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koła
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Miejsce              i 
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projektu (liczba 

osób)

Charakterystyka projektu                    /uwagi/
Efekty projektu wymagane 

przy rozliczeniu

3
Studenckie Koło 

Naukowe Historyków 
(Wydział Historyczny)

1/II/2014
Przygotowanie druku, 

druk I oprawa “teki 
Historyka” nr 48. I 49.

3 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł nd.
Warszawa15.03.

2014 r.- 
28.02.2014 r.

brak uprawdopodobnienia kosztów, nie ma moŜliwości 
uzupełniania wniosku przy odwołaniu. Rada podtrzymuje 

swoją decyzję.
n.d.

431

Studenckie Koło 
Naukowe Archeologii 

Doświadczalnej 
(Wydział Historyczny)

27/II/2014

Przeszłość we 
współczesnej kulturze. 

Greckie i rzymskie 
tradycje kulinarne w 

kuchni włoskiej.

10 000,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł 4 000,00 zł pkt 1, 2
Sycylia, 

15,06,2014-
30,04,2015(5/5)

brak oferty z supertouru, efekty niewspółmierne do 
kosztów projektu, Rada częściowo przychyliła się do 

odwołania.

Potwierdzenie prezentacji 
wyników badań na Dniach 

Archeologa, artykuł w 
Kwartalniku Uniwersyteckim, 
Roczniku oraz czasopiśmie 

Rivista.

531
SKN Archeologii 

Dalekiego Wschodu 
(Wydział Historyczny)

31/II/2014

Zhangguo czyli 
zderzenie z tradycją”: 

Udział w badaniach na 
stanowisku Shuang'An 
w ramach współpracy 
naukowo- badawczej 
ze szkołą archeologii 

Muzealnictwa 
Uniwersytetu w 

Pekinie...

2 167,35 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł nd.
Chiny, Polska 

12.11.2013 – 31 
III 2014 r.

Maksymalne dofinansowanie na jednego uczestnika 
projektu wynosi 2000 zł, wnioskowane dofinansowanie 

dotyczy biletu lotniczego I z tego względu obligatoryjne jest 
skorzystanie z oferty przedsiębiorstwa Supertour lub 

wykazanie, Ŝe zakupiony bilet stanowił ofertę 
korzystniejszą, nie ma moŜliwości uzupełniania wniosku 

przy odwołaniu. Rada podtrzymuje swoją decyzję.

nd.

569

Koło Naukowe Prawa 
Rynków Kapitałowych 

(Wydział Prawa i 
Administracji)

36/II/2014

Crowdfunding- 
wyzwania regulacyjne 

dla finansowania 
społecznościowego

10 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł n.d n.d.
efekty niewspółmierne do kosztów projektu, brak 

zaświadczeń od jednostek współpracujących. Rada 
podtrzymuje swoją decyzję. 

n.d.

25 167,35 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł 4 000,00 zł

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/2014 
Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego z dnia 07 lipca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia odwołań od decyzji podjętych w II podziale 2014 r.

Odwołania od decyzji Rady ds. Studenckiego Ruchu Nau kowego w II podziale w 2014 r. 


