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DEKLARACJA PROGRAMOWA

Właściwe, merytoryczne wsparcie, jakiego udzielają studenccy członkowie Rady
Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego jest niezbędnym elementem
prawidłowego sporządzania i rozliczania projektów dofinansowanych przez Radę.
Dotychczasowa pomoc, którą zapewniają członkowie Rady, powinna być z całą pewnością
kontynuowana, wzmacniana i rozszerzana.
Będąc członkiem Koła Młodych Dyplomatów działającego na Wydziale Nauk
Politycznych i Studiów Międzynarodowych wielokrotnie wspierałem pozostałych studentów
na różnych etapach tworzenia wniosków o dofinansowanie do Rady Konsultacyjnej. Dzięki
temu posiadam poszerzoną wiedzę na temat problemów i wyzwań, przed którymi stoją
studenci i doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie składania wniosków o
dotację/refundację swoich projektów. Pragnę więc zgłosić swoją kandydaturę na członka
Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego XX kadencji.

Zarys programu:
1. Rada Konsultacyjna jako ciało doradcze w sprawach związanych ze studenckim
ruchem naukowym, powinna być reprezentowana przez studentów różnych
kierunków i wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Kontynuacja podjętych kroków dotyczących uproszczenia procedury wyborczej Rady

jak i samego systemu głosowania.
3. Dostępność na dyżurach Rady Konsultacyjnej oraz udzielanie wsparcia we

wszystkich sprawach związanych z działalnością Rady Konsultacyjnej.
4. Podejmowanie decyzji o przyznaniu dofinansowań w sposób jawny i bezstronny, bez

podatności na jakiekolwiek sugestie ze strony innych osób.
5. Nawiązanie współpracy z kołami z innych uczelni.
6. Kontynuacja podjętych działań dotyczących aktualizacji poradników wydawanych

przez Radę Konsultacyjną.
7. Kontynuacja procesu kontroli kół naukowych dotyczącego rozliczania danych

projektów przez koła naukowe.
8. Kontynuowanie tradycji organizowania Kongresu Kół Naukowych i Artystycznych

UW, aby podobnie jak w tym roku, było to wydarzenie ogólnopolskie.

Uważam, że będąc osobą odpowiedzialną, bezkonfliktową i sprawiedliwą, jestem
odpowiednim kandydatem do Rady Konsultacyjnej. Pragnę kontynuować działania
prowadzone przez obecnych członków Rady Konsultacyjnej. Zachęcam do zadawania pytań
podczas Zgromadzenia Przedstawicieli Kół Naukowych.

