Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/2014
Rady Konsultacy jnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego z dnia 05 maja 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia odwołań od decy zji podjety ch w ramach I podziału środków w 2014 r.

Odwołania od decyzji Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego w I podziale w 2014 r.

Nr
koła

15

Nazwa koła

Koło Naukowe
“Etno” (Wy dział
History czny )

Sygn.

Tytuł
projektu

Przegląd
Filmów
Etnograf iczny
6/I/2014
ch “Oczy I
Obiekty wy ”
edy cja XI

Koło Naukowe
StaroŜy tnego
I Sy mpozjum
199 Egiptu “Kemet” 24/I/2014
Młody ch
(Wy dział
Egiptologów
History czny )

Studenckie
Koło
Wspólpracy
352
Europejskiej
(Wy dział
Pedagogiczny )

35/I/2014

Y outh in
Changes
2014
Gruzińskopolskie
sy mpozjum
studencki

Wnioskowano

6 687,00 zł

2 031,60 zł

9 791,74 zł

Przyznano w I
podziale

0,00 zł

400,00 zł

2 728,00 zł

Przyznano w
odwołaniu

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Suma Kwot
przyznanych

0,00 zł

400,00 zł

2 728,00 zł

Na:

nd.

Miejsce i
termin
realizacji
projektu
(liczba
osób)

Uzasadnienie

Rada podtrzy muje
decy zję podjętą w I
podziale 2014 roku
wskazując na rak
ory ginału opinii
opiekuna koła
(dostarczono jedy nie
Warszawa
ksero), braki w
25-27
uprawdopodobnieniu
kwietnia
kosztów, brak
2014r. (1/1)
uzasadnienia dla
duŜy ch liczb
jednostkowy ch, brak
zaświadczenia o
współpracy z częścią
podmiotów
okreslony ch jako
współpracujące.

Efekty projektu wymagane przy
rozliczeniu

nd.

Pkt 4

Rada podtrzy muje
Uniwersy tet decy zję podjętą w I
Wrocławski, podziale 2014 roku
8.05.2014 r. wskazując na brak
listy prelegentów z
30.01.2015r. UW, który ch ty czy
się kosztory s.

publikacja pokonf erency jna, dokumentacja
f otograf iczna

Pkt 2.3,
2.4

Rada podtrzy muje
decy zję podjętą w I
podziale 2014 roku
wskazując na brak
jasnego
Tbilisi 16uprawdopodobnienia
24.03.2014r,
wy datków w punkcie
5.2 oraz
nieproporcjonalna
wy sokość kosztów
projektu.

dokumentacja f otograf iczna, recenzowany
arty kuł do Rocznika i Stowarszy szenia Most
do Gruzji,

Koło Naukowe
Obserwacji
Polskich
Mediów im.
Stef ana
483
45/I/2014
Kisielewskiego
(Wy dział
Dziennikarstwa
i Nauk
Polity czny ch)

674

Koło Naukowe
Opty ki I
Fotoniki
(Wy dział
Fizy ki)

VI
Ogólnopolski
Zjazd
Anality ków
Mediów

Wy jazd na
konf erencję
optczną DOC
oraz
59/I/2014
warsztaty
Laserlab III
Training
School do
Ry gi

Inwentary zacj
Studenckie
a
Koło Ochrony
zagroŜony ch
Środowiska
przedstawwici
711 Uniwersy tetu 65/I/2014
eli f lory
Warszawskiego
górskich łąk w
(Wy dział
województwie
Geograf ii)
podkarpackim

767

Koło Naukowe
Prawa i
Gospodarki
Chin (Wy dział
Prawa i
Administracji

2 801,00 zł

5 941,20 zł

6 000,00 zł

WarsawBeijing
68/I/2014
10 000,00 zł
Forum: Y outh
f or Bussiness

0,00 zł

3 767,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 500,00 zł 3 500,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

3 767,00 zł

6 000,00 zł

0,00 zł

Pkt 1-3

Rada podtrzy muje
Uniwersy tet decy zję podjętą w I
Warszawski,
podziale 2014
7 maja
wskazując na brak
2014r.(80/40 opinii opiekuna koła,
/8)
brak podpisu prezesa
koła.

nd.

Pkt 1

Rada podtrzy muje
decy zję podjętą w I
podziale 2014 roku
wskazując na
Ry ga 8-13
niewspółmierność
kwietnia
zakładancy h ef ektów
2014r.
do kosztów projektu,
(14/14)
brak wskazania
czasopism, w który m
zostaną opublikowane
arty kuły .

recenzowane publikacje pokonf erency jne,
dokumentacja f otograf iczna, pły ta cd z
plikami z plakatami, publikacjami
recenzowany arty kuł do Rocznika

Pkt 1

woj.
Podkarpacki Rada przy chy la się
e
do odwołania
(20.03.2014
przy znając całość
–
wnioskowanej kwoty .
15.09.2014)

Dokumentacja prelekcji wy głoszonej na
Wy dziale Biologii UW, publikacja arty kułu,
dokumentacja f otograf iczna, potwierdzenia
prezentacji ef ektów podczas konf erencji
geobotanicznej

nd.

Rada podtrzy muje
decy zję podjętą w I
podziale 2014
wskazując na brak
Warszawapieczątki pod opinią
Pekin 05.05samodzielnego
07.07.2014
pracownika
(15/30)
naukowego, kopię
opinii samodzielnego
pracownika
naukowego.

nd.

Klub Naukowy
„Zwierzę
802
Tajemne”
(Wy dział Artes
Liberales)

Respondeo
etsi mutabor
or how to
Def end the
Truth in the
Age of
Relativ ismwy stąpienie
71/I/2014
czy nne na
R
konf erencji
między narodo
wej „Ethics of
Moral
Absolutes:
Twenty Y ears
af ter Veritatis
Splendor”

300,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

43 552,54 zł

9 395,00 zł

########

12 895,00 zł

nd.

Braki f ormalne
odwołania (§ 12 ust.
Warszawa
2 w związku z § 7 ust.
163 Regulaminu).
17.12.2013
Faktury za rok 2013,
(1/1)
wniosek niemoŜliwy
do rozliczenia.

nd.

