Załącznik nr 1 do uchwały nr 8/2016
Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego z dnia 21 lipca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia odwołań od decyzji podjętych w ramach II podziału środków w 2016 r.
Odwołania od decyzji Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego w II podziale w 2016 roku:

Nazwa koła (jednostka Numer
Sygnatura
UW)
koła

14/II/2016

Studenckie Koło
Naukowe Archeologii
Bliskiego i Środkowego
Wschodu "Szarkun"

23/II/2016

Koło Starożytnicze

28/II/2016

Międzywydziałowe Koło
Naukowe Kultury i
Języka Prawnego i
Prawniczego UW
"Lingua iuris"

42/II/2016

Koło Naukowe Indologii
"Rasamandala"

Tytuł projektu

172

Papirusy grecko-arabskie w
Egipcie

398

Wyjazd badawczy do
Narodowego Centrum
Manuskryptów w Gruzji

465

II kongres języka prawnego i
prawniczego - Ogólnopolska
konferencja naukowa

648

Charakterystyka święta
Onam w indyjskim stanie
Kerala. Dokumentacja i
analiza obchodów święta w
mieście Koczin

Kwota
Kwota
Do wykorzystania Termin i miejsce
wnioskowana przyznana
na:
realizacji projektu Charakterystyka projektu /uwagi/

1430

8 000,00

9500

3515

1430

8000

7500

3515

Efekty projektu
wymagane przy
rozliczeniu

pkt. 1

Badania naukowe za granicą. Rada
uznała wyjaśnienia zawarte w
4 września 2016 - 4
odwołaniu i zdecydowała o
grudnia 2016
przyznaniu dofinansowania w
całości.

pkt. 2

Warszawa, Tbilisi,
1 maja 2016-20
lutego 2017

Rada przyjęła wyjaśnienia, które
zawarte zostały w odwołaniu.
Postanowiła przyznać środki w
całości.

wydruk e-publikacji,
relacja fotograficzna

Pkt. 1,3

kwiecień 2017
konferencja, druk
publikacji do
10.05.2018

Rada zdecydowała się w całości
przyznać środki na catering. Środki
na publikacje pozostają bez zmian;
Rada skonsultowała koszty z
Zakładem Graficznym UW.

publikacja; termin 10.05.2018

pkt. 1

Koczin (Indie),
Warszawa, 0721.09.2016

Rada przyjęła wyjaśnienia, które
zawarte zostały w odwołaniu.

artykuły do Rocznika,
relacja fotograficzna,
wystąpiene na Kongresie
Kół.

artykuł do Rocznika

45/II/2016

Koło Młodych
Dyplomatów (WDiNP)

48/II/2016

Koło Naukowe
Archeologii Podwodnej

52/II/2016

Koło Naukowe
Judaistów UW

682

807

869

Organizacja Chinese
European Partnership for
Development

A comprehensive Survey of
the Stone Constructions
Discovered in the Legińskie
Lake

Wyjazd naukowy do Izraela

4122,99

5650

1 792,00

0

0

0

nd.

pkt. 4-8

nd.

Warszawa, 4 lipca
2016

W odwołaniu nie wskazano
satysfakcjonujących argumentów,
które wskazywałyby na naukową
wartość projektu. Nie można za
takie uznać warszatów z podstaw
języka chińskiego, które mają się
odbyć w trakcie konferencji.

nd.

Rada zapoznała się z argumentami
przywołanymi w odwołaniu. Należy
jednak pamiętać, że przyznawanie
dofinansowania odbywa się na
zasadach konkursu. Wśród
projektów dotyczących zagadnień
Jezioro Legińskie,
archeologii podwodnej, które
czerwiec - wrzesień
zostały złożone do Rady w II
2016
podziale, ten okazał się najmniej
dopracowany. Rada podtrzymuje
też swoją opinię o
nieproporcjonalnej wartości
naukowej projektu do poniesionych
kosztów.

nd.

Wniosek został merytorycznie
rozpatrzony po uzupełnieniu braków
fromalnych. Wniosek bardzo
lakoniczny. Brak wymiernych
efektów projektu.

nd.

Izrael, 12-19
listopada 2016

53/II/2016

Sztuka włoska w
tłumaczeniu

884

10 000,00
[kwota
Polsko-włoskie badania nad pomniejszona
przekładem tekstów o sztuce
do
regulaminowej
wysokości]

Łączna kwota dodatkowego dofinansowania:

0

17445

nd.

Wniosek dotyczy dofinansowania
tej części projektu, która ma
znikome znacznie dla Uniwersytetu
Warszawskiego i niewspólmierną
wartość naukową do poniesionych
kosztów. Poza tym należy wyjaśnić,
że Koło błędnie interpretuje
postanowienia Regulaminu
Przyznawania Dofinasowania.
Zgodnie z nim Rada nie przyznaje
dofinansowania na bilety lotnicze
opiekunów koła. Przytoczony w
odwołaniu wyimek z Przewodnika
FAQ opublikowanego przez Radę
mówi tylko o sytuacjach, kiedy koło
organizuje konferencje naukowe i
warsztaty na UW, nie dotyczy
Warszawa,
natomiast wyjazdów zagranicznych.
Bolonia, maj 2016Należy też zaznaczyć, że Koło nie
maj 2017
zapoznało się dokładnie z
Regulaminem przed złożeniem
wniosku, o czym świadczy kwota, o
którą wnioskowało pierwotnie Koło,
a także błędnie skonstruowany
kosztorys, gdzie koszty całego
wyjazdu podane są łącznie i
zatytułowane jako Wyjazd na
Uniwersytet Boloński. Kwestura nie
przyjmie kosztorysu, na którym
wszystkie jednostkowe koszty nie
będą wyszczególnione. Rada
zaleca złożyć wniosek jeszcze raz
w III podziale, kiedy Koło usunie
błędy i wykaże w nim naukową
wartość samego wyjazdu, na który
mają zostać przyznane środki.

nd.

