Załącznik nr 1 do uchwały nr 12/2014
Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia odwołań od decyzji podjetych w ramach III podziału środków w 2014 r.

Odwołania od decyzji Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego w III podziale w 2014 r.
nr
koła

nazwa koła
(jednostka
UW)

199

Koło Naukowe
StaroŜytnego
Egiptu
„KeMeT"
(Wydział
Historyczny)

465

Międzywydział
owe Koło
Naukowe
Kultury Języka
Prawnego i
Prawniczego
Uniwersytetu
Warszawskieg
o Lingua Iuris
(Wydział
Prawa i
Administracji)

nd.
Koło Koło Naukowe
dokto Administracji
ranck
Publicznej
ie

sygn.

9/III/2014

tytuł projektu

Nieinwazyjne
badania
archeologiczne w
Gebelein (Egipt)

kwota
wnioskowana

10 000,00 zł

15/III/2014

Polski język prawny nowe wyzwania Ogólnopolska
9 500,00 zł
Konferencja
Naukowa

36/III/2014

Organizacja
ogólnopolskiej
konferencji
naukowej pt.
"Czego moŜemy
oczekiwać po
wirtualnych
urzędach? Szanse i
zagroŜenia dla
rozwoju eadministracji w
Polsce"

506,49 zł

20 006,49 zł

kwota
Miejsce i termin
kwota
suma kwot do wykorzyprzyznana w
realizacji
przyznana w
odwołaniu od przyznanych stania na: projektu (liczba
III podziale
III podziału
osób)

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

8000

7500

0

15 500,00 zł

8000

7500

0

15 500,00 zł

Charakterystyka
projektu
/uwagi/

Efekty projektu
wymagane przy
rozliczeniu

pkt 1

Artykuł naukowy
w jednym z pism
Rada przychyliła się do
poświęconych
odwołania decydując
archeologii,
się na cześciowe
wsytąpienia na
finansowanie
konferencjach,
Egipt, Polska,
publikacji. Całościowe
prezentacja
3.01-30.09.2015
finansowanie jest
wyników na
(5/5)
niemoŜliwe ze
Pikniuku
względu na
Naukowym
ograniczenia
Polskiego Radia i
budŜetowe.
Dniach
Archeologa

pkt. 1,3

Rada przychyliła się do
Dokuemntacja
odwołania decydując
Uniwersytet
fotgraficzna
się na cześciowe
Warszawski, aula
konferencji,
finansowanie projektu
Starej Biblioteki,
materiały
przez wzgląd na zbyt
24.02.2015pokonferencyjne,
duŜą liczbę
02.04.2016
publikacja
egzemplarzy
pokonferencyjna.
publikacji.

n.d.

Odwołanie nie spełnia
wymogów formalnych.
Przedsięwzięcie nie
wzbogaca dorobku
naukowego uczelni jest to wydarzenie bez
czynnego udziału
studentów w jego
realizacji.

27-05-2014
Warszawa (3)

nd.

