
Sygnatura

Nazwa koła (jednostka 

UW)

Numer 

koła Tytuł projektu

Kwota 

wnioskowana

Kwota 

przyznana

Do wykorzystania na (nr pktu 

w kosztorysie):

Miejsce i termin realizacji 

projektu Charakterystyka projektu /uwagi/

Efekty projektu 

wymagane przy 

rozliczeniu (poza 

rozliczeniem 

finansowym):

1/I/2018 

KN Etno (Wydział 

Historyczny) 15

Tradycyjna kultura Tofów - próba 

kontekstualizacji 3 200 zł 3 200 zł

2) dieta pobytowa na terenie Tofołarii, 

3) bilet lotniczy Warszawa-

Nowosybirsk, 5-6) helikopter Niżnie 

Udinsk-Niercha, 8) bilet lotniczy 

Nowosybirsk-Warszawa

Niercha 

(Tofałaria/Syberia 

Wschodnia), 1.3.2019-

15.8.2019

Zgodnie z Regulaminem przyznawania dofinansowania przez 

Radę (par. 5 pkt 1), wspiera ona w szczególności takie 

projekty, jak prowadzenie badań naukowych za granicą. 

Rzetelność i wiarygodność opisu projektu, a także opinia 

opiekuna naukowego wskazują, że fascynujące badania 

zapowiedziane planem projketu powiodą się. Co więcej, w 

postaci ważnej dla UW i polskiego życia naukowego. 

Organizator badań wykonał wiele pracy przygotowawczej i 

prawdopodobnie wiele uzyska poprzez wykonanie projektu. 

Starannie przewidziana i umiarkowana kwota, o którą 

wnioskuje i oczywistość wydatku nie pozostawiły Radzie innej 

możliwości, niż dofinansowanie tego projektu.

rozliczenie 

merytoryczne, 

fotografia

2/I/2018 

KN Studentów Geografii 

(Wydział Geografii i 

Studiów Regionalnych) 22

Alternatywne systemy żywnościowe w 

metropoliach Azji Południowo-

Wschodniej - przykłady Singapuru i 

Kuala-Lumpur 4 000 zł 4 000 zł

1) bilety lotnicze, 3) 

zakwaterowanie

Kuala-Lumpur, Singapur, 

28.1.-15.2.2019

Wniosek dotyczy udziału studentów Uniwersytetu 

Warszawskiego w badaniach terenowych.Przygotowany 

opis projektu oraz załączone dokumenty wskazują na 

wysoki poziom merytoryczny planowanego wydarzenia.

rozliczenie 

merytoryczne i 

komunikat open 

access

3/I/2018 

KN Nowoczesnych Metod 

Prospekcji i Dokumentacji 

Archeologicznej 

"Wod.O.Lot" 75

Majowie: wczoraj, dziś i... W głąb! 

(Spotkanie populazytatorskie w 

księgarni "Wrzenie Świata") 500 zł 300 zł

1) współorganizacja 

spotkania Warszawa, 10.7.2018

Wniosek dotyczy organizacji przez studentów 

Uniwersytetu Warszawskiego spotkania 

naukowego.Przygotowany opis wydarzenia oraz 

załączone dokumenty potwierdzają merytoryczny 

charakter wydarzenia. Z uwagi na regulaminowy 

maksymalny próg dofinansowań projektów ustalony na 

60% całkowitych kosztów projektu, Rada postanowiła 

dofinansować projekt w niniejszej kwocie.

_

4/I/2018 

KN Europejskiego 

Stowarzyszenia Studentów 

Geografii i Młodych 

Geografów EGEA (Wydział 

Geografii i Studiów 

Regionalnych)

151

EGEA Eastern Regional Congress  "Living 

on the Coast, Handling Life by the Water" 10 000 zł 10 000 zł

1) nocleg i wyżywienie 

organizatorów z UW

Gdańsk, 8-12.4.2019

Wniosek dotyczy organizacji międzynarodowej konferencji 

naukowej. Przygotowany opis konferencji oraz załączone 

dokumenty wskazują na wysoki poziom merytoryczny 

planowanego wydarzenia. Zgodnie z regulaminem 

przyznawania dofinansowania, Rada może udzielać 

dofinansowania także na organizację konferencji naukowych.

rozliczenie 

merytoryczne

5/I/2018 

KN Starożytnego Egiptu 

KeMeT

199

Aktywny udział w konferencji " Dogs- Past 

and  Present"  i rekonesans zoo-

egiptologiczny 1 050,00 zł 1 050,00 zł

1) bilety lotnicze, 4) opłata 

konferencyjna 5) noclegi Rzym, 13-21.11.18

Celem projektu jest czynny udział w  

Międzynarodowej 

Konferencji Naukowej o interesującej 

tematyce, po dokonaniu oceny formalnej i 

merytorycznej 

wniosku Członkowie Rady postanowili ocenić 

wniosek 

pozytywnie
rozliczenie 

merytoryczne

6/I/2018 

KN Starożytnego Egiptu 

KeMeT

199

Badania terenowe i zebranie materiału 

ilustracyjnego do ostatniego etapu 

przygotowania publikacji naukowej 426, 80 zł 426, 80 zł

1)-6) przejazdy 13) 

zakwaterowanie

Czechy, Wrocław, 

Warszawa 13-24.06.18

Celem projektu jest czynny udział w  

Międzynarodowej 

Konferencji Naukowej o interesującej 

tematyce, po dokonaniu oceny formalnej i 

merytorycznej 

wniosku Członkowie Rady postanowili ocenić 

wniosek 

pozytywnie

rozliczenie 

merytoryczne, 

publikacjia

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7/2018 Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie przyznania dofinansowania na studencki ruch naukowy w III podziale 2018 r.

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



7/I/2018 

KN Starożytnego Egiptu 

KeMeT

199

Czynny udział w międzynarodowej 

konferencji na temat psowatych w historii 

ludzkośći i rekonesans zoo-egiptologiczny 1 137, 54 zł 1 106, 75 zł

6) opłata konferencyjna 7) 8) 

zakwaterowanie

Bordeaux Tuluza Francja 

30.09-08.10.18

Celem projektu jest czynny udział w  

Międzynarodowej 

Konferencji Naukowej o interesującej 

tematyce, po dokonaniu oceny formalnej i 

merytorycznej 

wniosku Członkowie Rady postanowili ocenić 

wniosek 

pozytywnie
rozliczenie 

merytoryczne

8/I/2018 KN Prawa Europejskiego 263

Compliance w ujęciu 

interdyscyplinarnym z perspektywy 

poczynań ustawodawcy krajowego a 

unormowań regulatora unijnego 1 050,42 zł 0 zł

_
Ukraina, 12.1.2017-

26.10.2018

Mimo obiektywnie wysokiej wartości merytorycznej 

wniosku, Rada nie może przyznać dofinansowania na 

wskazany w nim projekt, ze względu na brak złożenia 

przez Koło sprawozdania z roku 2017.

_

9/I/2018 SKN Archeologii Wojny

491
Nieinwazyjne badania regionu 

południowego pogranicza prowincji 

Mauretania Tingitana ( Maroko) w okolicach 

rzymskich fortów Tocolosida, ain Schkour, 

Sido Moussa 9 566, 82 zł 0. zł

1) bilety lotniczw  9) 

zakwaterowanie Maroko, 17.11-30.04.2019

Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz 

czas 

realizacji projektu, Rada odmawia 

dofinansowania 

projektu w III podziale. Jednocześnie podkreśla 

się, że 

wniosek może zostać złożony w I podziale 

następnego roku.
rozliczenie 

merytoryczne 

10/I/2018 SKN Archeologii Wojny

491

Udział członków Koła w XXIV Kongresie 

Limesowym  w Viminacium 3 914,80 zł 2 941,30 zł

1) opłata kongresowa 3) 

zakwarerowanie

Belgrad, Viminacium 02.09-

09.18

Celem projektu jest czynny udział w  

Międzynarodowej 

Konferencji Naukowej o interesującej 

tematyce, po dokonaniu oceny formalnej i 

merytorycznej 

wniosku Członkowie Rady postanowili ogólnie 

ocenić wniosek 

pozytywnie, z odjęciem jednak kwoty, co do 

której nie wskazano, że nie może być pokryta z 

grantu przyznanego jednemu z uczestników 

projektu.
rozliczenie 

merytoryczne

11/I/2018 SKN Archeologii Wojny

491

Udział w kongresie naukowym " The 15th 

Congress of PanAfrican Archaeological 3 206, 78 zł 3 206, 78 zł

1) bilety lotnicze, 3) 

zakwaterowanie

Rabat, Maroko, 10-14 

września 2018

Celem projektu jest czynny udział w  

Międzynarodowej 

Konferencji Naukowej o interesującej 

tematyce, po dokonaniu oceny formalnej i 

merytorycznej 

wniosku Członkowie Rady postanowili ocenić 

wniosek 

pozytywnie

rozliczenie 

merytoryczne, artykuł 

do rocznika Rady

12/I/2018 

KN Biologii Ewolucyjnej 

(Wydział Biologii) 539

Uczestnictwo w międzynarodowej 

konferencji pt. "Conference of Young 

Evolutionary Biologists" 550 zł 550 zł

1-2) wpisowe, 3-5) bilety 

kolejowe Kraków, 25-27.5.2018

Wniosek dotyczy udziału studentów Uniwersytetu 

Warszawskiego w międzynarodowej konferencji 

naukowej.Przygotowany opis konferencji oraz załączone 

dokumenty wskazują na wysoki poziom merytoryczny 

planowanego wydarzenia.

_

13/I/2018 

KN Chemii Biologicznej 

"Nukleotyd" (Kolegium 

MISMaP) 558

Udział w krajowej konferencji "61. Zjazd 

Naukowy Polskiego Towarzystwa 

Chemicznego", Kraków, Polska, 17-

21.9.2018 6 501,85 zł 6 501,85 zł

1-2, 6-8) transport, 9, 12) 

zakwaterowanie, 15, 16) 

wpisowe Kraków, 17-21.9.2018

Zgodnie z Regulaminem przyznawania dofinansowania przez 

Radę (par. 5 pkt 3), wspiera ona w szczególności takie 

projekty, jak prezentacje wyników badań na konferencjach 

krajowych. Rzetelność i wiarygodność opisu projektu, a także 

opinia opiekuna naukowego wskazuje, że doszło do takiej 

prezentacji. Co więcej doszło do niej w postaci ważnej dla UW 

i polskiego życia naukowego. Autor wystąpienia wykonał wiele 

pracy i rozwinął się poprzez jej wykonanie. Oczywistość 

wydatku nie pozostawiły Radzie innej możliwości, niż 

dofinansowanie tego projektu. _



14/I/2018 

Międzywydziałowe 

Towarzystwo Naukowe 

Badań i Ochrony 

Światowego Dziedzictwa 

Kulturowego HUMANICA 

(Wydział Historyczny) 578

"Wyspy" i wyspy. Izolacja i komunikacja 

w świecie antycznym

3 000 zł 3 000 zł 1) publikacja

Warszawa, 3.12.2018-

26.4.2019

Umiarkowanie kosztów w stosunku do liczby uczestników 

skłaniają do dofinansowania projetku. Przekonują do niego 

zaangażowanie uczestników i opiekuna naukowego, a także 

obietnica podjecia starań w celu powszechnego udostępnienia 

ogólnie korzystnych badań. Uniwersytet Warszawski byłby 

wyróżniony jako szczególny beneficjent tych badań. Ze 

względu jednak na wartości transparentności i dostępności w 

obrocie naukowym, Rada nakłada na Koło wymóg publikacji w 

formie "open access".

rozliczenie 

merytoryczne, 

publikacja open 

access

15/I/2018 

Koło Młodych Dyplomatów 

(Wydział Nauk Politycznych i 

Studiów Międzynarodowych)

682
Organizacja Ogólnopolskiej Studencko-

Doktoranckiej Konferencji Naukowej 

Uniwersyteckie Dni Dyplomacji "UE w dobie 

przemian - IV edycja" oraz wydanie 

recenzowanej monografii naukowej 5 824,08 zł 5 824,08 zł

2) promocja wydarzenia, 6) 

publikacja Warszawa, 11-12.4.2019

Wniosek dotyczy organizacji ogólnopolskiej konferencji 

naukowej oraz wydania monografii naukowej. Przygotowany 

opis konferencji oraz załączone dokumenty wskazują na 

wysoki poziom merytoryczny planowanego wydarzenia. 

Zgodnie z regulaminem przyznawania dofinansowania, Rada 

może udzielać dofinansowania także na organizację 

konferencji naukowych. Zastrzega się jednak, iż planowana 

monografia musi zostać udostępniona także w tzw. "open 

acces".

rozliczenie 

merytoryczne, 

publikacja open 

access

16/I/2018 

Koło Młodych Dyplomatów 

(Wydział Nauk Politycznych i 

Studiów Międzynarodowych)

682

Prezentacja wyników badań członków 

koła na międzynarodowych 

konferencjach naukowych 2 188,64 zł 2 188,64 zł

1) i (7) opłata konferencyjna, 2-3) 

transport

Słubice, 1-2.2.2018, 

Olsztyn 12.2.2018

Wniosek dotyczy udziału studentów Uniwersytetu 

Warszawskiego w międzynarodowej konferencji 

naukowej.Przygotowany opis konferencji oraz załączone 

dokumenty wskazują na wysoki poziom merytoryczny 

planowanego wydarzenia. Z uwagi na charakter 

wykazanych kosztów Rada postanowiła o udzieleniu 

dofinansowania.

_

17/I/2018 

KN Futbol i Polityka (Wydział 

Nauk Politycznych i 

Stosunków 

Międzynarodowych)

823

Organizacja międzynarodowej konferencji 

naukowej "Football: Politics of the Global 

Game 2018" 7 650 zł 3 000 zł 16) przerwa kawowa Warszawa, 15-16.11.2018

Wniosek dotyczy organizacji międzynarodowej konferencji 

naukowej. Przygotowany opis konferencji oraz załączone 

dokumenty wskazują na wysoki poziom merytoryczny 

planowanego wydarzenia. Zgodnie z regulaminem 

przyznawania dofinansowania, Rada może udzielać 

dofinansowania także na organizację konferencji naukowych. 

Jednak wysoka kwota przeznaczona na usługi cateringowe 

pozwala Radzie dofinansować tylko przerwę kawową, 

pozostawiając pozostałe koszty organizatorom.

_

18/I/2018 

KN Lobbing (Wydział Nauk 

Politycznych i Studiów 

Międzynarodowych)

858

Publikacja naukowa "Konstytucja RP. Stan 

obecny i kierunki zmian" 3 650,00 zł 3 650,00 zł 1) wydanie publikacji

Warszawa, 15.11.2018-

30.9.2019

Wniosek dotyczy wydania monografii naukowej. 

Przedstawione abstrakty mających się w niej znależć artykułów 

naukowych wskazują na merytoryczny charakter publikacji. 

Wskazać należy, iż organizatorzy projektu, zgodnie ze 

wskazaniami Rady, uwzględnili w projekcie potrzebę 

udostępnienia monografii w tzw. "open acess".
publikacja open 

access

19/I/2018 

KN Sekcji Japońskiej 

Instytutu Lingwistyki 

Stosowanej - Nippo (Wydział 

Lingwistyki Stosowanej)

868

II Edycja: Forum Akademickie Lingwistyki 

Azjatyckiej 2019 - FALA 572,00 zł 572,00 zł

1) catering - serwis kawowy, 2) 

materiały promocyjne Warszawa, kwiecień 2019

Zgodnie z Regulaminem przyznawania dofinansowania przez 

Radę (par. 5 pkt 2), wspiera ona w szczególności takie 

projekty, jak organizowanie konferencji naukowych i 

sympozjów. Rzetelność i wiarygodność opisu projektu, a także 

opinia opiekuna naukowego wskazuje, że plan organizatorów 

się powiedzie i zostanie wykonany w pełni. Co więcej, jego 

wykonanie będzie niezwykle korzystne dla UW i polskiego 

życia naukowego. Organizatorzy konferencji przygotowali 

przekonujące uzasadnienia i podjęli poważny, 

udokumentowany wysiłek przygotowawczy. 

_

20/I/2018

Studenckie Koło Archeologiii 

Naukowej " Vestigium"

925

Udział w międzynarodowej konferencjach 

naukowych " Archeologie na rozcesti". 488, 00 zł 488, 00 zł

1) 3) bilety autobusowe 4) 

zakwaterowanie

 Pilzno,  Mińsk 06.10-

20.10.18

Celem projektu jest czynny udział w  

Międzynarodowej 

Konferencji Naukowej o interesującej 

tematyce, po dokonaniu oceny formalnej i 

merytorycznej 

wniosku Członkowie Rady postanowili ocenić 

wniosek 

pozytywnie

_



21/I/2018 

Interdyscyplinarne Koło 

Naukowe WO UW "Orientuj 

się!" (Wydział Orientalistyki)

BSD-

109/16

Udział w WOCMES

2122, 36 zł 2122, 36 zł

2) zakwaterowanie Sewilla, 14-21.7.2018

Wniosek dotyczy udziału studentów Uniwersytetu 

Warszawskiego w międzynarodowej konferencji 

naukowej.Przygotowany opis konferencji oraz załączone 

dokumenty wskazują na wysoki poziom merytoryczny 

planowanego wydarzenia.

_

53 652 zł 46 778 zł


