipologia
d’usuari i falta comesa en cada cas.
Usuaris del grup A:
1. Endarreriment en el retorn del material en préstec:
-

-

Quan hi hagi un endarreriment en la devolució del material en préstec, aquest
serà reclamat i l’usuari disposarà de 31 dies per fer efectiu el retorn del material.
Si el material no ha estat retornat passat el període de reclamació, l’/la usuari/a
perdrà el dret d’utilitzar el Préstec d’Instruments i es procedirà a gestionar el
cobrament del material al centre de cost del departament al qual estigui adscrit
l’/la usuari/a.
Un cop retornat o pagat el material reclamat, l’/la usuari/a recuperarà el dret a
utilitzar el Préstec d’Instruments.

2. Retorn de material en males condicions. Els responsables del Préstec
d’Instruments valoraran de forma individualitzada l’afectació del material i la
necessitat de restituir-lo de la forma prevista en l’apartat anterior.

Usuaris del grup B:
1. Endarreriment en el retorn del material en préstec:
-

-

Quan hi hagi un endarreriment en la devolució del material en préstec, aquest
serà reclamat i l’usuari disposarà de 15 dies per fer efectiu el retorn del material.
Si el material no ha estat retornat passat el període de reclamació, l’/la usuari/a
perdrà el dret d’utilitzar el Préstec d’Instruments i s’aplicaran sancions
administratives i econòmiques.
Un cop retornat el material reclamat o un equivalent en cas de pèrdua, l’/la
usuari/a recuperarà el dret a utilitzar el Préstec d’Instruments.
2. Retorn de material en males condicions. Els responsables del Préstec
valoraran de forma individualitzada l’afectació del material i la necessitat de
restituir-lo de la forma prevista en l’apartat anterior.
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