
Sygnatura

Nazwa koła (jednostka 

UW)

Numer 

koła Tytuł projektu

Kwota 

wnioskowana

Kwota 

przyznana 

przed 

ponownym 

rozpatrzeniem

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):

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 4 000 zł

1. - bilety lotnicze, 2. - 

zakwaterowanie

Dakar, 13.06-21.06.2018

Podanie w przekonujący sposób wykazuje, że efekty 

realizacji projektu opisanego we wniosku są 

wystarczająco wartościowe, by Rada przyznała na nie 

dofinansowanie. W szczególności skierowano uwagę 

Rady na liczne publikacje badań naukowych 

wynikających z projektu i jego naukową wagę.

rozliczenie 

merytoryczne

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 2 400 zł 9-10 - bilety lotnicze Iran, 1.09-30.09.2018

Po wnikliwym rozpatrzeniu wniosku, Rada podtrzymuje 

swoją dotychczasową decyzję, wobec braku odniesienia 

się przez Koło do wskazanej wady wniosku, w postaci 

niewystarczającego wykazania wartości 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 3 775 zł

1. - bilety lotnicze

Argentyna, 10.02-10.03.2019 

W podaniu o ponowne rozpatrzenie wnioskodawca 

podkreślił potrzebę użycia wielu metod badawczych, 

jednak nie wykazał, że liczba uczestników projektu, od 

której zależy jego bardzo wysoki koszt, jest konieczna do 

przeprowadzenia wskazanych badań, a jedynie 

poprzestał na zapewnieniu, że ta ilość uczestników 

byłaby w projekcie przydatna.

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 1 404,00 zł 9 130,80 zł

1, 2, 3, 6 - badania, 

ubezpieczenie, opłata 

konferencyjna, 7 - przewóz 

materiałów, 8 - bilety lotnicza, 9 - 

nocleg, 11 - opłata 

konferencyjna, 12 - 

ubezpieczenie podróżne Lagos, 17.09-27.09.2018

Podanie wyjaśnia wątpliwości Rady dotyczące potrzeby 

udziału poważnej liczby uczestników w projekcie, przez 

wskazanie szczegółowo funkcji i zakresu obowiązków 

każdego z uczestników.

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 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. W podaniu do 

tego, podano informację sprzeczną z kosztorysem, a 

mianowicie o możliwości bezpłatnego wypożyczenia tego 

sprzędtu, co z kolei sugeruje, że wnioskodawca włączaj 

do kosztorysu ceny takiego wypożyczenia dokonał 

zawyżenia rzeczywistych kosztów projektu, co jest 

kolejnym argumentem przeciwko wnioskowi.

_

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 0 zł

_ _

Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wniosku 

Członkowie Rady postanowili ocenić wniosek 

negatywnie. Powodem takiej decyzji są nieścisłości w 

kosztorysie. Chodzi w szczególności o 

nieprawdopodobne koszty użycia sprzętu badawczego 

wskazane bez wystarczających dowodów na 

konkurencyjność oferty. Te wady, wobec ograniczeń 

finansowych przed którymi stoi Rada, spowodowało, że 

Rada zdecydowała o negatywnym rozpatrzeniu podania.

_

11/II/2018

KN Puerta Del Sol 

(Wydział Historyczny) 81

Szlaki handlowe Imperium Wari

12 000 zł 0 zł 0 zł

_ _

Ponieważ w podaniu nie podniesiono żadnych nowych 

argumentów, tylko powtórzono skrótowo zalety projektu 

wymienione we wniosku, Rada podtrymuje 

dotychczasową, negatywną decyzję.

_

Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/2018 Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ponownego i uzupełniającego rozpatrzenia wniosków złożonych w II podziale 2018 r.

Wnioski rozpatrzone przez Radę Konsultacyjną ds. Studenckiego Ruchu Naukowego ponownie i w uzupełniającym podziale



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 6 609 zł

26 czerwca 2018 roku – 29 

czerwca 2018 roku, Riva del 

Garda, Włochy

1. - bilety lotnicze, 5. - 

opłata konferencyjna

Podanie o ponowne rozpatrzenie wniosku jest 

bezprzedmiotowe, bo twierdzi się w nim, że Rada 

przyznała Kołu niepełne dofinansowanie, podczas gdy 

przyznała mu dofinansowanie w pełnej kwocie.

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 0,00 zł 0

_ _

Wniosek Koła był rozpatrywany z użyciem kryteriów 

także drugorzędnych, co wynikało z konieczności wyboru 

najbardziej wartościowych wniosków, powstałej przez 

ograniczone środki finansowe Rady. W szególności, 

wniosek nie spełnił formalnego kryterium posiadania 

pieczęci, czego w swoim podaniu Koło nie zanegowało. 

Dowodząc braku celowości tego kryterium, jedynie 

wykazali jego drugrzędność, ale nie błąd oparcia na nim 

m. in. rozstrzygnięcia Rady. Po drugie, sposób 

wypełnienia rubryk i przedstawione załączniki jasno 

wskazują, że wnioskodawca napisał wniosek o dotacje, 

nie zaś o refundację, jak powinien. Występowanie tych 

samych nazw rubryk, na które powołało się Koło w 

podaniu, jest też niewystarczające. Rzeczywiście 

zarówno wymóg przedstawiania ofert, jak i kursu walut 

wg tabeli publikowanej przez NBP nie wynikają wprost z 

Regulaminu. Jednak wobec wyżej wskazanej potrzeby 

wyboru najlepszych wniosków stanowiły one pomocniczo 

przyjęte kryteria służące obiektywizacji decyzji, o czym 

zresztą informowano zainteresowanych konsultacjami 

przedstawicieli kół naukowych. Wreszcie poster jako 

forma jako przedstawienia badań naukowych jest w opini 

Rady niewystarczająco wartościową w stosunku do 

kosztów. Dodatkowo udział w jego tworzeniu aż pięciu 

osób każe powątpiewać w merytoryczny charakter ich 

pracy.

_

41/II/2018

Studenckie Koło 

Nanotechnologii 

"Nanorurki" (Wydział 

Fizyki i Wydział Chemii 

UW) 771

Wyjazd na międzynarodową konferencję 

nanotechnologiczną - "NANOTEXNOLOGY 

International Conferences and Exhibition on 

Nanotechnologies, Organic Electronics and 

Nanomedicine"

17 876,36 zł 0,00 zł 17 876,36 zł

1. - bilety lotnicze. 5. - opłaty 

konferencyjne

Saloniki, Grecja; 30.6.-

10.7.2018

Wniosek znakomicie uzasadniony. Projekt polega na 

udowodonionym uczestnictwie czynnym (wygłoszeniu 

referatu) podczas międzynarodowej specjalistycznej 

konferencji naukowej. Wysoki koszt projektu wynika z 

dużej ilości uczestników; jednak w każdym wypadku 

wykazano merytoryczny charakter uczestnictwa. 

rozliczenie 

merytoryczne

78 146 zł 15 283,48 zł 43 791 zł


