
Załącznik nr 1 do uchwały nr 8/2017 Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego z dnia 4 lipca 2017 r.  w sprawie rozpatrzenia podań o ponowne rozpatrzenie wniosków złożonych
w II podziale 2017 r.

Wnioski rozpatrzone przez Radę Konsultacyjną ds. Studenckiego Ruchu Naukowego - ponowne rozpatrzenie wniosków złożonych w II podziale 2017 r.

Sygnatura Nazwa koła (jednostka UW) Numer koła Tytuł projektu

Kwota 
wnioskow

ana
Kwota 

przyznana

Do 
wykorzystania 

na:
Miejsce i termin 

realizacji projektu Charakterystyka projektu /uwagi/

Efekty projektu 
wymagane przy 

rozliczeniu

1/II/2017
Koło Naukowe Studentów 

Geografii 22 Tien-Szan Expedition 2017 9539,6 9539,6 pkt. 1 (przelot)

Kirgistan, 
Kazachstan, Polska, 
08.07-07.08.2017 r.

Rada, przychalając się do uzasadnienia przywołanego w podaniu, uznała znaczącą wartość 
naukową projektu i zdecydowała o przyznaniu całości środków.

artykuł do Rocznika, 
publikacja w czasopiśmie, 

wystawa fotograficzna

15/II/2017

Koło Naukowe Europejskiego 
Stowarzyszenia Studentów 

Geografii i Młodych 
Geografów EGEA (European 

Geography Association) 151
Eastern Regional Congress 2017 - Heritage 

of military areas: Prospectives of revitalization 2349,08 2349,08

pkt. 1, 2, 3 
(opłaty 

kongresowe)
Harchov, Czechy, 
31.03-05.04.2017 r.

Rada zdecydowała się uwzględnić argumentację zawartą w podaniu o ponowne rozpatrzenie 
wniosku. sprawozdanie finansowe

25/II/2017
Koło Naukowe Archeologii 

Wojny 491

I Wojna Światowa na dawnej granicy pruskiej 
- linia umocnień i poszukiwania drewnianego 

mostu w okolicach Rajgrodu 8050 0 nd.
okolice Rajgrodu, 

05-09.2017 r.

Projekt nie spełnia kryteriów wymaganych przez Radę Konsultacyjną w zakresie merytorycznej 
poprawności wniosku. Wysoki koszt badań sprawia, że Rada obliguje tego typu projekty do 

rozpowszechniania wyników swoich badań na forum przynajmniej ogólnopolskim. Rada 
podtrzymuje stwierdzenie, że opis projektu jest lakoniczny i brak jest szczegółowego 
harmonogramu badań. Wniosek posiada liczne błędy językowe i stylistyczne. Opis 

proponowanych badań jest krótki i zdawkowy, brakuje uwzględnienia problemu badawczego, a 
także brak jest postawionych hipotez badawczych. Nie wiadomo, jakie są spodziewane rezultaty, 
co zamierzają udowodnić lub osiągnąć członkowie projektu i jaki cel poza samą dokumentacją ma 

projekt. Poszczególne sekcje wniosku są mylone, podobnie jak pojęcia badawcze. Podanie nie 
jest spójne merytorycznie z wnioskiem i wyklucza się z nim w niektórych częściach.

Z uwagi na wielość pytań zawartych w składanym podaniu oraz wątpliwości co do stanowiska RK, 
a także niemożność umieszczenia tekstu w tabelce, sporządzono oddzielne pismo zawierające 

wszelkie wyjaśnienia. W celu odbioru pisma prosimy o kontakt mailowy z Sekretarzem RK. nd.

32/II/2017
Koło Naukowe Archeologii 

Podwodnej 807
Weryfikacja i dokumentacja stanowiska 
archeologicznego w jeziorze Bocznym 9289 4675

pkt. 1 
(wypożyczenie 

sprzętu 
nurkowego), 7 
(wypożyczenie 

pontonu)

Jezioro Boczne, 
Polska, 06-10.2017 

r.
Decyzją RK została przyznana część wnioskowanej kwoty, Rada podtrzymuje argumentację 

wskazaną wcześniej.
fotorelacja, artykuł do 

Rocznika

34/II/2017

Koło Naukowe Geografii 
Politycznej i Geopolityki 

POLIGEOS 816
Mniejszości narodowe w Rumunii - 

tożsamość, kultura, dziedzictwo 10000 10000

wszystkie 
wnioskowane 

punkty

Rumunia (Kluż- 
Napoka, Sighisoara, 

Nowy sołoniec, 
Pojana, Mikuli, 

Plesza, Kaczyca, 
Miercurea-Ciuc), 

Polska(Warszawa), 
01.09.2017 r.

-01.06.2018 r. 

W podaniu zostały przedstawione wyniki badań z ostatnich lat (załączono książkę oraz wskazano, 
że w sprawozdaniach merytorycznych z poprzednich projektów jest reszta efektów naukowych). 

Wyjaśniono na czym polega badanie fokusowe w ramach projektu (konsultacje dot. 
przeprowadzenia tego badania z doktorem pracującym przy jednostce zrzeszającej Koło). Jednak 

tym, co wydało nam się najbardziej wartościowe, jest wskazanie literatury, która jest brana pod 
uwagę w przygotowaniach projektu co wskazuje na przygotowanie teoretyczne do projektu. Warto 
tu nadmienić, że jest to projekt badawczy studentów studiów magisterskich co może świadczyć o 

ich merytorycznym przygotowaniu. Należy również wspomnieć, że podanie napisane jest w 
sposób poprawny, nie "roszczeniowy" co świadczy o wysokiej kulturze osobistej uczestników. artykuł do Rocznika

35/II/2017
Koło Naukowe Negocjacji 

Uniwerystetu Warszawskiego 874 II Konferencja Negocjacyjna KNN UW 2017 1191,66 712,54

pkt. 1, 2, 3, 6 
(100 zł), 7 (150 

zł)
Warszawa, 
18.11.2017 r.

RK przychyla się do argumentacji zawartej we wniosku, jednak ze względu na wysokie koszty, 
została przyznana jedynie część wnioskowanej kwoty. fotorelacja

39/II/2017
Koło Naukowe Prawa i 

Ustroju Państw Wschodnich 908

Wyjazd na Międzynarodową Konferencję w 
ramach Festiwalu Nauki w Moskwie na 

Moskiewiskim Uniwersytecie Państwowym 
im. M.W. Łomonosowa 2400 0 nd.

Moskwa, 09-10. 
2017 r.

Konferencja jeszcze nie została ogłoszona. RK zaleca zwrócić się z wnioskiem o refundację w III 
podziale. Złożone podanie nie rozwiało wątpliwości RK. nd.

41/II/2017
Koło Naukowe Doktorantów 
Wydziału Historycznego UW

14 (w rej. ucz. 
org.

doktoranckich)

Południowe granice historycznego 
osadnictwa Kurumbów w świetele badań 

etnoarcheologicznych 2000 2000
pkt. 1 (bilet 

lotniczy)
Burkina Faso, 

10.01-12.02.2018 r.
Rada zdecydowała się na przyznanie całości środków po wyjaśnieniach dotyczących terminu 

realizacji projektu. artykuł do Rocznika

45/II/2017

Koło Naukowe Doktorantów 
Ośrodka Badań nad 

Antykiem Europy 
Południowo-Wschodniej 

Uniwesrystetu 
Warszawskiego BSD-1425/15

Analiza typologiczna szklanych bransoletek 
pochodzących z wczesnych nekropoli 

muzułmańskich w zachodniej części regionu 
Murcji 1743,86 1504,16

pkt. 1 (bilet 
lotniczy), 3 

(nocleg) 
Murcja, 06-10.2017 

r.
Ze względu na wyjaśnienia dotyczące statusu badanych zabytków muzealnych, Rada 

zdecydowała się przyznać część środków na realizcję projektu.
fotorelacja, artykuł do 

Rocznika


