
nr 
koła

sygnatura nazwa koła tytuł projektu
kwota 

wnioskowan
a

 
proponowa

na kwota 
dofinansow

ania

miejsce i 
okres 

realizacji 
projektu (ilo ść 

osób)

pkt w 
kosztory

sie

opis 
projektu

efekty projektu uwagi

3 1/IV/08

Studenckie Koło 
Naukowe 

Historyków 
Uniwersytetu 

Warszawskiego

Obchody 90-
lecia 

Studenckiego 
Koła 

Naukowego 
Historyków 

Uniwersytetu 
Warszawskieg

o

4500,00 0,00
UW 18-

19.12.2008 
(lista otwarta)

nd

konferencja 
naukowa 

związana z 
obchodami 

90-lecia Koła

prezentacja dorobku 
Koła, prezentacja 

dorobku 
poszczególnych sekcji, 

promocja Koła

brak planu 
konferencji, 
abstraktów 

referatów na 
konferencję

3 2/IV/08

Studenckie Koło 
Naukowe 

Historyków 
Uniwersytetu 

Warszawskiego

Zamki, pałace 
i rezydencje 
Wielkopolski

3500,00 0,00
Wielkopolska 

24.04-
01.05.2008 (17

nd
objazd 

naukowy po 
Wielkopolsce

konfrontacja 
posiadanych materiałów 

z faktycznym stanem 
budynków, praca na 

"Ŝywym źródle sztuki", 
dokumentacja 
fotograficzna

niska jakość 
efektów 

naukowych 
projektu

12 3/IV/08
Koło Naukowe 

Arabistów

Wieczór 
kuchni 

arabskiej
431,84 0,00

UW 
09.12.2008 

(13)
nd

organizacja 
wieczoru 
kuchni 

arabskiej

nabycie doświadczenia 
w występowaniu przezd 

duŜą publicznością, , 
moŜliwosć 

"posmakowania" kuchni 
arabskiej

niska jakość 
efektów 

naukowych 
projektu

IV podział 2008



22 4/IV/08
Koło Naukowe 

Studentów 
Geografii

Badania 
geomorfologic

zne na 
przedpolu 

lodowca Fall 
(Islandia)

10000,00 10000,00
Islandia 

01.12.2008-
30.12.2009 (5)

pkt. 1,3
badanioa 
terenowe

publikacja artykułu 
przedstawiajacego 

wynik badań w 
czasopiśmie "Prace i 
Studia Geograficzne", 

na portalu 
GEOZETA.PL, 

prezentacja wyników 
badań w Centralnej 
Bibiotece Rolniczej, 

wystąpienei na 
Konwersatorium , 

prezentacja wyników 
badań na zebraniu 

PTG, pokaz slajdów w 
Murzynowie, 

przygotowanie posterów

całość

22 5/IV/08
Koło Naukowe 

Studentów 
Geografii

XIV Terenowe 
Warsztaty 

Sedymentolog
iczne pt. 

"Plejstoceński
e środowiska 
sedymentacyj
ne Pojezierza 
Pomorskiego"

460,00 460,00
Polska 

21.09.2009-
VI.2010 (1)

pkt.1-3

udział w 
warszatatach 
w celu opisu 

badanych 
stanowisk

publikacja 
sprawozdanie z 

warsztatów na stronach 
internetowych, 
dokumentacja 
fotograficzna i 

rysunkowa, przezntacja 
posteru, wygłoszenie 
sprawozdania na sesji 

KNSG-Murzynowo 
2009

całość



51 6/IV/08
Koło Naukowe 
"Koło Młodych 

Geologów"

Analiza składu 
mineralnego i 
chemicznego 
mineralizacji 
kruszcowej w 

utworach 
cechsztyńskic
h monokliny 

przedsudeckie
j w rejonie 
Zbąszynia

1750,00 1750,00
Wydział 

Geologii UW
pkt. 3-5

badania 
laboratoryjne  
mineralizacji 
kruszcowej 

występującej 
w monoklinie 
przedsudecki

ej

interpretacja 
archiwalnych danych 

geologicznych, 
przygotowanie pracy 

magisterskiej, 
publikacja artykułu w 

czasopiśmie 
specjalistycznym

całość

51 7/IV/08
Koło Naukowe 
"Koło Młodych 

Geologów"

Badania 
mineralogiczn

o-
petrologiczne 

utworów 
skarnowych z 
rejonu Starej 
Kamienicy 

koło Jeleniej 
Góry

1370,00 1370,00

Stara 
Kamienica, 

Wydział 
Geologii UW 
styczeń 2009-
czerwiec 2009 

(1)

pkt. 3-4, 6-
7

badania 
terenowe i 

laboratoryjne

publikacja wyników 
badań, 

zaprezentowanie 
wyników badań w 

formie posteru

całość

51, 
316

8/IV/08

Koło Naukowe 
"Koło Młodych 

Geologów", Koło 
Fotografii 

Przyrodniczej

Peru 2009- 
geologia z lotu 

ptaka
10000,00 7500,00

Peru 
03.02.2009-

03.03.2009 (5)
pkt 1

badania 
terenowe w 

Peru 
dotyczące 

analizy 
obszaru 

orogeniczneg
o połaczone z 
dokumentacj

ą 
fotograficzną 

regionu

analiza zdjęć lotniczych 
i satelitarnych, baza 
danych zawierająca 
opis i dokumentację 
fotograficzną form 
morfologicznych, 
zilenik, publikacja, 
sprawozdanie na 

stronie internetowej

przyznanie 
dofinansowani
a na kaŜdego 

uczestnika 
projektu w 
wysokości 

1500 zł



51 9/IV/08
Koło Naukowe 
"Koło Młodych 

Geologów"

Geofizyczne 
badania 
kontaktu 
Karpat 

wewnętrznych 
i 

zewnętrznych 
w rejonie 
Jaworek

2700,00 2700,00
Jaworki 

01.04.2009-
15.05.2009 (4)

pkt 1
badania 

terenowe i 
laboratoryjne

interpretacja wyników 
badan, prezentacja 
wyników badań na 
stronie internetowej 
koła, seminarium na 
Wydzaile Geologii 
dotyczące badań 
georadarowych

całość

81 10/IV/08
Studenckie Koło 

Naukowe 
Puerta del Sol

Ameryka 
Południowa w 

obiektywie 
młodego 

archeologa

540,00 0,00
Dom Polonii 

15.01-
15.02.2009 (9)

nd
wystawa- 
projekt 

artystyczny

wystawa fotografii z 
wyjazdów członków 

koła do Ameryki 
Południowej

brak listów od 
współpracujący

ch instytucji, 
brak 

potwierdzenia z 
miejsca 

odbycia się 
wystawy

120 11/IV/08
Koło Naukowe 

"Utriusque Iuris"

Konferencja 
naukowa 

"Współczesne 
wyzwania 

bioetyczne"

9840,00 0,00

Uniwersytet 
Warszawski 

05.01-
30.11.2009 

(80)

nd

ogólnopolska 
konferencja 

naukowa 
dotycząca 
prawnych 
aspektów 
bioetyki

publikacja 
pokonferencyjna, 

referaty konferencyjne 
przygotowane przez 

studentów

brak 
dokładnego 

planu 
konferencji. 
Brak listy 

prelegentów 
(załączono 
tylko listę 

gości)

130 12/IV/08
Koło Naukowe 
Common Law

Common Law 
study visit in 

Oxford, 
Cambridge 
and London

7569,75 7569,75
Oxford,Cambri

dge 04-
12.02.2009 (7)

pkt. 1-2, 4-
5

udział w 
wykładach i w 
warsztatach 
w Wielkiej 
Brytanii, 

prezentacja 
wyników 
własnych 

badań 

publikacja artykułów 
naukowych z badań w 

Wielkiej Brytanii, artykuł 
w czasopiśmie 

studenckim, spotkanie 
powyjazdowe na UW

całość



187 13/IV/08
Studenkie Koło 
Kulturoznawcze

Konferencja 
naukowa:ToŜs

amość 
narodowa- 
budowanie 
identyfikacji 
osobowej w 

odniesieniu do 
identyfikacji 
narodowej w 

XXI wieku

1050,00 1050,00
Instytut Kultury 
Polskiej UW 

20.03.2009 (5)
pkt. 4

jednodniowa 
konferencja 

naukowa

publikacja 
pokonferencyjna, 

referaty konferencyjne 
przygotowane przez 

studentów

całość

187 14/IV/08
Studenckie Koło 
Kulturoznawcze

Pogranicze- 
obszary 

badawcze 
(konferencja 
studencko-

doktorancka)

3905,00 3905,00
Warszawa 
12.2008-

12.2009 (50)
pkt. 3, 9

ogólnopolska 
trzydniowa 
konferencja 

naukowa 

publikacja, wygłoszenie 
referatów przez 

studentó na konferencji
całość

187 15/IV/08
Studenckie Koło 
Kulturoznawcze

Widok II- 
Wystawa 

"Słowo, obraz, 
miasto- 

Warszawa 
Mirona 

Białoszewskie
go"

306,00 0,00
Warszawa 

20.12.2008-
15.01.2009 (6)

nd
wystawa- 
projekt 

artystyczny

wystawa fotografii i 
materiałów 

archiwalnych

brak większej 
części 

uprawdopodob
nień, brak 
listów od 

współpracujący
ch instytucji, 

brak 
sprecyzowaneg

o miejsca 
odbycia się 

wystawy

191 16/IV/08
Warszawskie 

Koło 
Andragogiczne

Start 
zawodowy 

studentów w 
obliczu 

zagroŜeń dla 
gospodarki

16000,00 0,00
Warszawa 

(lista otwarta)
nd

konferencja 
naukowa 

nd
brak 

sprawozdania 
rocznego



199 17/IV/08R
Koło Naukowe 
StaroŜytnego 
Egiptu KeMeT

Giza Plateau 
Mapping 
Project- 
badania 

ceramologiczn
e

3200,00 0,00
Giza 28.02-

02.05.2008 (4)
nd

badania 
terenowe

dokumentacja 
rysynkowa i opisowa 

zabytków 
ceramicznych, opis 

technologiczny 
ceramiki, określenie 
kolorów zabytków, 

zebranie materiałów do 
prac naukowych

wniosek 
złoŜony po 

terminie

263 18/IV/08
Koło Naukowe 

Prawa 
Europejskiego

Publikacja 
naukowa: 

Nowe 
tendencje w 
europejskim 

prawie 
gospodarczym

4050,00 4050,00

Warszawa 
styczeń-

grudzień 2009 
(24)

pkt. 1

publikacja 
zawirająca 

prace 
członków 

koła

publikacja całość

344 19/IV/08R
Koło Naukowe 

Genetyki i 
Epigenetyki

X 
Ogólnopolskie 
Akademickie 
Seminarium 
Studentów 

Biotechnologii 
Gdańsk 2008

330,00 110,00
Politechnika 
Gdańska 21-

23.11.2008 (3)
pkt. 1-2

udział w 
konferencji w 

Gdańsku

wygłoszenie referatu na 
konferencji

dofinansowani
e dla osoby 

wygłaszajacej 
referat

355 20/IV/08
Koło Naukowe 

Etnomuzykologii

Portrety 
artystów 

indonezyjskich- 
wystawa 

fotografii z 
badań 

terenowych

1770,00 0,00
Galeria 

Muzeum UW 
15-30.10.2009

nd
wystawa- 
projekt 

artystyczny

wystawa prezentujaca 
zdjęcia wykonane 
podczas badan 

naukowych

brak 
uprawdopodob

nień 
większości 

kosztów



362 21/IV/08

Miedzywydziało
we Koło 

Afrykanistyczne 
Uniwersytetu 

Warszawskiego

Publikacja 
"Przegląd 

Afrykanistyczn
y- African 

Review vol. 
III"

4700,00 0,00
Warszawa 
15.02.2009 

(lista otwarta)
nd

publikacja 
artykułów z 

badań 
terenowych 
członków 

koła

publikacja, promocja 
działalności koła

brak danych na 
temat planu 
publikacji: 

tytułów 
artykułów/abstr

aktów, brak 
podpisów 

uczestników 
projektu

464 22/IV/08

NiezaleŜne 
Samorządne 

Koło Naukowe 
"Solidarność"

Ruch 
społeczny 

"Solidarność" 
jako 

przyczyna 
zmian w 
polskiej 

socjologii

1342,00 1342,00

Warszawa, 
Kraków,ParyŜ 
01.01.2009-

30.10.2009 (1)

pkt. 2-4
badania 
naukowe

zebranie materiałów do 
pracy magisterskiej, 

przygotowanie artykułu i 
jego zgłoszenie do 

czasopism branŜowych, 
spotkanie w obrębie 

koła

całość

493 23/IV/08

Interdyscyplinar
ne Koło 

Naukowe 
Dyplomacji i 

Prawa

Raphael 
Lemkin 

Crusader- 
konferencja 

naukowa

5292,00 0,00

Warszawa 
09.12.2009-
09.12.2009 

(30)

nd
konferencja 

naukowa

publikacja zawierajaca 
najlepsze referaty 

wygłoszone na 
konferencji 

brak dokładnej 
informacji na 

temat przebytej 
konferencji, 

brak 
materiałów 

konferencyjnyc
h, brak 

większości 
abstraktów do 

publikacji



537 24/IV/08
Koło Naukowe 

Spiritus Politicus

Czasposimo 
Spiritus 
Politicus

2730,36 0,00
UW luty 2009 

(9)
nd

publikacja 
prac 

studentów 
koła

publikacja

brak danych na 
temat planu 
publikacji: 

tytułów 
artykułów/abstr

aktów

544 25/IV/08
Koło Naukowe 
Immunologii

Mikrochimeryz
m-badania w 
hodowlach 

leukocytów in 
vitro

5131,89 5131,89
Wydział 

Biologii do 
01.12.2009 (9)

pkt.1-3, 5-
6

badania 
laboratoryjne 
zmierzające 

do 
opracowania 

modelu 
badawczego 
do badań in 

vitro 
mikrochimery

zmu w 
układzie 

odpornościow
ym

publikacja wyników 
badań, prezentacja 
wyników badań na 

konferencji naukowej

całość

558 26/IV/08

Koło Naukowe 
Chemii 

Biologicznej 
"Nukleotyd"

Udział w 
międzynarodo

wej 
konferencji 

"Tenth 
Tetrahedron 
Symposium- 
Challenges in 
Organic and 
Bioorganic 
Chemistry

9237,00 9237,00
ParyŜ 23-

26.06.2009
pkt. 1-2

udział w 
międzynarod

owej 
konferencji w 

ParyŜu

przezntacja własnych 
wyników badań w 
postacji posterów, 

publikacja abstraktów w 
materiałach 

konferencyjnych, 
publikacja w 

anglojęzycznych 
czasopismach, 

wygłoszenie serii 
odczytów na 

spotkaniach koła

całość

Suma 111 705,84 56 175,64


