
Sygnatura

Nazwa koła (jednostka 

organizacyjna)

Numer 

koła Tytuł projektu

Kwota 

wnioskowana

Kwota 

przyznana Do wykorzystania na

Miejsce i termin realizacji 

projektu Charakterystyka projektu, uwagi

Efekty projektu 

wymagane przy 

rozliczeniu (poza 

rozliczeniem 

finansowym):

1/II/2018

Studenckie Koło 

Historyków UW (Wydział 

Historyczny) 3

Czynny udział w III Ogólnopolskiej 

Konferencji Naukowej "Polska Ludowa" 

1944-1989. Geneza-Stabilizacja-Kryzys-

Upadek 237,18 zł 237,18 zł 1-2 - wpisowe, 3-4 - bilety

Lublin, 12.5.2018

Celem projektu jest czynny udział w  Ogólnopolskiej 

Konferencji Naukowej. W związku z tym, że planowane 

jest wydanie rozdziału monografii pokonferencyjnej przy 

niskim nakładzie finansowym oraz o interesującej 

tematyce, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej 

wniosku Członkowie Rady postanowili ocenić wniosek 

pozytywnie.

rozliczenie 

merytoryczne

2/II/2018

KN Studentów Geografii 

(Wydział Geografii i 

Studiów Regionalnych) 22

,,W poszukiwaniu śladów dziedzictwa 

kolonialnego w przestrzeni miejskiej 

Dakaru" 4 000 zł 1 095,48 zł
2. - zakwaterowanie

Dakar, 13.06-21.06.2018

Zbyt wysoki koszt wnioskowanych pozycji  w stosunku 

do liczby uczestników (dwoje uczestników), a także w 

stosunku do spodziewanych efektów naukowych 

projektu, i jego znaczenia dla UW.

rozliczenie 

merytoryczne

3/II/2018

KN Studentów Geografii 

(Wydział Geografii i 

Studiów Regionalnych) 22

,,Uwarunkowania współczesnych zmian 

zasięgu występowania kompleksów 

leśnych w ramach zabiegów 

reforestacyjnych i aforestacyjnych na 

Islandii" 7 732,99 zł 0,00 zł

_ _

Zbyt wysoka wnioskowana suma, w stosunku do liczby 

uczestników projektu, jak i spodziewanych efektów 

naukowych projektu. Wątpliwość budzi zasadność 

dodatkowych podróży samochodem do stolicy kraju, 

Reykjaviku, uzasadnianych przez wnioskodawcę 

koniecznością ,,odbycia konsultacji”.

_

4/II/2018

KN Studentów Geografii 

(Wydział Geografii i 

Studiów Regionalnych) 22

,,Wielokulturowy Spisz - tożsamość, 

kultura, dziedzictwo" 10 000 zł 0 zł

_ _

Brak wymaganych we wniosku podpisów uczestników 

projektu. Wnioskodawca załącza mailowe potwierdzenie 

uczestnictwa w projekcie ww. osób, co jednak nie czyni 

zadość wymogom formalnym stawianym wnioskodawcy 

przez Regulamin. Wątpliwość budzi też brak wyceny, 

przez biuro Whynottravel, kosztów podróży uczestników 

projektu po terytorium Słowacji (projekt odbywa się 

zarówno w Polsce, jak i na Słowacji), tylko jedna oferta 

firmy świadczącej usługi transportowe (co utrudnia 

obiektywną ocenę kosztów transportu), oraz tylko jedna 

oferta zakwaterowania, co również uniemożliwia takową 

ocenę.

rozliczenie 

merytoryczne

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../2018 Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania dofinansowania na studencki ruch naukowy w II podziale 2018 r.

Wnioski rozpatrzone przez Radę Konsultacyjną ds. Studenckiego Ruchu Naukowego w ramach II podziału w 2018 roku



5/II/2018

Koło Młodych Geologów 

(Wydział Geologii) 51

,,Wpływ procesów egzogenicznych 

działających w klimacie zwrotnikowym 

suchym na rzeźbę i osady Wyspy 

Keshm (Zatoka Perska, Iran) 3 596 zł 2 400 zł 9-10 - bilety lotnicze Iran, 1.09-30.09.2018

Zbyt wysoki koszt wnioskowanych pozycji w stosunku do 

liczby uczestników, oraz spodziewanych efektów 

naukowych projektu.

rozliczenie 

merytoryczne, artykuł 

opublikowany w 

czasopiśmie 

naukowym

6/II/2018

KN "Koło Młodych 

Geologów" (Wydział 

Geologii) 51

,,Analiza Strukturalna i petrograficzna 

skał basenu ryftowego Salta w 

Argentynie" 7 550 zł 3 775 zł

1. - bilety lotnicze

Argentyna, 10.02-10.03.2019 

Zbyt wysoki koszt wnioskowanych pozycji w stosunku do 

liczby uczestników, oraz spodziewanych efektów 

naukowych projektu.

rozliczenie 

merytoryczne

7/II/2018

Koło Młodych Geologów 

(Wydział Geografii i 

Studiów Regionalnych) 51

,,Odtworzenie środowiska sedymentacji 

utworów formacji margli z Luz w 

Portugalii 9 130,80 zł 1 404 zł

1, 2, 11, 12 - badania, 

ubezpieczenie, opłata 

konferencyjna Lagos, 17.09-27.09.2018

Zbyt wysoki koszt wnioskowanych pozycji w stosunku do 

liczby uczestników, oraz spodziewanych efektów 

naukowych projektu. Nieścisłości w kosztorysie, 

nieuwiarygodnione pozycje w kosztorysie.

rozliczenie 

merytoryczne

8/II/2018

Studenckie Koło 

Naukowe Nowoczesnych 

Metod Prospekcji i 

Dokumentacji 

Archeologicznej 

"Wod.o.Lot" (Wydział 

Historyczny) 75

Udział w 19th International Congress of 

Classical Achaeology 1 881,56 zł 1 881,56 zł

3, 5 - transport i nocleg Niemcy, 21-27.5.2018
Celem projektu jest czynny udział na  międzynarodowym 

kongresie naukowym.  Po dokonaniu oceny formalnej i 

merytorycznej wniosku Członkowie Rady postanowili 

ocenić wniosek pozytywnie.

rozliczenie 

merytoryczne

9/II/2018

Studenckie Koło 

Naukowe Nowoczesnych 

Metod Prospekcji i 

Dokumentacji 

Archeologicznej 

"Wod.o.Lot" (Wydział 

Historyczny) 75

Warsztaty archeologii podwodnej płytkich 

wód śródlądowych. Osada rusztowa na 

jeziorze Piłakno: Rybno, stan. I (woj. 

warmińsko-mazurskie)

5 721 zł 0 zł

_ _

Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wniosku 

Członkowie Rady postanowili ocenić wniosek 

negatywnie. Powodem takiej decyzji są nieścisłości w 

kosztorysie. Uczestnicy projektu nie wykazali potrzeby 

odpłatnego wypożyczenia sprzętu specjalizacyjnego 

przez Instytut Archeologii i ewentualnej ceny, jaką za 

takie wypożyczenie należałoby uiścić.

_

10/II/2018

Studenckie Koło 

Naukowe Nowoczesnych 

Metod Prospekcji i 

Dokumentacji 

Archeologicznej 

"Wod.o.Lot" (Wydział 

Historyczny) 75

Nieinwazyjna prospekcja podwodna wzdłuż 

wybrzeża Morza Czarnego na terenie Delty 

Dunaju

8 160 zł 0 zł

_ _
Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wniosku 

Członkowie Rady postanowili ocenić wniosek 

negatywnie. Powodem takiej decyzji są nieścisłości w 

kosztorysie.

_



11/II/2018

KN Puerta Del Sol 

(Wydział Historyczny) 81

Szlaki handlowe Imperium Wari

12 000 zł 0 zł

_ _

Po dokonaniu oceny merytorycznej oraz formalnej 

wniosku, a także biorąc pod uwagę fakt na ograniczone 

środki finansowe oraz możliwość dofinansowania 

projektu, Członkowie Rady Konsultacyjnej postanowili 

ocenić wniosek o dofinansowanie w tym podziale 

negatywnie.  Biorąc  pod uwagę efekty  projektu  oraz 

porównując je z pozostałymi projektami  uczestnicy 

projektu nie zadeklarowali  wysoko ocenianych efektów  

płynących z realizacji tego projektu.

_

12/II/2018

KN Europejskiego 

Stowarzyszenia 

Studentów Geografii i 

Młodych Geografów 

EGEA (European 

Geography Association; 

Wydział Geografii i 

Studiów Regionalnych) 151

Eastern Regional Congress 2018 – 

Sustainability, it’s a lifestyle (Wydział 

Geografii I Studiów Regionalnych) 3 375,69 zł 3 375,69 zł

3 375,69 zł

1. Opłata kongresowa. 2.-4. 

Opłaty wizowe. 5.-10. Polisy 

ubezpieczeniowe

16 kwietnia 2018 roku – 20 

kwietnia 2018 roku,

Chimki, obwód moskiewski, 

Rosja

W ramach projektu studenci wzięli czynny udział w 

międzynarodowej konferencji naukowej. W trakcie 

konferencji uczestnicy wygłosili referaty poświęcone 

zagadnieniu zrównoważonego rozwoju oraz jego wpływu 

na państwo i społeczeństwo. Na podstawie § 5 pkt. 3 

regulaminu przyznawania dofinansowania, Rada 

postanawia o refundacji projektu w wysokości całości 

wnioskowanej kwoty.

_

13/II/2018

Studenckie KN 

Archeologii Bliskiego i 

Środkowego Wschodu 

Szarkun (Wydział 

Historyczny) 172

II edycja międzynarodowej konferencji 

CARAVANSERAI "Młodzi Badacze 

Starożytnego Wschodu" 2 202 zł 2 202 zł 5, 6 - publikacja Warszawa, 8-9.11.2018

Celem  projektu jest zorganizowanie międzynarodowej 

interdyscyplinarnej studencko-doktoranckiej konferencji 

naukowej.  Po dokonaniu oceny merytorycznej oraz 

formalnej wniosku, a także biorąc pod uwagę fakt 

zadeklarowania wydania publikacji pokonferencyjnej w 

języku angielskim, członkowie Rady postanowili ocenić 

wniosek pozytywnie.

rozliczenie 

merytoryczne

14/II/2018

KN Myśli Politycznej i 

Prawnej "Ius et Civitas" 

(Wydział Prawa i 

Administracji) 195

Międzynarodowa Konferencja IAPSS 

World Congress 2018 in Paris: Diversity 

and Globalization 1 302,75 zł 1 302,75 zł

1. Opłata konferencyjna

2. Bilety lotnicze

3. Zakwaterowanie

24 kwietnia 2018 roku – 28 

kwietnia 2018 roku, Paryż , 

Francja

W ramach projektu uczestnik wziął czynny udział w 

międzynarodowej konferencji naukowej. W trakcie 

konferencji uczestnik wygłosił referat poświęcony 

zagadnieniom m.in. globalizacji oraz międzynarodowego 

prawa ochrony środowiska. Na podstawie § 5 pkt. 3 

regulaminu przyznawania dofinansowania, Rada 

postanawia o refundacji projektu w wysokości całości 

wnioskowanej kwoty.

rozliczenie 

merytoryczne

15/II/2018

KN Starożytnego Egiptu 

"KeMeT" (Wydział 

Historyczny) 199

Udział w 14th International Conference 

for Nubian Studies w Paryżu 1 423,82 zł 1 423,82 zł 3 - zakwaterowanie Paryż, 10-15.9.2018

Celem  projektu jest zorganizowanie międzynarodowej 

interdyscyplinarnej studencko-doktoranckiej konferencji 

naukowej.  Po dokonaniu oceny merytorycznej oraz 

formalnej wniosku, a także biorąc pod uwagę fakt 

zadeklarowania wydania publikacji pokonferencyjnej w 

języku angielskim, członkowie Rady postanowili ocenić 

wniosek pozytywnie.

rozliczenie 

merytoryczne

16/II/2018

KN Starożytnego Egiptu 

"KeMeT" (Wydział 

Historyczny) 199

Czynny udział z dwoma referatami w 

międzynarodowej konferencji ICAZ 

1028 i objazd po stanowiskach 

archeologicznych 1 152,44 zł 1 152,44 zł 1 - bilety lotnicze Turcja, 30.8-18.9.2018

Celem projektu jest czynne uczestnictwo w 

międzynarodowej konferencji organizowanej przez 

International Conference w Ankarze, w trakcie której 

zaprezentowane zostaną 2 referaty dotyczące 

zooarcheologii. Biorąc pod uwagę prestiż konferencji 

oraz uzyskanie wsparcia finansowego z innych 

instytucji, Członkowie Rady Konsultacyjnej postanowili 

ocenić wniosek pozytywnie.

rozliczenie 

merytoryczne



17/II/2018

KN Paleologów 

Terenowych (Wydział 

Geologii) 208

Badania ewolucji czaszki dinozaurów 

rogatych z Azji I Ameryki Północnej 

oraz udział w międzynarodowych 

konferencjach naukowych 2 706,42 zł 2 706,42 zł

3.-7. Bilety lotnicze

11. Opłata konferencyjna 3rd 

International Meeting of Early-

Staged Researchers in 

Paleontology

12.-13. Bilety kolejowe

20 września 2017 roku – 27 

maja 2018 roku, Stany 

Zjednoczone Ameryki, Los 

Angeles, Salt Lake City, 

Mesa, Denver, waszyngton, 

Nowy Jork

W ramach projektu uczestnik przeanalizował i 

skatalogował czaszki dinozaurów rogatych znajdujących 

się w zbiorach muzeów w Stanach Zjednoczonych 

Ameryki, Europie oraz Azji. Uczestnik dokonał 

kompleksowej analizy ewolucji czaszek dinozaurów 

rogatych żyjących na terenie obecnej Pustyni Gobi. 

Wyniki prac zostały przedstawione na międzynarodowej 

konferencji naukowej oraz stanowią podstawę do dalszej 

pracy naukowej uczestnika. Na podstawie § 5 pkt. 1 i 3 

regulaminu przyznawania dofinansowania, Rada 

postanawia o refundacji projektu w wysokości całości 

wnioskowanej kwoty.

rozliczenie 

merytoryczne

18/II/2018

Studenckie KN 

Neurobiologii (Wydział 

Biologii) 276

VIII Edycja Międzynarodowej 

Konferencji "Aspects of Neuroscience" 3 883,46 zł 0

_ _

Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz czas 

realizacji projektu, Rada odmawia dofinansowania 

projektu w II podziale. Jednocześnie podkreśla się, że 

wniosek może zostać złożony w III podziale 

odbywającym się w październiku.

_

19/II/2018

Koło Starożytnicze 

(Kolegium MISH) 398

Archeologia Nova Urbis Romae. 

Śladami najnowszych odkryć 

archeologicznych - projekt badawczy 4 394,10 zł 4 394,10 zł 2 - zakwaterowanie 19-30.9.2018, Rzym

Dziedzina naukowa, której dot. projekt jest zgodna z 

działalnością Koła. Cele i spodziewane efekty projektu 

są prawdopodobne, wartościowe i Regulamin wprost 

uznaje je za szczególnie warte finansowania. Opis i 

harmonogram projektu wskazują poważne 

prawdopodobieństwo jego pomyślnej realizacji. Wartość 

naukowa projektu została wystarczająco wykazana, 

także przez opinię pracownika naukowego dołączoną do 

wniosku. Kosztorys został prawidłowo skonstruowany, 

koszty w nim zawarte są wiarygodnie 

uprawdopodobnione, a załączniki potwierdzają zawarte 

w nim informacje.

rozliczenie 

merytoryczne



20/II/2018

KN Filozofii Prawa i 

Filozofii Społecznej 

(Wydział Prawa i 

Administracji) 458

Konstytyucyjne interregnum. 

Transformacje porządków prawnych 4 763 zł 4 763 zł
1, 2 - ośrodek konferencyjny, 3, 4 

- bilety

Chęciny, Warszawa, 

29.11.2017-28.10.2018

Projekt ma następujące cele, wszystkie wymienione 

przez Regulamin przyznawania dofinansowania przez 

Radę Konsultacyjną ds. SRN jako takie, które „Rada 

wspiera w szczególności”: 1) przeprowadzenie badań 

naukowych (vide pkt „K” wniosku) dot. przemian 

konstytucyjnych w wybranych państwach atlantyckiego 

kręgu kulturowego (v. par. 5 pkt 1 Regulaminu 

przyznawania dofinansowania przez Radę 

Konsultacyjną). 2) Zorganizowanie sympozjum 

naukowego (v. pkt „J” i „K” wniosku) w Chęcinach (v. par. 

5 pkt 2 Regulaminu). 3) Zorganizowanie konferencji 

naukowej (v. pkt „J” i „K” wniosku) w Warszawie (v. par. 

5 pkt 2). 4) Zaprezentowanie wyników ww. badań 

podczas ww. sympozjum (v. pkt „J” i „K” wniosku) 

naukowego (v. par. 5 pkt 3) 5) Zaprezentowanie wyników 

ww. badań (v. pkt „J” i „K” wniosku) podczas ww. 

konferencji naukowej (v. par. 5 pkt 3). 6) Zorganizowanie 

warsztatów koła w Chęcinach – v. pkt 2 (v. par. 5 pkt 4). 

7) Wydanie recenzowanej monografii naukowej 

(dokładnie rzecz ujmując, w ramach projektu 

stanowiącego projekt odrębny wobec tego, choć z nim w 

istotny sposób powiązany; v. par. 5 pkt 5). Osiągnięcie 

tych celów zostało w wystarczający i prawdopodobny 

sposób wykazane. Znakomita opinia jednego z 

opiekunów Koła dodatkowo wspiera dobrą opinię Rady 

co do wartości naukowej projektu.

rozliczenie 

merytoryczne

21/II/2018

Studenckie Forum Praw 

Człowieka (Wydział 

Prawa i Administracji) 497

Recenzowana monografia naukowa 

"Prawo do prywatności - współczesna 

wyzwania" 1 700 zł 0 zł

_ _

Dziedzina naukowa, której dot. projekt jest zgodna z 

działalnością Koła. Cele i spodziewane efekty projektu 

są prawdopodobne, wartościowe i Regulamin wprost 

uznaje je za szczególnie warte finansowania. Opis i 

harmonogram projektu wskazują poważne 

prawdopodobieństwo jego pomyślnej realizacji. Wartość 

naukowa projektu została wystarczająco wykazana, 

także przez opinię pracownika naukowego dołączoną do 

wniosku. Kosztorys został prawidłowo skonstruowany, 

koszty w nim zawarte są wiarygodnie 

uprawdopodobnione, a załączniki potwierdzają zawarte 

w nim informacje. JEDNAK projekt przewiduje tylko 

publikację monografii w formie nie-elektroniczniej. Jest 

to wada, która w ocenie Rady nie pozwala na wydanie 

artykułów przygotowanych przez uczestników projektu. 

Monografia powinna zostać wydana w formie 

elektornicznej i powinna być dostępna za darmo w 

Internecie. Taka jej postać będzie z korzyścią zarówno 

dla UW (szeroki odbiór), jak i dla uczestników (otwarcie 

się na krytykę). Ewentualna publikacja w formie nie-

elektronicznej powinna być wyłącznie dodatkowym 

elementem projektu.

_



22/II/2018

KN Chemii Biologicznej 

"Nukleotyd" (Kolegium 

MISMaP) 558

Udział w międzynarodowej konferencji 

"19th Tetrahedron Symposium - 

Celebrating the 25th Anniversary of 

Bioorganic and Medicinal Chemistry", 

Riva del Garda, Włochy, 26-29 czerwca 

2018 6 609 zł 6 609 zł

26 czerwca 2018 roku – 29 

czerwca 2018 roku, Riva del 

Garda, Włochy

5. Opłata konferencyjna

W ramach projektu uczestnicy wzięli czynny udział w 

międzynarodowej konferencji naukowej. Uczestnicy 

wygłosili referaty poświęcone chemii bioorganicznej i 

farmaceutycznej. Na podstawie § 5 pkt. 3, Rada 

postanawia o przyznaniu dofinansowania w wysokości 

3999,00 zł. Z uwagi na niedostateczne udowodnienie 

kosztów, obniżono kwotę dofinansowania.

rozliczenie 

merytoryczne

23/II/2018

Międzywydziałowe 

Towarzystwo Naukowe 

Badań i Ochrony 

Światowego Dziedzictwa 

Kulturowego HUMANICA 

(Wydział Historyczny) 578

Archeologia Sycylii. 10 lat polsko-

włoskich badań w ramach programu 

Double Master (2008-2018) 3 000 zł 1 500 zł 1. - publikacja Warszawa, 20.8-21.12.2018

Dziedzina naukowa, której dot. projekt jest zgodna z 

działalnością Koła. Cele i spodziewane efekty projektu 

są prawdopodobne, wartościowe i Regulamin wprost 

uznaje je za szczególnie warte finansowania. Opis i 

harmonogram projektu wskazują poważne 

prawdopodobieństwo jego pomyślnej realizacji. Jednak 

ze względu na ograniczone środki finansowe Rady i 

drugorzędność efektów projektu w stosunku do efektów 

innych projektów zgłoszonych do tego podziału, Rada 

ogranicza swoją dotację do połowy kwoty, o którą 

wnioskuje Koło.

rozliczenie 

merytoryczne

24/II/2018

Międzywydziałowe 

Towarzystwo Naukowe 

Badań i Ochrony 

Światowego Dziedzictwa 

Kulturowego HUMANICA 

(Wydział Historyczny) 578

Zabytki archeologiczne z Muzeum 

Narodowego w Warszawie 3 000 zł 1 500 zł 1. - publikacja Warszawa, 30.7-31.12.2018

Dziedzina naukowa, której dot. projekt jest zgodna z 

działalnością Koła. Cele i spodziewane efekty projektu 

są prawdopodobne, wartościowe i Regulamin wprost 

uznaje je za szczególnie warte finansowania. Opis i 

harmonogram projektu wskazują poważne 

prawdopodobieństwo jego pomyślnej realizacji. Jednak 

ze względu na ograniczone środki finansowe Rady i 

drugorzędność efektów projektu w stosunku do efektów 

innych projektów zgłoszonych do tego podziału, Rada 

ogranicza swoją dotację do połowy kwoty, o którą 

wnioskuje Koło.

rozliczenie 

merytoryczne

25/II/2018

KN Optyki i Fotoniki 

(Wydział Fizyki) 674

Wyjazd na międzynarodową 

konferencję OPTO2018 5 671,96 zł 5 671,96 zł 1 - wpisowe, 4 - druk plakatów 3-7 lipca 2018 Gdańsk

Z uwagi na walory merytoryczne projektu oraz 

poprawność formalną wniosku, Rada Konsultacyjna 

zadecydowała o finansowaniu projektu.

rozliczenie 

merytoryczne

26/II/2018

KN Optyki i Fotoniki 

(Wydział Fizyki) 674 Wyjazd na konferencja OSA i ISE 8 996 zł 8 996 zł

2, 13 - bilety lotnicze, 5, 11 - 

zakwaterowanie, 7, 8 - wpisowe, 

15 - wydruk plakatów

02–21. 09.2018 Bolonia i 

Waszyngton

Z uwagi na walory merytoryczne projektu oraz 

poprawność formalną wniosku, Rada Konsultacyjna 

zadecydowała o finansowaniu projektu.

rozliczenie 

merytoryczne

27/II/2018

KN Optyki i Fotoniki 

(Wydział Fizyki) 674

Wyjazd na konferencje CLEO2018 oraz 

CEWQO2018 12 086,84 zł 0

_ _

Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz błędy 

formalne wniosku, Rada konsultacyjna zadecydowała o 

nie-finansowaniu projektu.

_

28/II/2018

Koło Turnieju Fizyków 

UW (Wydział Fizyki) 784

Modernizacja łazika marsjańskiego na 

potrzeby zawodów European Rover 

Challenge, Canadian International 

Rover Challenge oraz Indian Rover 

Challenge 10 000 zł 10 000 zł

modernizacja łazika 

marsjańskiego

15 czerwca 2018 roku – 

30 listopada 2018 roku, 

Warszawa

Z uwagi na wysoką wartość merytoryczną projektu, Rada 

postanawia o przyznaniu dofinansowania w wysokości 

całości wnioskowanej kwoty.

rozliczenie 

merytoryczne



29/II/2018

KN "Futbol i polityka" 

(Wydział Nauk 

Politycznych i Studiów 

Międzynarodowych) 823

Udział w międzynarodowej konferencji 

naukowej ,,International Football 

History Conference" oraz publikacja 

artykułu naukowego w czasopiśmie 

naukowym ,,Soccer and Society" 3 502,42 zł 0

_ _

Uchybienia formalne - brak wymaganej Regulaminem 

pieczęci jednostki zatrudniającej opiekuna koła pod 

podpisem opiekuna we wniosku. Z uwagi na fakt, iż 

projekt, w odniesieniu do którego wnioskuje się o 

dofinansowanie, odbył się już, bezzasadnym jest 

ubieganie się o dotację, a nie refundację. Dodatkowo, 

wnioskodawca nie uczynił zadość regulaminowemu 

obowiązkowi uwiarygodnienia kosztów zawartych w 

kosztorysie. W przypadku występowanie we wniosku 

kosztów w walucie innej niż PLN, wnioskodawca, w celu 

uwiarygodnienia kosztów, zobowiązany jest do 

załączenia we wniosku aktualnego, w momencie 

składania wniosku, kursu wymiany walut, ogłaszanego 

przez NBP. Niewystarczającym jest także, w ocenie 

Rady, udokumentowanie przez wnioskodawcę kosztów 

zakwaterowania.

_

30/II/2018

KN "Lobbing" WNPiSM 

UW (Wydział Nauk 

Politycznych i Studiów 

Międzynarodowych) 858

Publikacja naukowa ,,Konstytucja RP. 

Stan obecny i kierunki zmian" 6 250 zł 0

_ _

Uchybienie formalne – brak wymaganej Regulaminem 

pieczęci jednostki zatrudniającej opiekuna koła pod 

podpisem opiekuna we wniosku. Niewystarczające 

uwiarygodnienie kosztów wnioskowanych punktów 

kosztorysu. Wskutek załączenia do wniosku tylko jednej 

oferty druku publikacji naukowej, Rada nie jest w stanie 

w sposób obiektywny uzasadnić rzeczywistych kosztów 

druku takiej ilości publikacji.

_

31/II/2018

SKN Neuropsychologii i 

Psychofizjologii UW 

(Wydział Psychologii) 886 Ogólnopolska konferencja Brainstorm 1 334,56 zł 0
_ _

Z uwagi na braki formalne wniosku oraz niedostateczne 

uprawdopodobnienie kosztów projektu, Rada odmawia 

dofinansowania projektu.
_

32/II/2018

Studenckie KN 

Archeologii Bliskiego i 

Środkowego Wschodu 

Szarkun (Wydział 

Historyczny) 172 The Royal Tombs in Nea Pafos 1695,16 1 695,16 zł 1 - bilety lotnicze

Cypr, Polska - 1.8.2018-

30.11.2018

Celem projektu jest czynne uczestnictwo w 

międzynarodowej interdyscyplinarnej studencko-

doktoranckiej konferencji naukowej. Uczestnicy 

projektu przeprowadzili kwerendy biblioteczno-

muzealne. Po dokonaniu oceny merytorycznej oraz 

formalnej wniosku, Członkowie Rady postanowili 

ocenić wniosek pozytywnie.

rozliczenie 

merytoryczne

33/II/2018

Colloquium Legale 

(Wydział Prawa i 

Administracji) 895

Międzynarodowy Kongres Akademicki 

UNIV Forum 2018: Rethinking the 

Future 1 794 zł 1 784 zł 1, 2 - wpisowe Rzym, 2018

Dziedzina naukowa, której dot. projekt jest zgodna z 

działalnością Koła. Cele i spodziewane efekty projektu 

są prawdopodobne, wartościowe i Regulamin wprost 

uznaje je za szczególnie warte finansowania. Opis i 

harmonogram projektu, wraz z załącznikami, dowodzą, 

że zrealizowano go pomyślnie. Wartość naukowa 

projektu została wystarczająco wykazana, także przez 

opinię pracownika naukowego dołączoną do wniosku. 

Kosztorys został prawidłowo skonstruowany, koszty w 

nim zawarte są wiarygodnie uprawdopodobnione, a 

załączniki potwierdzają zawarte w nim informacje.

_



34/II/2018

Studenckie KN ISHA UW 

(Wydział Historyczny) 906 Building cities, creating societies 7 000 zł 5 000 zł 1 - nocleg

9-15 lipca 2018

Warszawa

Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz 

wątpliwości natury formalnej, Rada Konsultacyjna 

zadecydowała o ograniczonym, lecz wysokim 

dofinansowaniu projketu.

rozliczenie 

merytoryczne

35/II/2018

KN Prawa i Ustroju 

Państw Wchodnich 

(Wydział Prawa i 

Administracji) 908

Badanie prawa państw obszaru 

postradzieckiego: Mołdawia. 

Uczestnictwo w Międzynarodowej 

naukowo praktycznej konferencji 

„Polska Naddniestrze: od historii do 

stanu współczesnego” 2 022,16 zł 2 022,16 zł 1 - bilety lotnicze

30.05-02.06

Kiszyniów, Komrat, 

Tyraspol (Mołdawia)

Z uwagi na walory merytoryczne projektu, a także 

poprawność formalną wniosku, Rada Konsultacyjna 

zadecydowała o finansowaniu projektu.

rozliczenie 

merytoryczne

36/II/2018

Koło Kultury Włoskiej 

(Wydział Neofilologii) 926

Międzynarodowa konferencja naukowa 

„Da nuraghes a murales” („od nuragów 

po murales”) 6420,74 6 420,74 zł

1, 5 - nocleg, 7-9, 11, 12, 15-17 - 

bilety lotnicze, 18, 19 - bilety 

kolejowe, 20 - taxi, 21 - materiały 

promocyjne

4-5.06.2018 

Warszawa

Z uwagi na walory merytoryczne projektu, a także 

poprawność formalną wniosku, Rada Konsultacyjna 

zadecydowała o finansowaniu projektu.

_

37/II/2018

Akademickie 

Obserwatorium "Atena" 

(Wydział Nauk 

Politycznych i Studiów 

Międzynarodowych) 929

II Ogólnopolski Turniej Negocjacji i 

Mediacji Politycznych 1 087 zł 0

_ _

Podpis opiekuna Koła pod wnioskiem nie posiada 

pieczęci zatrudniającej go jednostki UW, mimo tego, że 

wprost wymagają tego przepisy Regulaminu. 

Przesądzającą jednak przesłanką jest przekroczenie 

terminu składania sprawozdań rocznych.

_

38/II/2018

Interdyscyplinarne KN 

Doktorantów WO UW 

"Orientuj się!" (Wydział 

Orientalistyczny)

BSD-

109/16 Udział w WOCMES 2 122,36 zł 0

_ _
Do wniosku załączone zostały dwa egzemplarze 

kosztorysu, z których jeden jest w sporej części 

nieuzupełniony, a które zarazem są ze sobą niezgodne.

_

39/II/2018

Interdyscyplinarne KN 

Doktorantów WO UW 

"Orientuj się!" (Wydział 

Orientalistyczny)

BSD-

109/16

Wyjazd studyjny doktorantów Wydziału 

Orientalistycznego do Muzeum 

Brytyjskiego w Londynie 9 783 zł 0

_ _
Jeden z podpisów uczestników wniosku - przedstawiony 

jako autentyczny - wyraźnie jest kserokopią lub 

wydrukiem, co czyni go nieważnym.

_

40/II/2018

KN Doktorantów Ośrodka 

Badań nad Antykiem 

Europy Południowo-

Wschodniej UW (Instytut 

Archeologii)

BSD-

1425/1

5

Udział w konferencji naukowej 

European Associacion of Archeologist 8 884,86 zł 8 454,30 zł

6, 7, 9, 10 - wpisowe, 12, 13, 

15 - bilety lotnicze

5-15.09.2018

Barcelona

Z uwagi na walory merytoryczne projektu, a także 

poprawność formalną wniosku, Rada Konsultacyjna 

zadecydowała o finansowaniu projektu, z wyjątkiem 

warsztatów, których dot. przepis z Regulaminu 

wyłączający finansowanie szkół letnich.

rozliczenie 

merytoryczne

198 173,27 zł 91 766,28 zł


