Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia odwołań od decyzji podjetych w

Nr
koła

15

51

Nazwa
koła

KN "Etno"

Sygn.

Odwołania od decyzji Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego w II podziale w 2015 r.
Kwota
przyznan
a po
Czas i
Charakterystyka
WnioskoPrzyznan
Tytuł projektu
uwzględ
miejsce
projektu/uzasadnienie
Efekty wymagane do rozliczenia
wano
o na:
nieniu
realizacji
decyzji
odwołani
a

Udział w dwóch
ogólnopolskich
konferencjach naukowych:
"Wieś:miejsce,
5/II/2015/R doświadczenia, opowieść.
Spojrzenie
transcyscyplinarne: oraz
"Media a wartości. Część
V:Człowiek w mediach"

Badania mineralogiczne i
geochemiczne utworów
Koło Młodych
miedzionośnych z kopalni
Geologów
11/II/2015
Sierra Gorda SCM w
(Wydział
kontekście bogactwa
Geologii)
naturalnego regionu
andyjskiego

173

10000,00

0

10000,00

nd.

21

Odwołanie nie podejmuje próby
wyjaśnienia wartości
Kraków, Biała merytorycznej przedstawionych
Podlaska,
referatów. Argument przyjęcia
8.5.2015referatu do zaprezentowania na
27.05.2015, 1 konferencji nie przekonuje Rady,
osoba
również przedstawiona opinia o
projekcie nie potwierdza wartości
naukowej referatu.

Chile kopalnia miedzi
i molibdenu
Sierra Gorda
SCM, Wydział
Geologii UW,
09.201506.2016, (5
osób)

Projekt wysoce merytoryczny,
odwołanie wyjaśnia wszelkie
wątpliwości

nd.

Publikacja do rocznika Rady, publikacja w
czasopiśmie branżowym punktowanym, artykuł do
czasopisma Kontynenty, prezentacja wyników na
konferencji naukowej, opatrzenie wszystkich
materiałów powiązanych z projektem logo Rady

51

Koło Młodych
Geologów
12/II/2015
(Wydział
Geologii)

Wizyta w Geoparku Kalta
jako sposób na
porozumienie budowy
geologicznej Islandii oraz
poznanie jak funkcjonuje
światowy geopark

SKN
Kontaktów
Objazd do British Museum
153
Świata
22/II/2015
na czasową wystawę
Antycznego z
dotyczącą Celtów
Barbaricum

3663,00

6957

2432,00

Odwołanie nie wyjaśnia w pełni
wysokości kosztów transportu
samochodowego. Tego typu
wydatki są ponadto trudniejsze
Islandia,
do poprawnego rozliczenia w
geopark Kalta, kwesturze. Odwołanie nie jest
pkt. 1, 2, 4
14-25.09.2015; ponadto opatrzone podpisem i
(2)
pieczęcią opiekuna
naukowego.Wobec powyższego
Rada uznaje za stosowne
utrzymanie dotychczasowego
finansowania.

Londyn, XI
2015, 9 osób

4000

pkt 1,6
Koło
Naukowe
Kontaktów
Świata
153 Antycznego z 23/II/2015
Barbaricum
"Extraneum"
(Instytut
Archeologii)

153

SKN
Kontaktów
Świata
Antycznego

Badnia rzeźby lwów
greckich w Atenach

Udział w konferencji
20/II/2015 "Niewygodne Dziedzictwo
Kulturowe?"

2851,00

414 PLN

2000,00

0,00

pkt 1,2

nd.

Ateny, 1011.2015 (3
osoby)

Odwołanie nie wyjaśnia
konieczności udziału tak licznej
grupy badawczej - wpływu
realizacji projektu przez tak dużą
grupę osób na ich działalność
naukową. Rada podtrzymuje
decyzję o poziomie
dofinansowania.

publikacja do Rocznika, publikacja w czasopiśmie
naukowym, p[prezentacja wyników na posiedzeniu
Koła Młodych Geografów, wystawa na wydziałe
Geografii

fotorelacja, wystawa fotograficzna, artykuł do
Rocznika

Rada uznaje część argumentów i
Artykuł do czasopisma punktowanego, wystawa w
podwyższa poziom finansowania
IA, sprawozdanie na stronie internetowej, opatrzenie
projektu, uważająć, że obecny
wszystkich materiałów i publikacji informacją o
jest adekwatny do wartości
finansowaniu z Rady
merytorycznej przedsięwzięcia.

Rada nie podziela w dalszym
ciągu przekonania, że temat
wystąpienia na Konferencji łączy
27-29.05.2015; się z profilem działalności Koła.
Kraków; 1
W szczególności w jakim
osoba
zakresie temat sierot
północnokoreańskich wiąże się z
kontaktami świata antycznego z
Barbaricum

nd.

172

Studenckie
Koło
Naukowe
Losy ruin Khirbat edhArcheologii
Dharih w okresie wczesnoBliskiego i
i środkowoislamskim w
25/II/2015
4000,00
Środkowego
świetle przemian w
Wschodu
systemie osadniczym
"Szarkun"
południowej Transjordanii
(Instytut
Archeologii)

443

Studenckie
Krajobraz osadniczy wokół
Koło
stanowiska "Gracine"
Naukowe
(Ljubuski, Bośnia i
Numizmatyki
Hercegowina) w okresie
i Archeologii
39/II/2015
rzymskiem i
Rzymu
późnoantycznym Uniwersytetu
dokumentacja i
Warszawskie
rozpoznanie metodami
go (Instytut
niedestrukcyjnymi.
Archeologii)

443

Studenckie
Koło
Naukowe
Udział członków Koła w
Numizmatyki
międzynarodowych
i
38/II/2015 konferencjach naukowych
Arecheologii
we Wrocławiu. Glasgow in
Rzymu
Ingolstandt w roku 2015
Uniwersytetu
Warszawskie
go

7871,77

5 097,84
PLN

3000,00

4000
(2000)

4000,00

pkt 1

pkt 1-4

1-4,7

Haszymidzkie
Królestwo
Jordanii, 15.089.09 2015, (2
osoby)

Rada uznaje przedstawione
argumenty i ustala
dofiansnowanie na poziomie
adekwatnym do wartości
naukowej projektu.

Opcina (gmina)
Odwołanie wyjaśnia kwestie
Ljubuski,
metodologiczne. Niemniej jednak
Bośnia i
Rada uważa, że ustalone w
Hercegowina;
częściowo podwyższonej
Warszawa
wysokości dofinansowanie jest
Jesień 2015 adekwatne do wartoście
10.12.2015 (4
merytorycznej projektu.
osoby)

katalog dokumentacji badanego stanowiska, artykuł
w czasopiśmie ppunktowanym Archeology in
Mediterranean, wystąpienia na konferencjach w
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w
Kairze i na seminarium w Paryżu

baza danych informacji przestrzennej (GIS),
ortofotomap, recenzowany artykuł do rocznika,
dokumentacja fotograficzna i opisowa stanowisk,
wystawa w galerii Korytarz, wystąpienie na
Konferencji Sprawozdawczej IA

Rada uznaje część
Wrocław,
przedstawionych argumentów i
Glasgow,
uznaje, że częściowo
Ingolstadt; 17artykuły na stronę koła i do Rocznika Studenckiego
podwyższone dofinansowanie
19.06; 2-5.09;
Ruchu Naukowego UW
jest adekwatne do wartości
12-23.07; 3
merytorycznej projektu i ponadto
osoby
pozwala na jego realizację.

pkt 2,3

Berlin,
Warszawa,
Olsztyn,
Odwołanie nie zostało podpisane
Kętrzyn,
i opieczętowane przez opiekuna
czerwiec koła, co stanowi brak formalny.
grudzień 2015,
3 osoby

wystawa w galerii "Korytarz", artykuł do Rocznika,
wskazane we wniosku prezentacje wynikó

Rada uznaje, że w projekcie
Gorczański
przeważa charakter szkoleniowy.
Park
Realizatorzy na podstawie
Narodowy,
uzyskanej na nim wiedzy i
Przełęcz
zdobytych zdolności realizują
Knurowska w
założone zadanie. Rada uznaje
Gorcach 28.08 to za w istocie praktyczny
05.09.2015
element szkolenia.

nd.

578

MTN Badań i
Ochrony
Światowego
44/II/2015
Dziedzictwa
Kulturowego
"Humnica"

595

Koło
Naukowe
Udział w Letniej Szkole
Geoinformat
45/II/2015 Geoinformacji ''GeoGorce
yki i
2015'' (LSG GG2015)
Teledetekcji
UW

972,00

0,00

nd.

731

SKN
Propagowani
Między niebem a ziemią ai
dokumentacja, badanie i
Wspierania
53/II/2015
analizankurhanów z
Specjalistycz
obszaru mikroregionu
nych Technik
Jeziora Legnickiego
Badawczych
"Excalibur"

8060

8060

pkt 1-3

Badania archiwalne a
nowoczesne technologie.
Jak to działa?

4759

3500

Samławki, VI X 2015, 5 osób

Rada uznaje argumenty
przedstawione w odowłaniu.

wskazane we wniosku publikacje, prezentacje i
wystawy

