Załącznik nr 1 do uchwały nr 11/2013
Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego z dnia 4 lipca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia odwołań od decyzji podjętych w ramach II podziału środków w 2013 r.

Odwołania od decyzji Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego w II podziale w 2013 r.

nr
koła

nazwa koła
(jednostka UW)

sygn.

tytuł projektu

212

Koło Naukowe
Slawistów UW
(Wydział
Polonistyki)

22/II/2013

Związki
nacjonalizmu i
kultury
popularnej we
współczesnej
Chorwacjiprzypadek
Thompson

212

Koło Naukowe
Slawistów UW
(Wydział
Polonistyki)

Interdyscyplinarn
e badanie
socjalistycznych
23/II/2013 pomników i ich
kontekstu w
krajach byłej
Jugosławii

kwota
kwota
kwota wnioskoprzyznana w II przyznana w
wana
podziale 2013 odwołaniu

4 580,08 zł

4 390,00 zł

0,00 zł

2 350,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

suma kwot
przyznanych

do wykorzystania na:

Miejsce i
termin
realizacji
projektu
(liczba osób)

Charakterystyka projektu/uwagi/

Efekty projektu wymagane przy rozliczeniu

0,00 zł

nd.

Chorwacja,
Warszawa, 0612.2013 (4/4)

Rada wskazuje brak wyjaśnienia znaczenia naukowego
projektu dla Uczelni, brak wskazania wymiernych
efektów projektu, brak potwierdzeń nawiązania
współpracy.

nd.

2 350,00 zł

Bośnia i
Hercegowina,
Wystawa zdjęć, artykuły popularnonaukowe na
Chorwacja,
Rada wskazuje brak prawidłowego
portalach bałkanistyka.org i bryla.pl, artykuł do
pkt 4,5, 7, 8 Czarnogóra, uprawdopodobnienia kosztów (paliwa) wskazanych we
Rocznika Studenckiego Ruchu Naukowego,
Polska, Serbia
wniosku.
Przygotowanie artykuły dla chorwackiego magazynu
14.07zarez
31.12.2013

GruzjaArmeniaRada wskazuje nadmiernie wysokie koszty realizacji
Azerbejdżan, projektu, przewagę waloru turystycznego projektu nad
1 lipca 2013 naukowym. Projekt nie wzbogaca dorobku naukowego i
r. - 31 maja
kulturalnego
2014 r. (6/4
Uczelni.
lub 5/4)

Problem enklaw
Armenii i
Azerbejdżanu terytoria
okupowane czy
anektowane?

8 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

nd.

Społecznokulturowe
funkcje jedzenia
w Etiopii:
Międzywydziałowe
zderzenie
Koło
nowoczesności i
362 Afrykanistyczne 33/II/2013
tradycji na
(Wydział
przykładzie
Orientalistyczny)
codziennych i
świątecznych
praktyk
żywieniowych
Etiopczyków

4 000,00 zł

2 440,00 zł

0,00 zł

2 440,00 zł

pkt 4

Etiopia,
20.09.201322.10.2013
(2/2)

Rada nie zdecydowała się finansować szczepień
zdrowotnych (§ 3 ust 5 Regulaminu)

Publikacje na łamach czasopism naukowych,
publikacja na stronach internetowych, cykl spotkań,
pokazy zdjęć, artykuł do Rocznika Studenckiego
Ruchu Naukowego

Interdyscyplinarne
Koło Naukowe
Dyplomacji i
493
41/II/2013
Prawa (Wydział
Prawa i
Administracji)

8 017,41 zł

1 419,00 zł

6 598,41 zł

8 018,00 zł

pkt 1

Warszawa,
Ankara 15.0428.10.2013
(10/110/11)

Całość wnioskowanej kwoty.

Egzemplarze recenzowanej publikacji naukowej,
potwierdzenie organizacji seminarium studenckiego
oraz warsztatów

Koło Wschodnie
UW (Wydział
325
30/II/2013
Dziennikarstwa i
Nauk Politycznych)

Nesibe Aydin
Model
United Nations
2013udział w
konferencji

nd.

Koło Naukowe
Geoinformatyki i
Teledetekcji
595
51/II/2013
(Wydział Geografii
i Studiów
Regionalnych)

682

Koło Młodych
Dyplomatów

Porównanie
kondycji
roślinności
Tatrzańskiego
oraz
Karkonoskiego
Parku
Narodowego

Stan
Świadomości
politycznej w
56/II/2013
Gruzji na
przykładzie
środowisk
opiniotwórczych

2 693,85 zł

0,00 zł

2 693,85 zł

2 694,00 zł

pkt 1 -11

8 290,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

nd.

Tatrzański
Park
NarodowyKarpaczSzklarska
Poręba,
Warszawa,
01.07.2013 r. 31.03.2014 r.
(6/6)

Całość wnioskowanej kwoty.

Tbilisi,
Rada wskazuje nieprawidłowe złożenie odwołania oraz
Gruzja, 30.06- braki formalne odwołania (§ 12 ust. 1 i 2 w związku z
21.07
§ 7 ust. 3 Regulaminu)

Publikacja wyników badań w postaci 2 artykułów w
punktowanych czasopismach z zakresu
Geoinformatyki i teledetekcji, zestawy opracowań
kartograficznych, wystąpienie na krajowej i
zagranicznej konferencji, potwierdzenie współpracy z
parkami narodowymi wymienionymi w tyt. projektu.
Artykuł do Rocznika Studenckiego Ruchu
Naukowego.

nd.

Sytuacja
społecznoekonomiczna
środowiska
naukowego w
Polsce a
wymiary
zaangażowania
akademików i
studentów

8 950,00 zł

4 250,00 zł

0,00 zł

4 250,00 zł

pkt. 1

Wpływ
czynników
środowiskowych
na skład
Studenckie Koło
gatunkowy runa
Ochrony
borów Puszczy
711
60/II/2013
Środowiska
Augustowskiej
(Wydział Biologii)
ze szczególnym
uwzględnieniem
gatunków
zagrożonych
wyginięciem,

6 533,40 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

nd.

Warszawa,
01.07.2013 –
31.09.2013
(5/5)

Rada wskazuje brak zadeklarowania materialnych
efektów projektu, tym samym projekt nie wzbogaca
dorobku naukowego Uczelni.

nd.

nd.

Warszawa,
01.06.2013 31.08.2014
(7/7)

Rada podtrzymuje decyzję podjętą w ramach II
podziału środków, wskazując nieproporcjonalnie
wysokie koszty projektu w stosunku do
zadeklarowanych przez realizatorów efektów, a tym
samym projekt nie wzbogaci dorobku naukowego
Uczelni.

nd.

Koło Naukowe
Socjologii
709
Publicznej
58/II/2013
(Wydział Filozofii i
Socjologii)

Zmiany składu
gatunkowego
roślinności
Studenckie Koło
torfowisk niskich
Ochrony
711
62/II/2013 i dostępności
Środowiska
biogenów w
(Wydział Biologii)
trakcie procesów
acydyfikacji i
eutrofizacji
Zasoby, ocena
zagrożenia i
dynamika
występowania
Studenckie Koło
najbardziej
Ochrony
zagrożonych
711
61/II/2013
Środowiska
przedstawicieli
(Wydział Biologii)
rodziny
storczykowatych
(orchidaceae) w
województwie
mazowieckim

9 327,40 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5 860,00 zł

2 930,00 zł

0,00 zł

2 930,00 zł

70642,14

13389,00

9 292,26 zł

22 682,00 zł

WarszawaRecenzowany raport z badań, publikacja wyników
Gdańskbadań na stronie internetowej, organizacja konferencji
Braki formalne odwołania (§ 12 ust. 2 w związku z § 7
Bydgoszcz,
naukowej, spotkania warsztatowo-dyskusyjne,
ust. 3 Regulaminu)
15 marca
artykuły naukowe, artykuł do Rocznika Studenckiego
2014 r. (8/7)
Ruchu Naukowego

Uniwersytet
Rada zdecydowała się przyznać dofinansowanie jedynie
Warszawski,
na połowę wydatków ze względu na niewspółmierność
pkt 1-2, 4, 8 15.05.2013 spodziewanych efektów projektu w stosunku do
05.11.2013
deklarowanych kosztów.
(8/8)

Potwierdzenie prelekcji na spotkaniu Polskiego
Towarzystwa Botanicznego i prelekcji na Wydziale
Biologii UW, prezentacja wyników, publikacja
artykułu w czasopiśmie naukowym, dokumentacja
fotograficzna, artykuł do Rocznika Studenckiego
Ruchu Naukowego

