Numer Koła

3

75

153

195

Sygnatura
projektu

3/I/2015

17/I/2015

Koło

Studenckie Koło
Naukowe
Historyków UW

SKN
Nowoczesnych
Metod
Prosepkcji i
Dokumentacji
Archeologicnej
"Wod.o.lot"

Nazwa projektu

Dziedzictwo dawnych
państw w krajobrazie
Łotwy i Estonii

Montenegro Underwater
Project: Podwodne
badania archeologiczne
morskich i jaskoniowych
akwenów Czarnogóry

32/I/2015

SKN Kontaktów
Na tropie zaginionych
Świata
skarbów-odkrywanie i
Antycznego z popularyzacja dziedzictwa
Barbaricum
kulturowego dawnych Prus
"Extraneum"
Wschodnich

39/I/2015

Koło Naukowe
Myśli Politycznej
i Prawnej (WPiA
UW)

Paris International Model
United Nations

Kwota
wnioskowana

9999

16000

8375,55

5761,32

Kwota
przyznana na
projekt po
uwzględnieniu
odwołania

Uwagi przy rozpatrywaniu
odwołania

3000

Rada akceptuje
argumenty przedstawione
w odowłaniu, uznaje
jednak, że znaczenie
projektu dla UW oraz jego
efekty naukowe
uzasadniają przyznanie
jedynie częściowego
dofinansowania. Również
liczba badawcza zdaniem
Rady wciąż pozostaje za
duża.

5000

Rada nie może
przyjmować dodatkowych,
istotnych dla
rozstrzygnięcia sprawy
dokumentów. W
szczególności, jeśli były
one dostępne także w
momencie składania
wniosku (umowa o
współpracy z 2010 roku).
Rada uznaje, że
dotychczasowy poziom
finansowania projektu jest
wystarczający dla
rozpoczęcia jego
realizacji.

0

Odwołanie obarczone
błędem formalnym - brak
pieczęci
uprawdopodabniającej
autentyczność podpisu
opiekuna naukowego.
Rozbieżności co do treści
wniosku a treści odwołania

3500

Rada uznaje część
argumentów uczestników,
ma jednak wątpliwości, co
do znaczenia projektu dla
UW

292

316

398

48/I/2015

50/I/2015

59/I/2015

Koło Naukowe
Gringos

Koło Fotografii
Przyrodniczej

Koło
Starożytnicze

Bob Marley i jego
pokolenie: społeczny
aktywizm czy ruch
duchowej emancypacji

Format przyrody-fotografia
przyrodnicza w małym,
średnim i wielkim formacie

Centro storico - wyjazd
badawczy

4000

1598,74

10000

3000

Rada uznaje, że z uwagi
na ograniczenia
regulaminowe, wysokość
finansowania projektu
przez Radę jest zasadna i
pozwala na rozpoczęcie
realizacji projektu.
Znaczenie projektu dla
UW jest niewspółmierne
do zakładanych kosztów.

0

Rada uznaje, że
znaczenie naukowe lub
artystyczne projektu dla
UW jest nieduże.
Charakterystyka projektu
nie wpasowuje się w profil
Rady, jako podmiotu
wspierającego przede
wszystkim rozwój nauki i
sztuki przez studentów
UW. Dotychczasowa
praktyka nie jest dla Rady
wiążąca.

4500

Rada zauważa wyższy
potencjał naukowy
projektu, z uwagi na
ograniczenia finansowe,
nie było możliwe wyższe
dofinansowanie projektu w
tym podziale. Niemniej
jednak Rada zauważa
nieracjonalny podział
obowiązków i podtrzymuje
swoje zdanie o zbyt dużej
liczbie badawczej.

436

541

654

779

62/I/2015

71/I/2015

82/I/2015

99/I/2015

Koło Naukowe
Własności
Intelektualnej
„IP”

Publikacja Naukowa na Xlecie działalności Koła

Koło Naukowe
Ubezpieczeń
Społecznych i
Zeszyty ubezpieczeniowe.
Gospodarczych
Tom III
WPiA UW
(Wydział Prawa i
Administracji)

Studenci.Lokalni
e! (CSSTiRL)

Polski a francuski
samorząd terytorialny

Towarzystwo
Miłośników
Modernizacyjne zmiany w
Kultury Arabskiej emiracie Ras al.-Chajma
"Marhaba"

2700

1980

9612,45

10000

1400

Dokumenty przedstawione
w odwołaniu potwierdzają
opinię Rady, że część
kosztów jest niecelowa i
możliwa do uniknięcia
(korekta tekstu, nadanie nr
ISBN). Także znaczenie
projektu dla UW i stanu
nauki nie jest w odczuciu
Rady proporcjonalne do
kosztów.

0

Załączone dokumenty,
wobec braku złożenia
sprawozdania, nie są
wystarczające. Koło, by
mogło uzyskać
finansowanie musi złożyć
dokument podpisany
przez dziekana
potwierdzający zagubienie
sprawozdania przez
obsługę sekreatriatu.

0

Realizatorzy w odwołaniu
jedynie ogólnie wskazali
na niekorzystny wpływ
zmniejszenia finansowania
projektu na jakość jego
realizacji, nie podali przy
tym żadnych szczegółów.
W mniemaniu Rady
utrzymanie bieżącego
finansowania jest
zasadne.

4500

Rada uznaje część
argumentów zawartych w
odwołaniu. Podtrzymuje
jednak swoje stanowisko,
że wartość projektu dla
UW i stanu nauki,
uzasadnia przyznanie
tylko częściowego
odwołania.

