Załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2017 Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na studencki ruch naukowy w I podziale
2017 r.
Wnioski rozpatrzone przez Radę Konsultacyjną ds. Studenckiego Ruchu Naukowego w ramach I podziału w 2017 roku
Sygnatur
a

1/I/2017

2/I/2017

3/I/2017

Nazwa koła
(jednostka UW)

Studenckie Koło
Historyków
Uniwersytetu
Warszawskiego

Koło Naukowe
Informacji i Książki

Koło Naukowe
"Etno"

Numer
koła

3

14

15

Tytuł projektu

Kultura umysłowa średniowiecza i
wczesnonowożytnego Krakowa

IV Ogólnopolska Konferencja
Naukowa "Od rękopisów po bazy
danych'

Współczesne wzory mobilności w
Tanzanii. Studenckie badania
terenowe.

Kwota
wnioskow
ana

1092

630

7660

Kwota
przyznana

Do wykorzystania
na:

0

nd.

630

plakaty, torby
płócienne, zakładki,
zaświadczenia dla
prelegentów, druk
programów i
materiałów
informacyjnych

5410

pkt. 8 (bilety
lotnicze), pkt. 9
(wizy)

Miejsce i termin
realizacji projektu

Charakterystyka projektu /uwagi/

Efekty projektu
wymagane przy
rozliczeniu

Kraków, 1820.05.2017 r.

Konkretne i jakkolwiek znaczące efekty
projektu sprowadzają się do
zacieśnienia związków towarzyskich
wśród uczestników wycieczki oraz ich
związków towarzyskich ze studentami
UJ. RK nie finansuje wycieczek
integracyjnych. Samo przebywanie w
towarzystwie studentów swojego
kierunku i zwiedzanie zabytków to
przedsięwzięcia o niewspółmiernej
wartości naukowej w stosunku do
wnioskowanej kwoty. Warto jeszcze
nadmienić, że na opinii opiekuna
naukowego Koła brakuje pieczęci.

nd.

Warszawa,
28.04.2017 r.

Cykliczna ogólnopolska konferencja
naukowa, dodatkowe źródła
finansowania z UW, projekt
zasługujący na wsparcie.

publikacja
pokonferencyjna,
artykuł do Rocznika,
fotorelacja

Warszawa, Iryngia
(Tanzania),
01.06-05.10.2017
r.

Badania etnograficzne mobilności i
wpływu turystyki na społeczności
tradycyjne. Współpraca
międzynarodowa z Uniwersytetem w
Dar Es Salaam. RK nie pokrywa
kosztów szczepień, część z
wymienionych jak polio i WZW B są
obowiązkowe w Polsce.

publikacja, konferencja
w Mkawa University
Collage of Education w
Iryndze, Tanzanii,
wystawa zdjęć

4/I/2017

5/I/2017

6/I/2017

7/I/2017

8/I/2017

Koło Naukowe
"Etno"

Koło Naukowe
Archeologii
Pradziejowej

Koło Naukowe
Archeologii
Pradziejowej

Koło Naukowe
Archeologii
Pradziejowej

Turkologiczne Koło
Naukowe

15

24

Przegląd Filmów Etnograficznych
"Oczy i Obiektywy XIII"

Człowiek paleolityczny w Europie
Zachodniej wyjazd naukowy

24

Szlakiem człowieka
pradziejowego na Dolnym Śląsku
- wyjazd naukowy

24

Inwentaryzacja i weryfikacja
stanowisk archeologicznych z
okresu wpływów rzymskich i
okresu wędrówek ludów (I-VII w.
n.e.) w mikroregionie Mojtyny,
Nawiady i Wielki Zyzdrój

31

V. Ogólnopolska
Interdyscyplinarna StudenckoDoktorancka Konferencja "Między
Wschodem a Zachodem, Między
Północą a Południem"

4930,26

7574,13

2322,8

4440

484,82

1670,76

0

pkt. 4, 5, 6 (druk
plakatów, ulotek i
programów)

nd.

0

nd.

3840

pkt. 1 i 5 (noclegi),
pkt. 12 (badania
geofizyczne)

0

nd.

Warszawa

Przedmiot konferencji wydaje się
ciekawy i wartościowy, zarówno dla
UW, jak i dla studentów. Jednak
projekt ma dwa mankamenty. Po
pierwsze, spodziewane efekty projektu
są nieprecyzyjnie określone: w
szczególności nie określono na czym
miałaby polegać archiwizacja filmów
otrzymanych w związku z projektem.
Po drugie nie wyjaśniono, dlaczego
projekt ma być realizowany w
Warszawie, skoro – jak wskazuje
załącznik do wniosku – Koło otrzymało
propozycję wynajęcia sali na koszt
innego ośrodka. Dlatego Rada
zdecydowała się na dofinansowanie
materiałów promocyjnych (pkt 4-6), ale
pominięcie wynajmu sali (pkt 1).
Wniosek może nie jest bezzasadny,
ale nie wykazano tego w uzasadnieniu.
RK zaleca na przyszłość zaokrąglanie
kwot w koszotorysie do drugiego
miejsca po przecinku.

fotorelacja,
dostarczenie
materiałów
promocyjnych po
jednym egzemplarzu

Madryt, Burgos
(Hiszpania)
20-23.04.2017 r.

Brak pieczątki na wniosku i opinii
opiekuna naukowego, błędy w
kosztorysie. Brak efektów o
charakterze badawczym i
wzbogacającym dorobek naukowy
UW. Kwota nieadekwatna do
sugerowanych rezultatów.

nd.

Wrocław,
Trzebienica,
26-28.05.2017 r.

Brak pieczątki na wniosku i opinii
opiekuna naukowego, błędy w
kosztorysie, brak uprawdopodobnienie
wszystkich punktów podanych w
kosztorysie.

nd.

Projekt wykopalisk interdyscypilnarny
obszar gminy
znacząco wzbogacający dorobek UW.
Piecki, Warszawa, Obniżono ponieważ RK nie pokrywa
15.03-15.12.2017 r.
kosztów wynagrodzenia.

Pałac
Tyszkiewiczów
Potockich
(Uniwersytet
Warszawski)

Wniosek o refundację. W kosztorysie
wskazano tylko jeden koszt, który nie
stanowi mniej niż 60 % wszytskich
kosztów projektu. Poza tym koszt ten
nie został opisany i odpowiednio
umotywowany we wniosku. Rda zaleca
odwołanie się - wyjaśnić i opisać ten
koszt z kosztorysu.

artykuł do Rocznika
RK
publikacja naukowa

nd.

9/I/2017

Koło Naukowe
"Koło Młodych
Geologów"

10/I/2017

Koło Naukowe
"Koło Młodych
Geologów"

Koło Naukowe
Nowoczesnych
Metod Prospekcji i
Dokumentacji
Archeologicznej
11/I/2017
"Wod.o.Lot"

Koło Naukowe
Studentów
Archeologii "Puerta
12/I/2017
del Sol"

13/I/2017

14/I/2017

Koło Naukowe
Biologii
Molekularnej UW

Koło Naukowe
Biologii
Molekularnej WB
UW

51

Pochodzenie protolitu skał
metaosadowych jednostki
Nového Města, Sudety Środkowe

51

Środowiska krystalizacji oliwinów
w różnokierunkowych potokach
bazaltowych na wyspie Lanzarote

75

81

82

82

Badania podwodnoarcheologiczne na miejscu
znalezienia wraka z epoki
rzymskiej i 5 ewentualnych
obiektów podwodnych w akwenie
wyspy Tendra, na szelfie
północno-zachodniego obszaru
Morza Czarnego, odkrytych w
sezonie 2016 roku

Dar Hunaphu - rola cywilizacyjna i
funkcja kulturotwórcza ziaren
kakaowca w Mezoameryce i
Europie nowożytnej.

VI Międzyuczelniane Sympozjum
Biotechnologiczne "Symbioza" im.
Krzysztofa Szewczyka

Sympozjum Kół Naukowych
Wydziału Biologii Uniwersytetu
Warszawskiego PILCHY 2017

5080

7903,08

10000

3600

8178,23

3813,28

5080

6940

9100

0

730,35

0

pkt. 3 (analizy ICPMS), pkt. 8 (opłata
konferencyjna)

Warszawa, 01.0430.11.2017 r.

Wniosek skonstruowany poprawnie.
Jasno określone wymierne efekty
projektu.

artykuł do Rocznika,
poster, materiały
pokonferencyjne

pkt 2, pkt 6, pkt 9,
pkt 10.

Lanzarote,
Warszawa,
09.2017 r. 05.2018 r.

Koszt wypożyczenia rowerów
niezgodny z regulaminem.

artykuł do Rocznika,
fotorelacja

pkt. 8 (automaty
oddechowe - koszt
pomniejszony o 900
zł.), pkt. 9 (kamizelki
wypornościowe), pkt.
22 (wypożyczenie
łodzi z paliwem)

Projekt zajmujący się tematyką
podwodnych wykopalisk. Badania
mają charakter ratunkowy przed
dewastacją stanowisk ze strony
płetwonurków amatorów. Współpraca
z IA NANU w Kijowie. Projekt jest
Ukraina, obwód
filiowany przez IA NANU a nie UW.
mikołajewski i
Rada nie pokrywa kosztów innych
chersoński,
osób biorących w projekcie niż
7.02-31.12.2017 r.
studenci i doktoranci UW.

artykuł naukowy w
Novensia, artykuł
popularnonaukowy AD
Rem, artykuły w
czasopisamch
branżowych (3),
informacje o wynikach
badań na stronie
Muzeum Nurkowania
w Warszawie i
Warszawskeigo Klubu
Płetwonurków,
wystawa zdjęć

nd.

Wniosek lakoniczny, brak
Republika
precyzyjnego wskazania tematu
Federalna Niemiec,
proponowanych późniejszych
Rzeczpospolita
publikacji; widoczny turystyczny aspekt
Polska, 05.05wyjazdu; niewspółmierne efekty do
11.05.2017 r.
poniesionych kosztów.

nd.

pkt. 1 (teczki), pkt. 5
(zaproszenia)

nd.

Szkoła Główna
Gospodarstwa
Wiejskiego w
Warszawie; 26-28
maja 2017 r.

Główne koszty (nagrody) niezgodne z
regulaminem przyznawania
dofinansowania. Wnioskuje się także o
fotorelacja,
zakup bardzo dużych ilości "gadżetów
udowodnienie
konferencyjnych", co nie jest kosztem
nagłośnienia
preferowanym przez Radę.
wydarzenia w mediach

Stacja
Hydrologiczna UW
w Pilchach, 28.0402.05.2017 r.

Część wnioskowanych kosztów jest
niezgodna z regulaminem
przyznawania dofinansowania
(nagrody). Brak jest wskazania takiej
aktywności studenckiej w tym
projekcie, która miałaby wymierną
wartość merytoryczną (np. w formie
publikacji). Wydaje się, że studenci są
raczej biernymi uczestnikami projektu,
a według regulaminu przynawania
dofinansowania uczestnictwo w
konferencjach i warsztatach osób,
które niewygłaszają referatu lub nie
prezentują posteru ani w żaden inny
sposób nie przyczyniają się do
zwiększenia wartości merytorycznej
przedsięwzięcia jest niemożliwe.

nd.

15/I/2017

16/I/2017

KN Utriusque Iuris

Koło Naukowe
Studentów MSOŚ

Koło Naukowe
Europejskiego
Stowarzyszenia
Studentów
Geografii i Młodych
17/I/2017
Geografów

18/I/2017

SKN Archeologii
Bliskiego i
Środkoweggo
Wschodu

19/I/2017

Koło Naukowe
Starożytnego
Egiptu "KeMeT"

20/I/2017

Koło Naukowe
Starożytnego
Egiptu "KeMeT"

21/I/2017

Koło Naukowe
Starożytnego
Egiptu "KeMeT"

120

Ogólnopolska konferencja
naukowa - Ius summ cuique

135

II edycja Konferencji Młodych
Naukowców: "Badania nad
środowiskiem wyzwaniem dla
młodych naukowców"

151

XXIX EGEA Annual Congress
2017 "Urban renewal - cities in
transition"

172

I międzynarodowa konferencja
interdysccyplinarna "Caravanserai
Młodzi Badacze Starożtnego
Wschodu".

199

Organizacja IV Sympozjum
Młodych Egiptologów

199

Udział w konferencji 8 th
European Conference of
Egyptologists w Lizbonie

199

Udział w konferencji Current
Research in Egyptology 2017 w
Neapolu

5843

1840,33

10000

5690

1078,2

4600

5826

5843

Publikacja, Catering

Warszawa 2627.05.2017 r.

Projekt ma wysoką wartość naukową,
Koło już wielokrotnie organizowało
projekty naukowe o wysokiej wartości,
konferencja ma charakter
interdyscyplinarny, środki finansowe
egzemplarz publikacji,
odpowiadają wartości projektu, po
fotorelacja,
konferencji zostanie wydana publikacja
udowodnienie
zawierająca artykuły studentów i
przeprowadzenia
doktorantów.
prelekcji na UJ

0

nd.

Wydział Chemii
UW, 20.05.2017 r.

Rada Konsultacyjna zazwyczaj nie
dotuje cateringu, może dotować zaś
inne wydatki, takie jak wyróżnione w
punktach 6-10. We wniosku winno
wskazać się te punkty właśnie do
dotacji przez RK. Catering można by
dotować np. z wpłat konferencyjnych,
które w kosztorysie wskazano jako
źródło finansowania preferowanych
przez RK wydatków.

10000

Nocleg i wyżwienie
organizatorów

Szczyrk, Polska
11.09.2017r. 31.08.2018r

Rk przychyla siędo argumentacji
podjętej we wniosku.

fotorelacja, artykuły do
Rocznika, publikacja
pokonferencyjna

2497

publikacja, wydruk
katalogów z
programami i
abstraktami

Warszawa,
01.2018 r.

Koszty niewspółmierne do efektów,
szczególnie w zakresie drogich uslug
cateringowych.

Publikacja
pokonferencyjna w
języku angielskim

Przejazd i
zakwaterowanie

Instytut Archeologii
(Uniwersytet
Wrocławski), 1819.05.2017 r.

Efekty projektu współmierne do
wysokości środków użytych do jego
realizacji, zostanie wydana publikacja
pokonferencyjna.

Egzemplarz publikacji
pokonferencyjnej

1078,2

4600

5825

nd.

Jedna z największych konferencji
egiptologicznych w Europie, pozwala
na ewaluację nowych metod
badawczych, które nie są nauczane na
Referaty na
UW. Wyniki badań będą
międzynarodowej
zaprezentowane najwybitniejszym
konferencji, planowane
specjalistom z danej dziedziny.
jest też wydanie akt
Lizbona
Wniosek bardzo dobrze napisany,
pokongresowych oraz
(Portugalia), 25.06wraz z podaniem tematyki
ewentualnie publikacji
Przelot w dwie strony
01.07.2017 r.
poszczególnych referatów.
artykułów

pkt. 2 (przeloty)

Neapol (Włochy),
01-06.05.2017 r.

Efekty projektu są współmierne do
wysokości środków użytych do jego
realizacji.

Kopie artykułów
powstałych na bazie
referatów i plakatów

22/I/2017

Koło Naukowe
Paleobiologów
Terenowych

23/I/2017

Koło Naukowe
Slawistów UW

24/I/2017

Koło Naukowe
Strategii
Gospodarczej

25/I/2017

26/I/2017

27/I/2017

28/I/2017

29/I/2017

Koło Naukowe
Prawa Pracy

Koło Naukowe
Neurobiologii

Koło Naukowe
Prawa Bankowego
Studenckie Koło
Współpracy
Europejskiej

KN Astronomów
UW

208

Morfologia i geochemia
przedstawicieli dwońskich
stawonogów i koralowców z
Maroka pod kątem ich środowiska
życia.

212

Słoweńskie obchody
karnawałowe

213

NIezależny Magazyn Studencki
"To Zależy"

268

276

The Hugo Sinzheimer Moot Court
Competition

VII edycja konferencji Aspects of
Neuroscience

6300

1739,91

1620

10000

7500

6300

1739,91

na pkt. 1, 2, 3, 4, 5,
6.

Noclegi

1620

pkt. 1 (druk)

10000

Noclegi w Aarhus,
Przeloty, Shuttle
busy z lotniska,
literatura niezbędna
do przygotowania się
do konkursu

0

nd.

Maroko, 04.0401.12.2017 r.

Dreznica, Cerkno,
Ptuj, Ljubljana,
Republika
Słowenia, rok
akademicki 20162017

Wniosek poprawnie skonstuowany.
Planowane badania poza granicami
kraju. Wysoki poziom merytoryczny
badań, poświadczony przez opiekuna
koła.
Ponieważ projekt ten ma na celu
zbadanie zjawisk społecznych, a
zatem jak najbardziej na miejscu jest
przeprowadzenie wyjazdu
badawczego. Koszty wyjazdu są
współmierne do efektów projektu, tj.
zbadania zjawiska słoweńskich
obchodów karnawałowych, nakręcenia
filmu dokumentującego to zjawisko,
zorganizowania wystawy fotograficznej
i wydania publikacji dotyczącej
badanego zagadnienia.

artykuł do Rocznika,
sprawozdanie z
seminarium, relacja
fotograficzna

wystawa
fotograficzna,
publikacja,
fotorelacja

wydanie magazynu o szerokim
WNE UW, 06.2017 zasięgu, ponownie wydawany w formie
r.
drukowanej.
egzemplarz magazynu
Uczestnictwo w finałach prestiżowego
konkursu poświęconego europejskim
regulacjm z zakresu prawa pracy.
Aarhus (Dania),
Polska drużyna od kilku lat osiąga
15.06 - 18.06.2017
sukcesy w tym zakresie.

potwierdzenie
uczestnictwa,
fotorelacja

Wydział Biologii
(Uniwersytet
Warszawski), 2426.11.2017 r.

Przekroczony termin złożenia
sprawozdania rocznego za 2016 rok

nd.

nd.

285

IX Ogółnopolski Kongres Prawa
Bankowego i Rynku Kapitałowego

1656,86

0

nd.

Warszawa, 1920.04.2017 r.

Konferencja ma charkater
wykładów/szkolenia dla studentów z
zakresu Prawa Bankowego. Rada nie
udziela dofinansowanie na
przedsięwzięć, w których studenci i
doktornaci nie są czynnymi
uczestnikami. Zawyżony kosztorys
projektu.

352

Wyjazd badawczy do Malmö w
Szwecji. Migration, Diversity and
the Welfare State. Learning from
Sweden

7560

0

nd.

Malmö (Szwecja),
17-22.03.2017 r.

Wyjazd badawczy do Szwecji.

nd.

383

Doświadczenie Eddingtona:
pomiar ugięcia światła odległych
gwiazd wokół tarczy Słońca
podczas całkowitego zaćmienia
(21.08.2017, USA, Oregon)

bilety lotnicze

Madras, Oregon,
USA

Jedynie weryfikacja wyników
doświadczenia Eddingtona z 1919
roku. Brak efektów dla Uniwersytetu.

Zdjęcia i analiza w
formie sprawozdania
naukowego

10000

5000

30/I/2017

Koło Naukowe
Mediacji,
Negocjacji i
Arbitrażu "KoMiN"

31/I/2017 Koło Starożytnicze

32/I/2017 Koło Starożytnicze

33/I/2017

Studenckie Koło
Hydrogeologów

34/I/2017

SKN Archeologii
wojny

395

398

398

488

UW MOOT 2017
Prezentacja wyników badań nad
przekzem myśli kosmologicznej
Orygenesa z Aleksandrii w
okresie od III od VI w. n.e. na The
Oxford University Byzantine
Society's 19th International
Graduate Conference

XIII Studencka Konferencja
Starożytnicza

Badanie dynamiki wód w Tatrach
Zachodnich

2470

350,95

4500

2916

Warszawa, 3031.03.2017 r.

Brak sprawozdania rocznego za 2016
rok

nd.

pkt. 1-7 (transport),
pkt. 8 (opłata
konferencyjna)

Oxford University,
Oksford, Wielka
Brytania, 2326.02.2017 r.

Wniosek o refundację. Przedstawione
zostały oryginalne osiągnięcia
naukowe. Efekty projektu są
współmierne do wysokości środków
użytych do jego realizacji,
wymagającej podróży zagranicznej na
jeden z wiodących na świecie
ośrodków badawczych.

sprawozdanie
finansowe

publikacja

Kraków,
Uniwersytet
Jagielloński; 12-14
maja 2017 r.

Konferencja o dużej renomie i tradycji.

publikacja

0

Nocleg, transport,
bilety do TPN

Tatry Zachodne,
19-23.04.2017 r.

Badania przepływu wód podziemnych i
powierzchniowych, brak wartości
naukowej, nie wzbogaca dorobku
naukowego UW.

filmy instruktażowe z
metodyki badania
przepływu

0

Zakwaterowanie,
wynajem
samochodu,
benzyna, wystawa
zdjęć

Szkocja, Anglia
21.04 - 01.05.2017
r.

Nieproporcjonalna wartość naukowa
do przedstawionych kosztów.

Wystawa w Instytucie
Archeologii UW

Rada nie dofinansowuje objazdów
naukowych, brak listy muzeów, które
chcieliby odwiedzić uczestnicy
projektu.

nd.

Rada nie dofinansowuje objazdów
naukowych.

nd.

0

350,95

4500

nd.

491

Mur Hadriana i umocnienia
towarzyszące - objazd i kwerenda

35/I/2017

Studenckie Koło
Naukowe
Archeologii
Dalekiego
Wschodu

531

Archeologia Dalekiego Wschodu
w kolekcjach muzeów
londyńskich - objazd naukowy

4281,48

0

nd.

Londyn (Wielka
Brytania), 01.0330.06.2017 r.

36/I/2017

Studenckie Koło
Naukowe
Archeologii
Dalekiego
Wschodu

531

Kwerenda muzealna - wizyta w
Muzeum Manggha w Krakowie

975

0

nd.

Kraków, 1314.05.2017 r.

Koło Naukowe
Prawa Sportowego
37/I/2017
"Ius et Sport"

534

Konferencja Naukowa "Prawo.
Sport. Finanse" 2017

6000

4194,2

4194,2

Zestawy obiadowe,
materiały
promocyjne,
publikacja
pokonferencyjna,
bloczki
konferencyjne

Warszawa, 0907.04.2017 r.

Świetnie uzasadniony wniosek wraz ze
starannym uzasadnieniem kosztów.
Jedyny minus jest taki, że na wniosku
jako organizator podpisał się jedynie
Prezes koła. Konferencja jest wielkim
wydarzeniem, odbywającym się już po
raz III. W zeszłym roku zakończyła się
Publikacja
ogromnm sukcesem, o czym świadczą
pokonferencyjna
listy polecające od Ministra Sportu,
(publikacja z zeszłego
PKOLu.
roku załączona)

38/I/2017

39/I/2017

Koło Naukowe
Biologii
Ewolucyjnej
Koło Naukowe
Prawa Rynków
Kapitałowych

Międzywydziałowe
Towarzystwo
Naukowe Badań i
Ochrony
Światowego
Dziedzictwa
Kulturowego
40/I/2017
"HUMANICA"
Międzywydziałowe
Towarzystwo
Naukowe Badań
Ochrony
Dziedzictwa
Kulturowego
41/I/2017
HUMANICA

42/I/2017

43/I/2017

44/I/2017

Koło Wschodu
Starożytnego "bīt
ummāni"

Koło Naukowe
Optyki i Fotoniki

Koło Naukowe
Optyki i Fotoniki

Uniwersytecki Klub
45/I/2017 Fotografii Lotniczej

539

Udział w międzynarodowej
konferencji naukowej w Mongolii
oraz opracowanie kolekcji
dinozaurów rogatych w Azji i
Europie

1474,36

0

nd.

Warszawa, Ułan
Bator (Mongolia),
Pekin (Chiny),
Moskwa (Rosja),
Bruksela (Belgia),
19.09.201616.02.2017

569

Publikacja naukowa "Zagadnienia
funduszy inwestycyjnych w
świetle nowelizacji ustawy o
funduszach inwestycyjnych"

9000

0

nd.

Warszawa,
30.09.2017 r.

578

Badania podwodne Zatoki
Komiza na wyspie Vis oraz
fotogrametria XIII-wiecznego
Klasztoru Benedyktyńskiego św.
Mikołaja

578

Interdyscyplinarne badania
poszukiwawcze archeologicznych
zabytków na terenie Narodowego
Rezerwatu Szewczenki

601

Udział w międzynarodowej
konferencji "Broadening Horizons
5" w Udine

674

Wyjazd na międzynarodową
konferencję "CLEO/EuropeEQEC 2017"

674

Międzynarodowa konferencja
studencka OPTO2017

710

Badania poszukiwawcze na
rzekach województwa
mazowieckiego

4500

6000

919,94

5300,67

9958

5300

0

1000

0

nd.

Transport,
wypożyczenie
sprzętu, druk zdjęć

nd.

Przekroczony termin złożenia
sprawozdania rocznego za 2016 rok

nd.

Koszty niewspółmierne do
zaprezentowanych efektów.

nd.

Bardzo dużo wniosków dotyczących
badań archeologii podwodnej, dlatego
RK zdecydowała się dofinansować
Wyspa Vis
najlepsze z nich. Zdaniem RK
(Chorwacja), 10.05- uprawdopodobnienie kosztów nie jest
30.08.2017 r.
wiarygodne.

nd.
dokumentacja
fotograficzna i filmowa,
badania
powierzchowne,
wystawa podczas
mędzynarodowej
konferencj naukowej,
artykuł w czasopiśmie

Narodowy
Rezerwat
Szewczenki
(Ukraina) 2230.2017 r.

Koszty niewspółmierne do efektów.

Udine (Włochy),
05-08.06.2017 r.

Brak potwierdzenia przyjęcia
zgłoszenia na konferencję. RK zaleca
złożenie wniosku o refundację w II
podziale.

nd.

5300,67

opłata
konferencyjna,
noclegi

Monachium, 2430.06.2017 r.

Wygłoszenie referatów na
międzynarodowej konferencji.

artykuły do Rocznika,
płyta CD z
wystąpieniami,
fotorelacja

5233

pkt. 4 (druk
identyfikatorów), pkt.
6 (torby z
nadrukiem), pkt. 7
(druk księgi
abstraktów), pkt. 11
(przerwy kawowe 1000 zł), pkt. 12
(lunch - 2 000 zł)

Warszawa, 0408.07.2017 r.

Bardzo wysokie koszty,
dofinansowanie częściowe.

fotorelacja, artykuły do
Rocznika

nd.

województwo
mazowieckie, 0511.2017 r.

Wniosek nie jest wyczerpujący, nie
rozwiewa wątpliwości RK co do
zasadności projektu.

nd.

0

Koło Naukowe
Prawa i Gospodarki
46/I/2017
Chin

47/I/2017

48/I/2017

49/I/2017

Koło Turnieju
Fizyków
Uniwersytetu
Warszawskiego
Koło Naukowe
Archeologii
Podwodnej

Koło Naukowe
Archeologii
Podwodnej

50/I/2017

Koło Naukowe
Archeologii
Podwodnej

51/I/2017

Koło Naukowe
Geografii
Politycznej i
Geopolityki
"POLIGEOS"

Studenckie Koło
Naukowe Wydań i
52/I/2017 Przekładów "ŁAM!"

53/I/2017

Chór Wydziału
Matematyki,
Informatyki i
Mechaniki
Uniwersytetu
Warszawskiego

publikacja naukowa
zawierająca artykuły
Część warszawska:
studentów z Polski i
17-24 maj 2017 r.
Chin, fotorelacja,
Część pekińska:
Projekt o wysokim znaczeniu dla UW,
udowodnienie
23-30 września
jest kontynuacją większego projektu. Z
nagłośnienia
2017 r.
powodzeniem realizowany od kilku lat. wydarzenia w mediach

767

Warsaw-Beijing Forum: Youth for
Business

10000

10000

pkt. 23 (bilety
lotnicze)

784

Konstrukcja łazika marsjańskiego
na potrzeby zawodów University
Rover Challenge 2017 - etap II

10000

10000

elektronika,
mechanika

Warszawa, 15.0303.06.2017 r.

RK zdecydowała się dofinansować
projekt.

nd.

Tworki Skrodzkie
nad Jeziorem
Rajgrodzkim, 0307.2017 r.

Ze względu na wiele podobnych
projektów, RK zdecydowała się
wesprzeć inne projekty archeologii
podwodnej.

807

807

807

Woda, ląd, powietrze czyli
weryfikacja osady bałtyjskiej w
Tworkach Skrodzkich

Wieloelementowe rozpoznanie
stref przybrzeżnych wysp powiatu
gryfińskiego i pyrzyckiego

Prospekcja podwodna, lądowa
oraz lotnicza południowego
fragmentu jeziora Legińskiego i
jego strefy przybrzeżnej

816

W poszukiwaniu śladów
dziedzictwa kolonialnego
przestrzeni miejskiej Prai
(Republika Zielonego Przylądka)

830

Opracowanie merytoryczne i
przygotowanie do druku antologii
"Z warsztatu edytorów. Tom 2.
Część 2. Dzieła zebrane"

855

Chóralne Akceleracje

9799

10000

9250

3994,8

5100

7000

0

6223,5

0

3994,8

5100

7000

fotorelacja

nd.

pkt. 1, 2, 3, 4, 5 (2
000 zł), 15, 6
(wypożyczenie
sprzętów), pkt. 12
(wydruk zdjęć)

Błędy w kosztorysie. Brak potwierdzeń
powiat gryfiński,
ze strony redakcji o zainteresowaniu
woj.
podjętą tematyką. Wyniki uzależnione
zachodniopomorski od możliwych znalezisk. Zawyżony
e
kosztorys. 5 punkt obcięty do kwoty 2
17-24.04.2017 r.
000 zł

artykuł do RSRN
wystawa zdjęć w
muzeum w Kierzkowie
wystawa w Muzum
Ziemi Gryfińskiej
popularyzacja w
lokalnych mediach
artykuł w Materiały
Zachodniopomorskie
wystawa IA UW

nd.

wykopaliska podwodne i prospekcja
lotnicza. Projekt współfinansowany
przez IA UW. Zawyżenie kosztów w
stosunku do innego wniosku tego
Jezioro Legińskie,
samego wnioskodawcy na
Polska
wypożyczenie tego samego sprzętu (o
marzec-lipiec 2017
3525) + dron

nd.

pkt. 1 i 2 (bilety
lotnicze)

Polska, Praia,
Dziedzictwo kolonialne i nowa
Republika
architektura w Prai, kwerenda
Zielonego
biblioteczna, dokumentacja zdjęciowa,
Przylądka
porównanie stanu obecnego z tym
25.01-1.08.2017 r.
sprzed 1975 r.

publikacja RSRN
geoprzegląd
udział w konferencji
naukowej

pkt. 1 (opracowanie i
przygotowanie do Wydział Polonistyki
druku)
UW, 2017 r.

Catering

Publikacja naukowa o wysokim
znaczeniu dla UW, wykorzystywana
podczas zajęć jako materiały
dydaktyczne, wydawana z inisjatywy
członków Koła

RK zaleca od następnego roku
ubieganie się o dofinansowanie
Uniwersytet
cateringu ze środków ZSSu, zaś do
Warszawski 2017- RK o dofinansowanie rzeczy mających
05-26
charakter naukowy i trwały.

egzemplarz publikacji
naukowej

fotorelacja,
nagłośnienie
wydarzenia w mediach

54/I/2017

Koło Naukowe
Analiz
Medioznawczych

55/I/2017

Koło Naukowe
Chemii Związków
Biologicznie
Czynnych
"Salamandryna"

56/I/2017

Koło Naukowe
Chemii Związków
Biologicznie
Czynnych
"Salamandryna"

KN Prawa
Latynoamerykański
57/I/2017
ego

58/I/2017

Colloqium Legale

59/I/2017

Koło Naukowe
Historii Prawa
"Nihil Novi"

60/I/2017

Studenckie Koło
Naukowe ISHA
Uniwersytetu
Warszawskiego

61/I/2017

Koło Naukowe
Botaniki

62/I/2017

Koło Naukowe
Doktorantów
Ośrodka Badań
nad Antykiem
Europy
PołudniowoWschodniej
Uniwersytetu
Warszawskiego

877

887

887

891

Pokoleniowe spojrzenie na media

ECS4 4th European
Crystallography School

Udział w międzynarodowej
konferencji 20th Vitamin D
Workshop

Warsaw Latin Convention

895

Konferencja międzynarodowa
Water, Food, Energy Nexus

898

Ogólnopolska Konferencja
Naukowa: "Przedoświeceniowe
tradycje konstytucyjne w Europie"

906

Konferencja Naukowa: "Polska i
Iran na przestrzeni dziejów (XVIXX wiek)" objazd naukowy w
Islamskiej Republice Iranu

921

Udział w 7th Central European
Workshop of Myrmecology

BSD1425/1 Badania geofizyczne grodziska
5
stożkowatego w Mokrsku Dolnym

2114,97

1050

4000

9994

2114,97

0

2979,7

9994

Opłata za wydruk
publikacji, opłata
konferencyjna x2 ,
bilety PKP

nd.

Wyniki badań będą zaprezentowane
na II Sympozjum o nowych mediach.
Toruń, Kraków,
Wniosek wypełniony starannie, ale
01.03-10.12.2017 r.
zawiera trochę błędów.
Opłata konferencyjna (pkt 1 kosztorysu
– 1700 zł) jest niewspółmiernie wysoka
w stosunku do wartości naukowej
projektu (prezentacji postera). Cele
projektu, poza wartością szkoleniową,
Warszawa,
2- mają niewielką wartość, co objawia się
7 lipca 2017 r.
m. in. w pominięciu metody badawczej.

publikacja z konferencji
Analiz
Medioznawczych

nd.

Ze względu na wysokie koszty projektu
pkt. 3 (transport),
w stosunku do efektów
pkt. 4 (nocleg Orlando, FL, Stany
merytorycznych (prezentacja
połowa
Zjednoczone,
posterów) Rada zdecydowała się tylko
wnioskowanej kwoty)
27.03-02.04
na częściowe dofinansowanie

artykuły do Rocznika,
fotorelacja

W ramach projektu najpierw polscy
studenci jadą do Chile, a następni
chilijscy studenci odwiedzają Polskę.
Mnóstwo prestiżowych patronów ambasadorowie, Rząd Chle, NSA,
Czwórka Polskie Radio i wiele innych.

Współpraca UW z
Chilijskimi
Uniwersytetami
(umowa bilateralna) i
tamtejszym
Trybunałem
Konstytucynym oraz
Sądem Najwyższym.

Bilety lotnicze,
transport miejski

Santiago (Chile),
1.07.2017 14.07.2017

Seminarium wyjazdowe na
wygłoszenie przez
Uniwesytecie w Maceracie, do którego studentów referatów w
uczestniczy przygotowywali się przez
języku angielskim na
cały semestr zimowy. Będą wnm
Uniwersyecie w
Macerata (Włochy),
uczestniczli również pracownicy
Maseracie, współpraca
05-07.04.2017 r.
naukowi z UW i UJ
unwersytecka

6100

Blety lotnicze i
pociągowe

353

353

pkt. 1, 2, 3 (napoje i
przekąski, dyplomy,
programy
konferencyjne)

Uniwersytet
Warszawski,
10.03.2017 r.

konferencja ogólnopolska

fotorelacja,
sprawozdanie z
konferencji, artykuł do
Rocznika

10000

0

nd.

Iran, 12-23.03.2017
r.

Przekroczony termin złożenia
sprawozdania rocznego za 2016 rok

nd.

0

nd.

Kraków, 2124.04.2017 r.

Przekroczony termin złożenia
sprawozdania rocznego za 2016 rok

nd.

6000

pkt. 1 (usługi
geofizyczne i
fotografia lotnicza)

Mokrsk Dolny
(Polska), 0210.04.2017 r.

Interesujące i wartościowe badania
geofizyczne. Wniosek sporządzony
szczegółowo i starannie.

artykuły do Rocznika,
fotorelacja, artykuły do
czasopism, wystawa
zdjęć

6100

587

6000

63/I/2017

Koło Naukowe
Doktorantów
Wydziału
Historycznego
Uniwersytetu
Warszawskiego

Archeologia a teraźniejszość Polsko-Burkińska prospekcja
etnoarcheologiczna w
departamencie Pobe-Mengao,
Djibo, Bourzanga, Ouindigui oraz
Titao

3493,13

2000

pkt. 1 (bilet lotniczy)

64/I/2017

Koło Naukowe
Doktorantów
Wydziału
Historycznego
Uniwersytetu
Warszawskiego

Udział w zagranicznej konferencji
"Crossing Borders: Gender,
Sexuality, and Culture"

715

0

nd.

RAZEM

326654,4

180343,01

Bardzo szczegółowy i wart
dofinansowania projekt. Z ogromną
starannością zostały opisane
poszczególne etapy realizacji projektu.
Burkina Faso,
Kwota pomniejszona do maksymalnej
09.11-15.12.2017 r. kwoty na jednego uczestnika projektu.

Londyn, 0305.03.2017 r.

Wniosek sporządzony bardzo ogólnie,
niewiele efektów projektu.

artykuł do Rocznika

nd.

