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Deklaracja Programowa
W roku 2014 rozpocząłem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Obecnie jestem studentem IV roku. Od początku studiów interesowałem się różnymi formami działalności
studenckiej. I rok studiów poświęciłem działalności w Komisji Dydaktycznej Samorządu Studentów Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest ciało, które zajmuje się szybką i efektywną pomocą
studentom mojego wydziału w sprawach zasad studiowania oraz różnego rodzajów regulaminów obowiązujących
studentów naszego wydziału. Już na II roku zainteresowałem się działalnością studenckiego ruchu naukowego.
Od tego Czasu jestem aktywnym członkiem kilku Kół Naukowych działających na wydziale. Obecnie pełnię
funkcję prezesa Koła Naukowego Ius et Civitas. W polu zainteresowań mojego koła znajdują się przede
wszystkim zagadnienia z zakresu historii doktryn polityczno prawnych. Obecnie pragnę jeszcze bardziej i jeszcze
skuteczniej włączyć sie w działalność na rzecz Ruchu Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego i właśnie
dlatego ubiegam się o stanowisko członka Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego.
Jednym z głównych celów jakie stawiam sobie w związku z moją kandydaturą jest znoszenie
niepotrzebnych wymogów formalnych, które utrudniają kołom zdobywanie dofinansowania potrzebnego
do realizacji celów i działalności naukowej. Ponadto jednym z zadań, którym chciałbym się poświęcić w trakcie
ewentualnej kadencji, byłoby uproszczenie regulaminu przyznawania dotacji. Jest to akt niezwykle
skomplikowany i trudny w odbiorze. Jest to jedna z głównych przeszkód na jakie natrafiają koła studenckie, które
postanowią się ubiegać o dofinansowanie swych projektów naukowych.
W czasie swej ewentualnej kadencji chciałbym postawić duży nacisk na współpracę ze społecznością
studencką oraz członkami Studenckiego Ruchu Naukowego. Przede wszystkim podczas dyżurów członka rady,
w czasie których mógłbym pomóc w rozwiązywaniu problemów jakie narosły wśród studentów podczas
interpretacji regulaminów, a także wskazywać sposoby poprawnego pod względem formalnym sporządzania
wniosków o dofinansowanie. Nie wykluczam również możliwości organizowania dodatkowych spotkań
o charakterze instruktażowym podczas których moglibyśmy dogłębniej omawiać kwestię obowiązujących nas
regulaminów, jeśli tylko propozycja taka spotkałaby się z zainteresowaniem społeczności ruchu naukowego.
Ponadto zawsze byłbym dostępny dla przedstawicieli kół naukowych telefonicznie.
Szczególnie wiele uwagi zamierzam poświęcić problemom związanym z instytucją dotacji celowej. Jest
to konstrukcja, która sprawia niezwykle wiele problemów. Dzieje się tak głównie z uwagi na fakt, że brak aktu,
który dogłębnie by ją regulował. W regulaminie dotyczącym zasad przyznawania środków finansowych dotacja
celowa wspomniana jest bez większych szczegółów w dwóch przepisach. Zależałoby mi na tym, aby powstały
odpowiednie uregulowania, które w sposób dogłębny i precyzyjny, a jednocześnie możliwie czytelny i precyzyjny
regulowałyby zasady ubiegania sie i przyznawania tej dotacji. chciałbym również przyczynić się do stworzenia
odpowiedniego formularza, który bezpośrednio ułatwiałby sporządzanie takich wniosków.
Zależałoby mi również na tym aby zająć się kwestią uaktualnienia i dostosowania przewodnika
dotyczącego ubiegania się o dofinansowanie przez Radę Konsultacyjną projektów Kół Naukowych, co znacząco
usprawniłoby proces pisania wniosków finansowych.

