Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/2013
Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego z dnia 29 kwietnia 2013r.
w sprawie rozpatrzenia odwołań od decyzji podjętych w ramach I podziału środków w 2013 r.

nr
koła

nazwa koła
(jednostka UW)

3

Studenckie Koło
Naukowe
Historyków
Uniwersytetu
Warszawskiego
(Wydział
Historyczny)

15

Koło Naukowe
„Etno” (Instytut
Etnologii i
Antropologii
Kulturowej)

15

Koło Naukowe
„Etno” (Instytut
Etnologii i
Antropologii
Kulturowej)

22

Koło Naukowe
Studentów Geografii
(Wydział Geografii i
Studiów
Regionalnych)

461

Koło Naukowe
Prawa
Administracyjnego
(Wydział Prawa i
Administracji)

Odwołania od decyzji Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego w I podziale w 2013 r.
Miejsce i
kwota
kwota
do wykotermin
suma kwot
kwota wnioskoprzyznana w I przyznana w
rzystania
realizacji
Charakterystyka projektu/uwagi
wana
przyznanych
podziale 2012
odwołaniu
na:
projektu
(liczba osób)

sygn.

tytuł projektu

4/I/2013

Konferencja
naukowa "Czas w
kulturze
średniowiecza"

11/I/2013

Warszawskie
parki miejskie w
perspektywie
antropologicznej

15/I/2013

Przestrzenne
projekty
modernizacyjne w
Tibilisi i Gori ujęcie
antropologiczne

17/I/2013

Przebieg sukcesji
roślinnej w strefie
marginalnej
lodowca Flaa (SE
Islandia)

8 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

69/I/2013

Recenzowana
publikacja
naukowa " Prawo
administracyjne a
inwestycyjne"

8 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

4 957,80 zł

1871.52

3 800,00 zł

3 100,00 zł

0.00

0,00 zł

195,00 zł

1 871,00 zł

0,00 zł

3 295,00 zł

1871.52

0,00 zł

pkt. 1

pkt. 1-4

Efekty projektu wymagane przy
rozliczeniu

Uniwersytet
Rada uznaje argumenty podniesione w odwołaniu organizacja konferencji naukowej,
Warszawski,
i postanawia zwiększyć dofinansowanie projektu
nawiązanie współpracy,
Warszawa,
o sumę niezbędną dla powiększenia nakładu
popularyzowanie wiedzy,
01.2013wydruku programów i plakatów.
podtrzymywanie tradycji
01.2014

Warszawa
1.0325.05.2013
3/3

dokumentacja na blogu, mentalne
mapy parków, egzemplarze
Rada uznaje argumenty podniesione w odwołaniu mapek, raport prezentujący wyniki
i postanawia przyznać całość wnioskowanej
badań, dokumentacja
sumy.
fotograficzna, potwierdzenie
zorganizowania wystawy w IEiAK
UW

Rada utrzymuje w mocy decyzję podjętą w I
podziale 2013 roku i nie przyznaje
dofinansowania w związku z brakiem formalnym
wniosku (§ 7 ust. 3 Regulaminu ), a odwołanie
uznaje za bezzasadne.

nd.

nd.

Polska Rada uznaje wszystkie argumenty przytoczone w
Islandia, 1
odwołaniu, jednakże ze względu na
stycznia 2013 wykorzystanie limitu środków przeznaczonych na
r. - 31 marca
I podział 2013 nie jest władna przyznać
2014 r.
dofinansowania w odwołaniu.

nd.

nd.

Rada nie przyznaje dofinansowania przez wzgląd
Warszawa
na złożenie sprawozdania rocznego za rok 2012
styczeń 2013złożone po terminie (§ 2 ust. 2 Regulaminu ), a
styczeń 2014
odwołanie uznaje za bezzasadne.

nd.

nd.

03-12-2013

Koło Naukowe
Obserwacji Polskich
Mediów im. Stefana
483
Kisielewskiego
(Wydział
Dziennikarstwa i
Nauk Politycznych)

546

KN Prawa Krajów
Wspólnoty
Niepodległych
Państw (Wydział
Prawa i
Administracji)

Koło Naukowe
Socjologii
709
Publicznej (Wydział
Filozofii i Socjologii)

70/I/2013

Organizacja V
Ogólnopolskiego
Zjazdu Analityków
Mediów pod
hasłem Z czego
znani są znani?tabloidyzacja
mediów w
kontekście
kształtowania
wizerunkuperspektywa
medioznawcza,
społeczna i
marketingowa
oraz publikacja
materiałów
pokonferencyjnyc
h w formie
książkowej i
elektronicznej.

4131.24

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

nd.

79/I/2013

Czynny udział w
Międzynarodowej
Konferencji
Naukowej
"Konstytucja
Rzeczpospolitej
Polskiej i
Konstytucja
UkrainyModelowe
rozwiązania czy
potrzeba zmian?"
w Krakowie

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

nd.

Kraków 2223.03.2013r

Wnioskodawca wycofał wniosek o dotację.

nd.

92/I/2013

Sytuacja
społecznoekonomiczna
środowiska
naukowego w
Polsce a wymiary
zaangażowania
akademików i
studentów.

nd.

Warszawa,
Gdańsk,
Bydgoszcz
15.01.2014
(8/7)

Rada nie uznaje argumentów podniesionych w
odwołaniu i nie przyznaje dofinansowania.

nd.

10000.00

24 757,80 zł

0.00

3 100,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 066,00 zł

3 295,00 zł

W I podziale 2013 po uwzględnieniu odwołań przyznano 229 778, 00 zł

Instytut
Rada nie przyznaje dofinansowania przez wzgląd
Dziennikarstw
na złożenie sprawozdania rocznego za rok 2012
a 1.01po terminie (§ 2 ust. 2 Regulaminu ), a odwołanie
31.12.2013
uznaje za bezzasadne.
(80/40/7)

nd.

