Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/2017 Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia podań o ponowne rozpatrzenie wniosków złożonych
w I podziale 2017 r.
Wnioski rozpatrzone przez Radę Konsultacyjną ds. Studenckiego Ruchu Naukowego - ponowne rozpatrzenie wniosków złożonych w I podziale 2017 r.

Sygnatur
a

13/I/2017

Nazwa koła
(jednostka UW)

Koło Naukowe
Biologii
Molekularnej UW

Numer
koła

82

Tytuł projektu

VI Międzyuczelniane Sympozjum
Biotechnologiczne "Symbioza" im.
Krzysztofa Szewczyka

Kwota
przyznana
Kwota
po
wnioskow uwzględnie
ana
niu podania

8178,23

730,35

Efekty projektu
wymagane przy
rozliczeniu

Do wykorzystania
na:

Miejsce i termin
realizacji projektu

pkt. 1 (teczki), pkt. 5
(zaproszenia)

Rada podtrzymuje swoją decyzję o
przyznaniu tylko częściowego
dofinansowania projektu. Argumenty
powoływane w odwołaniu wskazują, że
wnioskodawcy wciąż niewłaściwie
odczytują i interpretują Regulamin
przyznawania dofinansowania. Koszty
zakupu nagród takich jak bony do
Empiku i promptery nie są zgodne z
regulaminem przyznawania
dofinansowania – a dokładnie
wspomnianym w odwołaniu punktem 6
§ 3. Rada podtrzymuje także swoje
zdanie, że zakup gadżetów
konferencyjnych nie jest dla niej
preferowanym kosztem. Przez wzgląd
na znaczną merytoryczną wartość
projektu Rada postanowiła wspomóc
finansowanie części tych gadżetów
(teczki konferencyjne). Następnym
razem przy składaniu wniosku Rada
proponuje skonsultować jego
zgodność z regulaminem i doradza
takie ułożenie kosztorysu, by punkty, o
które koło wnioskuje, nie budziły
wątpliowości. Nawet jeśli projekt
merytorycznie stoi na dobrym
poziomie, ale przy tym koło udowadnia
Szkoła Główna
głęboką nieznajomość regulaminu i
Gospodarstwa
wnioskuje o pieniądze na drogie
fotorelacja,
Wiejskiego w
nagrody dla prelegentów – niestety
udowodnienie
Warszawie; 26-28
ocena wniosku wypada ostatecznie
nagłośnienia
maja 2017 r.
negatywnie.
wydarzenia w mediach

Charakterystyka projektu /uwagi/

14/I/2017

18/I/2017

27/I/2017

39/I/2017

Koło Naukowe
Biologii
Molekularnej WB
UW

SKN Archeologii
Bliskiego i
Środkoweggo
Wschodu

Koło Naukowe
Prawa Bankowego

Koło Naukowe
Prawa Rynków
Kapitałowych

82

172

285

569

Sympozjum Kół Naukowych
Wydziału Biologii Uniwersytetu
Warszawskiego PILCHY 2017

I międzynarodowa konferencja
interdysccyplinarna "Caravanserai
Młodzi Badacze Starożtnego
Wschodu"

IX Ogółnopolski Kongres Prawa
Bankowego i Rynku Kapitałowego

Publikacja naukowa "Zagadnienia
funduszy inwestycyjnych w
świetle nowelizacji ustawy o
funduszach inwestycyjnych"

3813,28

5690

1656,86

9450

391

2497

395,94

3450

pkt. 2 (księgi
abstraktów)

pkt. 4 (wydruk
katalogów z
programami i
abstraktami), pkt. 9
(wydruk publikacji)

pkt. 2 (wydruk
certyfikatów)

publikacja

RK zdecydowała się przyznać
częściowe dofinansowanie na
organizację Sympozjum w kwocie 391
zł, uwzględniającej punkt związany z
drukowaniem księgi abstraktów. Co do
drugiego punktu wnioskowanego w
odwołaniu, czyli dofinansowaniu
zakupu nagród rzeczowych dla
Stacja
najlepszych referentów Sympozjum,
Hydrologiczna UW
regulamin Rady nie dopuszcza
w Pilchach, 28.04- możliwości przeznaczania środków z
02.05.2017 r.
jej funduszu na tego typu wydatki.

fotorelacja, artykuł do
Rocznika

Warszawa,
01.2018 r.

RK podtrzymuje swoją decyzję w
zakresie przyznania jedynie
częściowego dofinansowania. Rada
przyznała początkowo środki na
publikację oraz wydruk katalogów z
programami i abstraktami. Według RK
pozostała wnioskowana część
(materiały pomocnicze) nie jest
niezbędna w celu organizacji
konferencji i nie stanowi kosztów
preferowanych przez Radę. RK zaleca
zwrócenie się o dofinansowanie do
ZSS-u.

Publikacja
pokonferencyjna w
języku angielskim

Warszawa, 1920.04.2017 r.

Konferencja ma charakter
wykładów/szkolenia dla studentów z
zakresu Prawa Bankowego. RK
zdecydowała się przyznać częściowe
dofinansowanie na wydruk
certyfikatów. Zawyżony kosztorys
projektu. Rada zaleca, aby w
przyszłym roku panel studencki
odbywał się w środku dnia i w miejscu,
w którym odbywa się Kongres.

fotorelacja, publikacja
podsumowująca
Kongres

Warszawa,
30.09.2017 r.

Według RK koszt publikacji jest
niewspółmierny do wartości naukowej
(9450 zł). Z uwagi na dużą skalę
przedsięwzięcia, jego pionierski
charakter, jak również przynależność
do kategorii projektów finansowanych
przez Radę (par. 5 pkt 5 Regulaminu),
RK przyznała częściowe
dofinansowanie w wysokości 3450
złotych. Zdaniem RK kwota ta
odpowiada wartości naukowej projektu
i jednocześnie mieści się w granicach
funduszy, które przyznawane są w
ostatnich latach na punktowane
publikacje naukowe.

egzemplarz publikacji

44/I/2017

Koło Naukowe
Optyki i Fotoniki

674

Międzynarodowa konferencja
studencka OPTO2017

9958

5233

pkt. 4 (druk
identyfikatorów), pkt.
6 (torby z
nadrukiem), pkt. 7
(druk księgi
abstraktów), pkt. 11
(przerwy kawowe 1000 zł), pkt. 12
(lunch - 2 000 zł)

Warszawa, 0408.07.2017 r.

Po uwzględnieniu odwołania RK
podtrzymuje swoją decyzję dotyczącą
częściowego dofinansowania projektu.
Prestiż i wysoki poziom organizacji
konferencji zadecydował o
dofinansowaniu projektu również w
zakresie cateringu, jednak ze względu
na ograniczone środki i dość wysoki
koszt cateringu, Rada nie zdecydowała fotorelacja, artykuły do
się zwiększyć dofinansowania.
Rocznika

48/I/2017

Koło Naukowe
Archeologii
Podwodnej

807

Woda, ląd, powietrze czyli weryfikacja
osady bałtyjskiej w Tworkach
Skrodzkich

9799

4500

sprzęt nurkowy

RK zdecydowała się przyznać
dofinansowanie na badania Tworkach
Skrodzkich w kwocie 4500 zł,
uwzględniającej punkt na wypożyczenia
sprzętu nurkowego. Zmiana podyktowana
jest powtórną analizą podania, a także
uwzględnieniem wysiłku włożonego przez
badaczy w dotychczasowe przygotowania.
Ze względu na wysoką sumę wnioskowaną
do Rady, a także niewspółmierne rezultaty
uzależnione od wyników badań, Rada
zdecydowała nie przyznać dofinansowania
w pełnej kwocie. Wyniki badań oraz
możliwość ich publikacji jest uzależniona od
wyników prospekcji podwodnej, które do
momentu jej przeprowadzania są niepewne.
Gwarantowane wyniki w postaci publikacji
badań z lat 80-tych nie wymagają natomiast
tak wysokich nakładów finansowych o jakie
wnioskują twórcy projektu.
Rada wsparła już dwa inne projekty
dotyczące archeologii podwodnej natomiast
ich duża liczna (ogółem 5) spowodowała,
że zmuszona była wybrać najlepiej
zaprezentowane. Duża liczba wniosków
sprawia, że RK stara wspierać się różne
dziedziny nauki rozwijające się na
Uniwersytecie Warszawskim. Wszystkie
projekty związane z archeologią podwodną
wnioskowały o dofinansowanie w
maksymalnej lub zbliżonej do niej sumie.
Oczywista jest różnica w badaniach
różnych stanowisk, niemniej Rada nie może
skupiać się na finansowaniu jednej
dziedziny nauki jaką jest
archeologia/archeologia podwodna Polski.
Kosztowna metodyka podjętych badań
powinna skłaniać twórców projektów także
do pozyskiwania innych form
dofinansowania. Taka inicjatywa nie była
widoczna w prezentowanym projekcie.
Istnieją także różnice w cenach
wypożyczanego sprzętu pomiędzy
poszczególnymi projektami, co w przypadku
braku innych źródeł finansowania również
powinno być przedmiotem troski
wnioskodawców o spójne
uprawdopodobnianie kosztów.
Ilość wniosków złożonych przez Koło nie
ma znaczenia w udzielaniu dofinansowania.
Ma znaczenia natomiast zaprezentowana
wartość merytoryczna i naukowa w
projekcie, a także skład osobowy. Jeśli Koło
składa kilka wniosków, w których pojawiają
się w większości te same nazwiska jak ma
to miejsce w przypadku KNAP, decydujemy
się dofinansować tylko niektóre z nich,
Tworki Skrodzkie nad
dając tym samym szansę również
Jeziorem
studentom zajmującymi się innymi
Rajgrodzkim, 03dziedzinami nauki na realizację swoich
07.2017 r.
projektów.

fotorelacja, artykuł do
Rocznika

50/I/2017

Koło Naukowe
Archeologii
Podwodnej

64/I/2017

Koło Naukowe
Doktorantów
Wydziału
Historycznego
Uniwersytetu
Warszawskiego

807

Prospekcja podwodna, lądowa
oraz lotnicza południowego
fragmentu jeziora Legińskiego i
jego strefy przybrzeżnej

Udział w zagranicznej konferencji
"Crossing Borders: Gender,
Sexuality, and Culture"

9250

715

0

715

nd.

pkt. 2
(zakwaterowanie)

Jezioro Legińskie,
Polska
marzec-lipiec 2017

Podanie złożone po upływie
obowiązującego terminu

nd.

Londyn, 0305.03.2017 r.

Po przedyskutowaniu RK zdecydowała
przychylić się do argumentacji podjętej
w podaniu o ponowne rozpatrzenie
wniosku i przydzielić dofinansowanie.

artykuł do Rocznika,
potwierdzenie
wygłoszenia referatu
na konferencji

