Załącznik nr 1 do uchwały nr 7/2017 Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na studencki ruch naukowy w II podziale 2017 r.
Wnioski rozpatrzone przez Radę Konsultacyjną ds. Studenckiego Ruchu Naukowego w ramach II podziału w 2017 roku
Sygnatur
a

1/II/2017

2/II/2017

3/II/2017

4/II/2017

5/II/2017

6/II/2017

7/II/2017

Nazwa koła (jednostka
UW)

Koło Naukowe Studentów
Geografii

Koło Naukowe Studentów
Geografii

Koło Naukowe Archeologii
Pradziejowej

Koło Naukowe Archeologii
Pradziejowej

Turkologiczne Koło
Naukowe

Turkologiczne Koło
Naukowe

Koło Młodych Geologów

8/II/2017

Koło Młodych Geologów

9/II/2017

Koło Naukowe
Nowoczesnych
Metod Prospekcji i
Dokumentacji
Archeologicznej
"Wod.o.Lot"

10/II/2017

Koło Naukowe
Nowoczesnych
Metod Prospekcji i
Dokumentacji
Archeologicznej
"Wod.o.Lot"

Numer
koła

22

Tytuł projektu

Tien-Szan Expedition 2017

22

Analiza porównawcza sfer brzegowych
jeziora Natron oraz Manyara w Tanzanii

24

Udział w konferencji "Cultural processes in
the Circum-Baltci space in the Early and
Middle Holocene" Sankt Petersburg Rosja

24

Dokumentacja i digitalizacja wybranych
źródeł archeologicznych z zasobów
Państwowego Muzeum Ermitrażu w Sankt
Petersburgu- Ekspedycja Naukowa
studentów Koła Naukowego Archeologii
Pardziejowej

31

V. Ogólnopolska Interdyscyplinarna
Studencko - Doktorancka Konferencja
"Między Wschodem a Zachodem, Między
Północą a Południem" oraz wydanie
publikacji pokonferencyjnej

31

VI. Ogólnopolska Interdyscyplinarna
Studencko - Doktorancka Konferencja
"Między Wschodem a Zachodem, Między
Północą a Południem" oraz wydanie
publikacji pokonferencyjnej

51

Uczestnictwo w XXVII Międzynarodowej
Konferencji Goldschnidt 2017 w Paryżu

51

Możliwości zastosowania odpadów
fosfogipsowych jako mineralnych,
nanokompozytowych sorbentów
wiążących jony uranylowe

75

75

Udział w międzynarodowej konferencji IN
POSEIDON'S REALM XXII w Koblencji

Nieinwazyjna podwodna prospekcja rzeki
Sulina i Sfantu Gheorghe (delta Dunaju) w
Rumunii

Kwota
wnioskow
Kwota
ana
przyznana

9539,6

4000

1023,3

5320,98

484,82

4500

5405,82

3388

1782,69

6906

Do wykorzystania na:

Miejsce i termin realizacji
projektu

Charakterystyka projektu /uwagi/

Efekty projektu
wymagane przy
rozliczeniu

Dwiema z trzech najważniejszych dziedzin naukowych,
których dotyczył wniosek były: integrowanie środowiska
studenckiego oraz umożliwienie rozwijania swoich
zainteresowań. Grupa zaledwie 5 osób ubiega się o
dofinansowanie na wycieczkę objazdową w wysokości
artykuł do Rocznika,
prawie 10 000 zł. Mimo niezaprzeczalnej wartości naukowej,
publikacja w
nie jest to kwota adekwatna do efektów dla Uniwersytetu. RK czasopiśmie, wystawa
zdecydowała się przyznać część środków.
fotograficzna

pkt. 1 (przelot-część)

Kirgistan, Kazachstan,
Polska, 08.07-07.08.2017
r.

3324

pkt. 5 (transport), pkt. 9 (wiza)

Warszawa (27.038.09.2017 r.) Tanzania,
region Arusha (9.095.10.2017 r.) Warszawa
(6.10.2017 r.-01.04.2018
r.)

Wysoka wartość naukowa, dobrze uzasadniony wniosek.
Kwota została pomniejszona ze względu na fakt, iż RK nie
dofinansowuje szczepionek.

artykuł do Rocznika,
kopie artykułów
wydanych w
czaspoisamch
wymienionych we
wniosku

1023

pkt. 1 (zakwaterowanie), pkt. 2
(przejazd), pkt. 3
(ubezpiecznie), pkt. 4 (druk
posteru)

Sankt Petersburg, Rosja,
23.04-02.05.2017 r.

Refundacja udziału w międzynarodowej konferencji

sprawozdanie
finansowe

5000

4397,58

pkt. 1 (zakwaterowanie), pkt. 2
(przejazdy)

Rosja, Polska, 01.0501.12.2017 r.

484,82

pkt. 1 (publikacja
pokonferencyjna)

Konferencja: Pałac
Tyszkiewiczów - Potockich,
30-31.05.2016 r.

3500

pkt. 1 (publikacja
pokonferencyjna-część)

Opracowanie, publikacja i digitalizacja 3D nieeksponowanych
zbiorów z czasów późnej epoki kamienia znajdujących się w
katalog modeli 3D,
zbiorach Muzeum Emitrażu w Sankt Petersburgu.
artykuły, wystąpienie
Popularyzacja archeologii epoki kamienia. Liczne patronaty na konferencji IA UW,
medialne. Współparaca z zagranicznymi jednostkami
popularyzacja:
naukowymi. Koszty pomniejszone o koszty wstępu do
prelekcja w
muzeów w trakcie wyjazdu, koszty komunikacji miejskiej i
"Południku Zero" i Dni
wydruki zdjęć.
Archeologa

Refundacja poniesionych kosztów dotyczących publikacji

Konferencja: Pałac
Koszt publikacji jest zbyt wysoki. W poprzedniej edycji koszt
Tyszkiewiczów - Potockich ten był niższy, zaś we wniosku nie uzasadniono czymu teraz
(22, 23 i 24 maja 2017)
jest dużo wyższy.

Egzeplarz publikacji
Egzeplarz publikacji
załączony do
sprawozdania
merytorycznego
potwierdzenie
prezentacji referatu,
publikacja w
czasopiśmie,
fotorelacja

pkt. 6 (opłata konferencyjna)

Paryż, 13.08-19.08.2017 r.

Konferencja międzynarodowa o dużym znaczeniu
naukowym, prezentacja własnych badań w środowisku
międzynarodowym. Ze względu na ograniczenia finansowe
RK zdecydowała się przyznać część środków.

2800

pkt. 5, 6

Uniwersytet Warszawski,
30.11.2017 r.

Przeprowadzenie nowatororskich badań i prezentacja
wyników na konferencji międzynarodowej

prezentacja wyników
na konferencji, artykuł
do Rocznika

1782,69

transport na lotnisko, pociąg
Kolonia-Koblenz, autobus
Warszawa-Koblenz, noclegi,
komunikacja miejska

Koblencja, Niemcy, 1619.03.2017 r.

Udział w międzynarodowej konferencji, prezentacja wyników
dotychczasowych badań na forum międzynarodowym

sprawozdanie
finansowe

Rumunia, 27.0908.10.2017 r.

Projekt mający na celu prospekcję delty rzeki Dunaju w
poszukiwaniu osadnictwa rzymskiego. Dofinansowanie
zostało zmniejszone do kosztów udziału 3 osób z UW,
(maksymalna wnioskowana kwota to 6 000 zł), oraz z uwagi
na ograniczony budżet Rady.

publikacja raport z
badań, referat na
konferencji

4367,7

5640

pkt. 5 (wypożyczenie sprzętu
nurkowego)

11/II/2017

12/II/2017

Koło Naukowe
Nowoczesnych
Metod Prospekcji i
Dokumentacji
Archeologicznej
"Wod.o.Lot"

Puerta del Sol

13/II/2017

Puerta del Sol

14/II/2017

Koło Naukowe
Bioarcheologii

Koło Naukowe
Europejskiego
Stowarzyszenia Studentów
Geografii i Młodych
Geografów EGEA
(European Geography
15/II/2017
Association)
Koło Naukowe
16/II/2017 Paleobiologów Terenowych

Koło Naukowe
17/II/2017 Paleobiologów Terenowych

18/II/2017

Koło Naukowe Slawistów
UW

19/II/2017

Koło Naukowe Genetyki i
Epigenetyki UW

20/II/2017

21/II/2017

22/II/2017

Koło Starożytnicze

Koło Starożytnicze

Koło Archeologii
Doświadczalnej

Studenckie Koło Naukowe
Numizmatyki i Archeologii
Rzymu Uniwersytetu
23/II/2017
Warszawskiego

75

81

Montenegro Underwater Project:
prospekcja podwodna i dokumentacja
znalezisk Zalewu Risańskiego

Mumie Nazca

5940

4000

4000

nd.

Peru, 01.08-30.11.2017 r.

Projekt o wartościowym znaczeniu dla Uniwersytetu.
Wniosek bardzo kompleksowo opisany. Przedstawiono
zarówno metody badawcze, jak również cele i założenia
projektu. Kosztorys uzasadniony w sposób co najmniej
zadowalający.

potwierdzenie udziału
w konferencji, artykuł
do Rocznika

pkt. 1 (bilety lotnicze)

Peru/Warszawa, 0610.2017 r.

Sześcioro studentów wybiera się do Peru w celu zebrania
informacji dotyczących konserwacji, przechowywania i
udostępniania zabytków, a następnie porównanie zebranych
informacji z sytuacją muzelnictwa w Polsce. Studenci mają
na celu wynalezieniu uniwersalnych wskazówek, które
mogłyby pomóc muzeom wystawiającym zabytki
archeologiczne. Wniosek został opisany bardzo skrupulatnie
- wyszczególniono w nim wszystkie etapy badań oraz
współpracujące ze studentami instytucje.

artykuł do Rocznika,
wystawa, artykły
popularnonaukowe,
reportaż

Niezłożone sprawozdanie z działalności za rok 2016

nd.

pkt. 2 (zdjęcia RTG)

Oczami Juanity

128

Udział członkini koła w ogólnopolskich i
międzynarodowych konferencjach
naukowych w roku akademickim
2016/2017

530,9

0

nd.

Wrocław, Warszawa,
Southampton, Kraków,
02.12.2016 r.-04.05.2017 r.

151

Eastern Regional Congress 2017 Heritage of military areas: Prospectives of
revitalization

2349,08

0

nd.

Harchov, Czechy, 31.0305.04.2017 r.

Wniosek lakoniczny, Rada nie dofinansowuje warsztatów.
Brak konkretnych efektów dla UW.

nd.

208

Uczestnictwo w konferencji naukowej IX
Interdyscyplinarna konferencja naukowa
TYGIEL 2017

260

pkt. 1 (opłata konferencyjnacałość), pkt. 2 (bilety PKP-22,00
zł)

Lublin, 18-19.03.2017 r.

Czynny udział w konferencji naukowej - studenci
przedstawiali metody odtwarzania dawnego klimatu przy
użyciu wiedzy paleontologicznej. Błąd w kosztorysie.

sprawozdanie
finansowe

pkt. 2 (opłata konferencyjna),
pkt. 6 (przelot), pkt. 7 (autobus)

Mongolia, Chiny, Rosja,
Belgia, Budapeszt

Autor projektu dokonał oględzin szczątków 124 gatunków
dinozaurów rogatych w 6 krajach. Wyniki swoich badań
paleontologicznych zaprezentował na trzech konferencjach
naukowych (Haarlem, Ułan Bator oraz Opole), jednocześnie
jest w trakcie przygotowań do dalszych konferencji i
sporządza 3 publikacje naukowe - wszystkie szczegółowo
opisane we wniosku.

sprawozdanie
finansowe

nd.

Sarajewo (Bośnia i
Hercegowina), 20.0515.11.2017 r.

Projekt przede wszystkim socjologiczno-etnograficzny, mało
doprecyzowane cele projektu, wniosek bardzo ogólny.

nd.

Toruń

Przekroczony termin złożenia sprawozdania z działalności za
rok 2016

nd.

208

212

Projekt badawczy "Sarajewo - miasto w
okresie transformacji"

344

III Toruńskie Sympozjum Doktorantów
Nauk Przyrodniczych

398

398

Krytyczna prezentacja przetłumaczonej
niedanwo książki pt. Po skończoności"

Poszukiwania śladów cywilizacji
europejskiej na Krecie - objazd naukowy

431

Analizy geo-chemiczne próbek
polichromowanych tynków i zapraw
pochodzących ze starożytnego stanowiska
Akrai, południowo-wschodnia Sycylia

443

Wydanie publikacji pokonferencyjnej z V,
VI, VII edycji Międzyuczelnianej
Konferencji Studenckich Kół Naukowych
skupionych wokół starożytnego Rzymu

260

1548,36

10000
200

355,58

1769

4816

1890

10000

Risan Czarnogóra, 1626.09.2017 r.

nd.

81

Udział w Międzynarodowej Konferencji
Naukowej w Mongolii oraz opracowanie
kolekcji dinozaurów rogatych w Azji i
Europie

10000

0

Projekt majacy na celu prospekcję podwodną dna Zalewu
Risańskiego i poszukiwania śladów starożytnego osadnictwa.
Ze względu na podobny zakres tematyczny i ten sam skład
osobowy obu projektów organizowanych przez KN "Wod.o.
Lot", Rada zdecydowała dofinansować tylko jeden z nich.

1548,36

0
0

355,58

0

0

1890

nd.
pkt. 2 (transport-283,33 zł), pkt.
3 (nocleg-całość), pkt. 4 (opłata
konferencyjna-całość)

nd.

nd.

pkt.1 (wydanie publikacji)

Refundacja kosztów udziału w wydarzeniu
międzynarodowym. Liczne błędy w kosztorysie, w różnych
Bratysława (Słowacja), 23- miejscach wpisane różne kwoty (następnym razem wniosek
24.03.2017 r.
nie będzie rozpatrywany).

sprawozdanie
finansowe

Grecja, Kreta, 24.09 01.10.2017 r.

Wydarzenie ma charakter objazdowy i brak jest we wniosku
satysfakcjonujących naukowych efektów projektu. Opis
aktywności naukowej prowadzonej w ramach objazdu jest we
wniosku opisany w sposób bardzo ogólny.

Sycylia, Polska, 09.2017 r.
-06.2018 r.

Ze względu na brak potwierdzeń o możliwości wywozu
próbek do analizy oraz błędów w kosztorysie, Rada
zdecydowała się nie dofinansować w II podziale projektu.
Jednocześnie Rada rekomenduje ponowne złożenie
wniosku w ramach refundacji podczas III podziału.

nd.

Niski koszt publikacji w stosunku do osiąganych efektów.
Dobrze uzasadniony wniosek, ukazane zalaty danego
projektu.

Egzeplarz publikacji
załączony do
sprawozdania
merytorycznego

Warszawa, 05-12.2017 r.

nd.

Studenckie Koło Naukowe
Numizmatyki i Archeologii
Rzymu Uniwersytetu
24/II/2017
Warszawskiego
Koło Naukowe Archeologii
25/II/2017
Wojny

26/II/2017

27/II/2017

Interdyscyplinarne Koło
Naukowe Dyplomacji i
Prawa

Koło Naukowe Optyki i
Fotoniki

28/II/2017 Koło Młodych Dyplomatów

29/II/2017

Koło Naukowe Socjologii
Publicznej

30/II/2017

Studenckie Koło Ochronny
Środowiska

31/II/2017

Studenckie Koło
Nanotechnologii
"Nanorurki"

32/II/2017

Koło Naukowe Archeologii
Podwodnej

Koło Naukowe Archeologii
33/II/2017
Podwodnej

443

Udział członków Koła w
międzynarodowych konferencjach
naukowych

491

I Wojna Światowa na dawnej granicy
pruskiej - linia umocnień i poszukiwania
drewnianego mostu w okolicach Rajgrodu

493

Student autorem artykułu naukowego

5999,86

8050

4000

Kwota niewspółmierna do osiąganych efektów. Wniosek
lakoniczny, brak dokładnych opisów badań i przyczyn takich
badań. Brak dokładnie określonego harmonogramu badań.

nd.

06-10.2017 r.

Maksymalna kwota na jedną osobę to 2 000 zł. Braki
formalne (brak kosztorysu - została załączona pusta tabelka,
a tym samym brak uprawdopodobnień kosztów). Wniosek
bardzo lakoniczny. RK zaleca poprawienie wniosku i złożenie
go w III podziale.

nd.
płyta CD z
wystąpieniami i
plakatami,
potwierdzenie udziału,
zdjęcia z konferencji

nd.

Paryż, San Diego, 13.0617.08.2017 r.

675

675

pkt. 2 (opłaty konferencyjne)

Słubice, 02-03.02.2017 r.

Refundacja udziału w konferencji międzynarodowej.

sprawozdanie
finansowe

324,52

324,52

pkt. 1 (opłata konferencyjna),
pkt. 2 i 3 (przejazdy)

Wrocław, 27-28.04.2017 r.

Refundacja wyjazdu na prestiżową międzynarodową
konferencję

sprawozdanie
finansowe

Manchester, 0509.09.2017 r.

Udział w międzynarodowym sympozjum. Wysoka wartość
naukowa, bardzo dobrze uzasadniony wniosek. Wysoka
wartość dla UW.

Kopie artykułów
załączone do
sprawozdania
merytorycznego

682

Czynny udział w dwudniowej XVII
Międzynarodowej Konferencji Naukowej
"EUROPA XXI WIEKU. Przyszłość Europy
i Unii Europejskiej w obliczu nowych
wyzwań

709

Czynny udział w międzynarodowej
konferencji naukowej Central and Eastern
European Forum of Young Legal, Political
and Social Theorists: "DEMOCRACY,
ACADEMIA AND THE POLITICAL" (w
skrócie: CEE Forum 2017) na Wydziale
Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego

711

Udziały czynny w sympozjum: The 17th
International Biodeterioration &
Biodegradation Symposium

771

Wyjazd na Międzynarodową Konferencję
Nanotechnologii - Nanotechnology
ISSON17&NN17

807

nd.

okolice Rajgrodu, 0509.2017 r.

5457,28

5827,63

Łódż jednopienna z jeziora Niedzięgielbadania i dokumentacja

0

Udział w międzynarodowej konferencji, wysoka wartość
naukowa.

Kopia artykułów lub
posterów prelegentów
załączona do
sprawozdania
merytorycznego

Wyjazd na prestiżowe międzynarodowe konferencje. Ze
względu na wysokie koszty noclegu w Paryżu, Rada
zdecydowała się przyznać na ten punkt tylko częściowe
finansowanie.

674

Weryfikacja i dokumentacha stanowiska
archeologicznego w jeziorze Bocznym

0

Hajfa (19-25.02.2017),
Dorpat (8-11.06.2017),
Maastricht (30.0803.09.2017), Zagrzeb (1517.11.2017)

pkt 1 i 4 (przeloty-całość), pkt. 2
(zakwaterowanie w Paryżu599,37 zł)

Wyjazd na międzynarodową konferencje
"IONS2017 - Paris" oraz "SPIE
Optics+Photonics 2017"

807

5999,86

pkt. 1 (opłata konferencyjna Hajfa), pkt. 4 (przelot Warszawa
- Tallin - Warszawa), pkt. 6
(opłata za nocleg w Dorpacie),
pkt. 7 (opłata konferencyjna Maastricht), pkt. 9 (przelot
Warszawa - Maastricht Warszawa), pkt. 10 (opłata za
nocleg w Maastricht), pkt.11
(przelot Warszawa - Zagrzeb Warszawa)

718

10000

9289

6914,5

718

5000

0

5914,5

34/II/2017

Koło Naukowe Geografii
Politycznej i Geopolityki
POLIGEOS

816

Mniejszości narodowe w Rumunii tożsamość, kultura, dziedzictwo

10000

4501,92

35/II/2017

Koło Naukowe Negocjacji
Uniwerystetu
Warszawskiego

874

II Konferencja Negocjacyjna KNN UW
2017

1191,66

0

pkt. 2 (opłata za przelot)

pkt. 4 (opłata rejestracyjnaczęść)

nd.

wypożyczenie sprzętu
nurkowego, wypożyczenie
aparatu, datowanie 14C

Saloniki (Grecja), 30.0610.07.2017 r.

Wyjazd na prestiżową konferencję międzynarodową, na którą
zakwalifikowało się 18 studentów z UW. Z uwagi na
ograniczenia finansowe, RK zdecydowała się przyznać
potwierdzenie udziału
połowę wnioskowanych środków.
w konferencji

Jezioro Boczne, Polska,
06-10.2017 r.

Badanie zatopionej osady z okresu halsztadzkiego. Projekt
ma na celu dokumentację dobrze zachowonego stanowiska i
prospekcje jego najbliższej okolicy. Brak informacji odnośnie
tego którzy uczestnicy projektu wybierają się na konferencję
oraz potwierdzenia ze strony organizatorów.

Jezioro Niedzięgiel,
Polska, 06-12.2017 r.

pkt. 1 (transport busem na
Rumunia (Kluż- Napoka,
trasie Warszawa - Koszyce
Sighisoara, Nowy sołoniec,
Słowacja - Kluż-Napoka
Pojana, Mikuli, Plesza,
Rumunia - przejazd na miejscu - Kaczyca, Miercurea-Ciuc),
powrót przez Lwów Polska(Warszawa),
Warszawa)
01.09.2017 r.-01.06.2018 r.

nd.

Warszawa, 18.11.2017 r.

nd.

Dokumentacja dłubanki znalezionej w zeszłym roku przez
nurka amatora na dnie jeziora. Datowanie metodą 14C oraz
badania nieinwazyjne jako pierwsze mające na celu
publikacja w
dokumentację przypadkowego odkrycia. Ze względu na
Światowid, artykuł do
ograniczenia finansowe Rada zdecydowała się dofinansować
Rocznika SRN,
projekt w niepełnej kwocie.
Wystawa IA UW

Wniosek dość poprawnie skonstruowany, RK zdecydowała
się przyznać część środków ze względu na ograniczenia
finansowe oraz brak wskazania efektów poprzednich tego
typu badań.

artykuł do Rocznika

Wniosek poprawny, brak udziału czynnego studentów.

nd.

36/II/2017

Koło Neuropsychologii i
Psychofizjologii

Koło Naukowe Chemii
Związków Biologicznie
37/II/2017 Czynnych "Salamandryna"

Koło Naukowe Chemii
Związków Biologicznie
38/II/2017 Czynnych "Salamandryna"

39/II/2017

40/II/2017

Koło Naukowe Prawa i
Ustroju Państw
Wschodnich

Latynoamerykańskie Koło
Naukowe BreezBlo

886

887

Ogólnopolska konferencja BRAINSTORM

Konferencja MSSC2017 Ab Intio
Modelling In Sold State Chemistry

1465,01

2000

0

2000

nd.

nocleg, bilet miejski w Londynie

Wniosek bardzo oszczędny, nie rozwiewa wszystkich
wątpliwości RK co do zasadności organizacji tego typu
Sala Balowa Pałacu
konferencji. Wycena przerw kawowych i obadu
Tyszkiewiczów -Potockich,
niewiadomego pochodzenia. Z uwagi na odległy termin
Uniwersytet Warszawski, organizacji RK zaleca poprawienie wniosku i ubieganie się o
4.11.2017 r.
dofinansowanie w przyszłym podziale.

Londyn, 17-23.09.2017 r.

887

Udział w międzynarodowej konferencji
naukowej 18th Tetrahedron Symposium

2975,57

2975,57

pkt. 4 (nocleg)

Budapeszt, 26.0601.07.2017 r.

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.

913

Badania terenowe na Kubie pt. Młodzi
Kubańczycy w obliczu odwilży w
stosunkacj USA - Kuba: pokolenie
przyszłości czy kolejna fala emigracji?

4000

0

nd.

14 (w
rej.
ucz.
Koło Naukowe Doktorantów
org.
Wydziału Historycznego
doktora
41/II/2017
UW
nckich)

Południowe granice historycznego
osadnictwa Kurumbów w świetele badań
etnoarcheologicznych

2000

0

Koło Naukowe Doktorantów
Ośrodka Badań nad
Antykiem Europy
Południowo-Wschodniej
Uniwesrystetu
42/II/2017
Warszawskiego

BSD1425/1
5

Udział w konferencji naukowej "Origins 6"

1200

1200

Koło Naukowe Doktorantów
Ośrodka Badań nad
Antykiem Europy
Południowo-Wschodniej
Uniwesrystetu
43/II/2017
Warszawskiego

BSD1425/1
5

Konferencja naukowa "Badania nad
dziedzictwem kulturowym"

4000

0

Koło Naukowe Doktorantów
Ośrodka Badań nad
Antykiem Europy
Południowo-Wschodniej
Uniwesrystetu
44/II/2017
Warszawskiego

BSD1425/1
5

Nieinwazyjne i powierzchniowe badania
pola bitwy powstania styczniowego pod
Ignacewem.

7500

0

Koło Naukowe Doktorantów
Ośrodka Badań nad
Antykiem Europy
Południowo-Wschodniej
Uniwesrystetu
45/II/2017
Warszawskiego

BSD1425/1
5

Analiza typologiczna szklanych
bransoletek pochodzących z wczesnych
nekropoli muzułmańskich w zachodniej
części regionu Murcji

1743,86
178284,74

0
85140,38

Wnioskodaczyni bardzo sumiennie wypełniła swój wniosek.
Koszty są uzasadnione w sposób badzo kompleksowy, zaś
sam harmonogram wyjazdu opisany niemal co do godziny.
Studentka będzie reprezentować UW na prestiżowej
konferencji w Londynie, gdzie zaprezentuje wyniki swoich
badań związanych z krystalografią i skonfrontuje swoje
wyniki ze światowej sławy ekspertami. Zarówno abstrakty,
jak i sama prezentacja posteru będzie odbywać się
oczywiście w języku angielskim.

nd.

artykuł do Rocznika

Dwójka studentów wybiera się na bardzo pestiżową
cykl artykułów na
konferencję z zakresu chemii medycznej. Studenci
stronie Koła;
zaprezentują wyniki badań poświęconych analogom witaminy publikacja naukowa w
D, które były wcześniej prezentowane na kilku konferencjach czasopiśmie z listy
krajowych i międzynarodowych.
filadelfijskiej

Konferencja jeszcze nie została ogłoszona. RK zaleca
zwrócić się z wnioskiem o refundację w III podziale.

Hawana, Santiago de
Przekroczony termin złożenia sprawozdania z działalności za
Cuba, 01.09-17.10.2017 r.
rok 2016

nd.

nd.

nd.

Burkina Faso, 10.0112.02.2018 r.

Ze względu na odległy termin realizacji, Rada zaleca
ubieganie się o dofinansowanie w ramach I podziału 2018
roku.

nd.

opłata konferencyjna,
zakwaterowanie

Wiedeń, 10-15.09.2017 r.

Udział w międzynarodowej konferencji

artykuł do Rocznika,
potwierdzenie udziału

nd.

Warszawa, 9 czerwca
2017 roku.

Wniosek bardzo lakoniczny. Kiedy weźmie się pod uwagę
bliski termin konferencji - wniosek nie oddaje zaangażowania
i zorganizowania właściwego dla tego etapu przygotowań do
konferencji.

nd.

nd.

Ignacewo, 10.0915.09.2017 r.

Wniosek lakoniczy. Koszty niewspółmierne do efektów, które
mają status bardzo niepewny i potencjalny.

nd.

Murcja, 06-10.2017 r.

Wniosek bardzo oszczędny w opisie. Brak informacji czy
badane zabytki zostały już skatalogowane. Efekty
niewspólmierne dla poniesionych kosztów.

nd.

nd.

