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24/I/2018 
Koło Naukowe Biologii 

Ewolucyjnej, Wydział Biologii

539

Ewolucja czaszki dinozaurów rogatych. 

Opracowanie kolekcji ceratopsów w 

muzeach paleontologicznych w USA 2 513,81 zł 0,00 zł

 - 

Stany Zjednoczone, 

20.9.2017-12.12.2017

Koło wnioskuje o refundacje kosztów podróży do USA jednego 

z członków. Celem podróży było jak to określono w wniosku 

dokonanie "badań fotograficznych" eksponatów muzealnych. 

Ponadto zauważyć należy, że wniosek nie spełnia wymogów 

formalnych wniosku o refundacje, brak między innymi 

wykazania merytorycznych wyników projektu. W związku z 

powyższym Członkowie Rady Konsultacyjnej zadecydowali, że 

wniosek nie zasługuje na dofinansowanie. Po ponownej 

analizie wniosku Rada nie zdecydowała się na finansowanie 

przedstawionego projektu. Decyzja Rady motywowana jest 

brakami formalnymi wniosku oraz niedostatecznym 

udokumentowaniem wyników przeprowadzanych badań.  - 

32/I/2018 

Koło Naukowe "Futbol i 

Polityka", Wydział Nauk 

Politycznych i Studiów 

Międzynarodowych 

823

Udział w międzynarodowej konferencji 

naukowej "International Futbool History 

Conference" oraz publikacja artykułu 

naukowego w czasopiśmie naukowym 

"Soccer and Society" 4 170 zł 0,00 zł

 - 

Manchester, 7.-8.6.2018

Zgodnie z §2 pkt. 1 koło naukowe może ubiegać się o 

dofinansowanie z Rady po upływie sześciu miesięcy od dnia 

wydania decyzji w sprawie rejestracji koła na Uniwersytecie 

Warszawskim. Przepis ten, stosuje się także do sytuacji 

reaktywacji koła naukowego.

Wnioskodawca, tj. Koło Naukowe ,,Futbol i polityka”, zostało 

reaktywowane dnia 1.12.2017 roku, a zatem od dnia rejestracji 

nie upłynął wymagany przez Regulamin termin sześciu 

miesięcy. Wnioskodawcy zatem, zgodnie z Regulaminem, nie 

przysługuje prawo ubiegania się o dofinansowanie. Rada nie 

zmienia zdania, co do twierdzenia, że reaktywacja jest 

rodzajem rejestracji. Wynika to z procedury, jaką podejmuje się 

przy reaktywacji. Za rejestrację uważa się ostatnią, 

obowiązującą rejestrację, a nie pierwszą rejestrację koła o 

takim samym numerze rejestru, które od wielu lat nie 

funkcjonuje.

 - 

34/I/2018 

Koło Naukowe Chemii 

Związków Biologicznie 

Czynnych 

"Salamandryna", Wydział 

Chemii

887

Udział w międzynarodowej konferencji 

naukowej 21st Vitamin D Workshop 3 282,30 zł 3 282,30 zł

pkt. 1 - opłata konferencyjna, 

pkt. 5 - bilety komunikacji 

miejskiej Barcelona, 16-20.5.2018

Po ponownym rozpatrzeniu wniosku postanawia się przyznać 

pełne finansowanie. Z uwagi na specyfikę działalności 

naukowej wnioskodawców oraz charakter realizowanego 

projektu nie jest możliwe by stał się on okazją do zbierania 

materiałów do prac doktorskich wnioskodawców. Jednym z 

celów Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu 

Naukowego jest w szczególności finansowanie udziału 

studentów Uniwersytetu Warszawskiego w międzynarodowych 

konferencjach naukowych, podczas których mogą oni 

prezentować wyniki swoich badań oraz promować Ruch 

Naukowy Uniwersytetu Warszawskiego.

sprawozdanie 

merytoryczne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/2018 Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosków złożonych w I podziale 2018 r.

Wnioski rozpatrzone przez Radę Konsultacyjną ds. Studenckiego Ruchu Naukowego ponownie



38/I/2018 

Studenckie Koło 

Archeologii Naukowej 

"Vestigium", Wydział 

Historyczny

925

Wieloelementowe rozpoznane 

unikatowego cmentarzyska 

wczesnośredniowiecznych Galindów w 

Nowych Bagiennicach 10 000 zł 0,00 zł

 - 

Nowe Bagiennice, 8-

21.4.2018

Rada po ponownej weryfikacji wniosku negatywnie 

ustosunkowuje się do argumentów zawartych w podaniu o 

ponowne rozpatrzenie wniosku.

Zgodnie z § 19 1. W trakcie ponownego rozpatrywania wniosku 

pod uwagę brane są wyłącznie dokumenty złożone w terminie 

określonym w§ 12 ust. 1. W związku z tym Rada nie bierze pod 

uwagę dokumentów przedłożonych w terminie późniejszym, 

które stanowią punkt 2 oraz 3 argumentacji wnioskodawcy.  

Punkt 4  jest bezzasadny ponieważ Rada docenia projekt pod 

względem merytorycznym, nieścisłości dotyczą strony 

formalnej.  Punkt 1 odnośnie braku podpisu opiekuna koła na 

podaniu, jeżeli dotyczy podania o ponowne rozpatrzenie 

wnioskujest nie zrozumiały ponieważ  wnioskodawcy wnoszą,  

że widnieje podpis w "formie zastępczej" czyli Dyrektora 

Instytutu co nie ma miejsca, a jeżeli o sam wniosek o 

dofinansowanie, to nie ma tu znaczenia, ponieważ ani 

pierwotna, ani aktualna decyzja Rady nie opiera się na 

zarzucie, który wyprzedzająco odparło koło.

 - 

19 966 zł 3 282,30 zł


