numer koła

nazwa koła
(jednostka
UW)

sygnatura

tytuł projektu

12

Koło Naukowe
Arabistów

1/III/2015

Dzieci Hamry

199

Koło Naukowe
Starożytnego
Egiptu
"Kemet"

199

Koło Naukowe
Starożytnego
Egiptu
"Kemet"

465

558

682

Lingua Iuris

Koło Naukowe
Chemii
Biologicznej
"Nukleotyd"

Koło Młodych
Dyplomatów

kwota
do
kwota
przyznana po
wykorzystani
wnioskowana uwzględnieni
a na:
u odwołania

4416,52

4417,00

16/III/2015

17th Current Research in
Egyptology conferency

17/III/2015

Badania piramid w skalnej
świątyni Gebelein (Górny
Egipt)

10000,00

7500,00

22/III/2015

Kongres języka prawnego
i prawniczego.
Ogólnopolska Konferencja
Naukowa

9500,00

5000,00

2609,48

2610,00

28/III/2015

32/III/2015

Udział w 58. Zjeździe
Polskiego Towarzystwa
Chemicznego i
Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników
Przemysłu Chemicznego,
Gdańsk, 21-25 września
Organizacja
Uniwersyteckich Dni
Dyplomacji - dyplomacja
publiczna oraz wydanie
publikacji

1500,00

5876,00

1500,00

3500,00

pkt 1 i 4

pkt 1

Miejsce
i termin
realizacji
projektu
(liczba osób)

Charakterystyka projektu /uwagi

Liban/Warsza
Odwołanie zostało uwzględnione w
wa 02.04.2016pełni
30.10.2016
Kraków,
Warszawa,
Oksford
01.11.201530.09.2016

Odwołanie zasługuje na
uwzględnienie - treść odwołania
rozwiewa wątpliwości Rady

Gdańsk, 2125.09.2015,
(10)

Rada uznaje odwołanie i przyznaje
pełne dofinansowanie.

Efekty projektu wymagane
przy rozliczeniu

nd.

sprawozdanie z konferencji
do Rocznika, fotorelacja

Rozmach i gwarancje realizacji
Egipt, 10 -01Przedstawienie dokumentacji
projektu skłaniają Radę do
pkt 1 i 7
2016 do 30-10- zwiększenia dofinansowania projektu.
z badań, artykuł w
2016 (27/5) Niemniej jednak w dalszym ciągu Rada czasopiśmie puntowanym
wskazuje na niedokładności w
Rada uznaje część argumentów i
uznaje finansowanie częściowe za
Uniwersytet
pkt 1 i 7 (w
egzemplarze publikacji z
zasadne, niemniej jednak w dalszym
Warszawski
dowolnych
potwierdzeniem
ciągu w odczuciu Rady można
01.12.2015 –
proporcjach)
dofinansowania przez Rad.ę.
niższym kosztem wydrukować
02.04.2017
zakadaną publikację. Obecne
dofinansowanie pozostaje

pkt 1 i 2

Rada uznaje część argumentów i
5,7 (w
Warszawa, 17przyznaje dodatkowe środki. Wobec
dowolnych
3-2016 (2
ograniczonych środków nie decyduje
proporcjach)
osoby)
się przyznać pełni kosztów.

sprawozdanie finansowe

Fotorelacja, udowdnienie
rozgłośnienia wydarzenia w
mediach, logo Rady w
materialach dotyczących
projektu.

784

Koło Turnieju
Fizyków
Uniwersytetu
Warszawskieg
o

880

no title WORK

36/III/2015

Rozbudowa łazika
marsjańskiego na
potrzeby zawodów
University Rover
Challange 2016 i
European Rover Challange
2016

10000,00

9500,00

42/III/2015

Festiwal fotograficzny
Paris Photo 2015

2669.3

0

potwierdzenie udziału w
zawodach URC & ERC,
fotorelacja, promocja UW i
Rada w większości uznaje argumenty
Warszawa,
Wydziału Fizyki na różnego
pkt 1-6 (w
przedstawione w odwołaniu, nie
9.11.15rodzaju imprezach - Piknik
dowolnych
przyznaje pełnego dofinansowania
11.09.16, (8
Naukowy, Dzień Fizyka. We
proporcjach)
wobec wysokich kosztów projektu
osób)
wszystkich materiałach
przy ograniczonym budżecie
powinna pojawiać się
informacja o dofinansowaniu
z Rady
W odowłaniu nie można dołączać
Paryż/Warsza
dodatkowych elementów, których
wa, 12.11brakuje w oryginalnym wnioku.
nd.
nd.
15.12.2015 (4
Ponadto Koło nie może uzykać
osoby)
dofinansowania jeśli nie zostało
założne co najmniej 6 miesięcy przed

