
Nr 
koła

Nazwa koła Sygn. Tytuł projektu
Wniosko-

wano
Przyznano Na:

Miejsce i 
termin 

realizacji 
projektu 

(liczba osób)

Uzasadnienie
Efekty projektu wymagane 

przy rozliczeniu

22

Koło Naukowe 
Studentów 

Geograf ii UW 
(Wy dział 

Geograf ii i 
Studiów 

Regionalny ch)

1/III/2012

Udział w 
konf erencji 

Symposium on 
Service-Oriented 

Mapping

311,87 zł 312,00 zł
pkt. 1, 

4

Wiedeń, 
Austria, 22 - 
23.11.2012, 

(1/1)

Rada przy znała całość  
wnioskowanej kwoty  i 

odstępuje od uzasadnienia.

Potwierdzenie prezentacji 
wy ników badań na 

konf erencji Sy mposium on 
Serv ice-Oriented Mapping, 

publikacja pokonf erency jna, 
relacja z konf erencji wraz z 
dokumentacją f otograf iczną 

na stronie koła.                                                                                                                                                                                                                                                

51

Koło Młody ch 
Geologów 
(Wy dział 
Geologii)

2/III/2012

Struktura oraz 
Warunki 

Sedy mentacji 
Kopców 

Węglanowy ch 
Kess Kess z 

Rejonu Hamar 
Laghdad w Górach 

Anty atlas

11 223,60 zł 10 000,00 zł
pkt. 1-

3, 6

Maroko, 
01.02.2013-
30.09.2013, 
Maroko (10)

Rada udziela dof inansowania 
nieprzekraczającego 2.5% 
rocznego budŜetu Rady . Z 

tego względu dof inansowanie 
ograniczono do kwoty  10000 

zł.

Egzemplarz "Przeglądu 
Geologicznego" z publikacją; 

Arty kuł do Rocznika; 
Oświadczenia o 

zorganizowaniu warsztatów i 
wy stawy  f otograf icznej; 

Mapa geologiczna terenu wraz 
z prof ilem; Zaświadczenie o 

prezentacji wy ników na 
konf erencji "Młodzi w 

Paleontologii"

81

Koło Naukowe 
Studentów 
Archeologii  

Puerta del Sol 
(Wy dział 

History czny )

3/III/2012

Udział w 
Europejskiej 
Konf erencji 

Majanisty cznej

7 321,49 zł 0,00 zł nd. nd.

Rada nie przy znała 
dof inansowania ze względu 

na brak akty wnego 
charakteru uczestnictwa w 

konf erencji - § 4 pkt 3 
Regulaminu

nd.

151

Koło Naukowe 
Europejskiego 

Stowarzy szenia 
Studentów 
Geograf ii i 
Młody ch 

Geograf ów 
(Wy dział 
Geograf ii)

4/III/2012
R

XXIV Annual 
Congress 2012 

„MAP’s- Meaning 
and Purposes”

2 532,00 zł 2 532,00 zł pkt. 1-5

Leuv en, 
Belgia 

10.09.2012- 
15.09.2012 (6)

Rada przy znała całość  
wnioskowanej kwoty  i 

odstępuje od uzasadnienia.
Rozliczenie f inansowe

151

Koło Naukowe 
Europejskiego 

Stowarzy szenia 
Studentów 
Geograf ii i 
Młody ch 

Geograf ów 
(Wy dział 

Geograf ii i 
Studiów 

Regionalny ch)

5/III/2012
R

North and Baltic 
Regional Congress 

Quality of Life - 
Inequality of 

Europe

472,01 zł 473,00 zł pkt 1

Sigulda, 
Łotwa, 19 - 
24.04.2012, 

(2/2)

Rada przy znała całość  
wnioskowanej kwoty  i 

odstępuje od uzasadnienia.
Rozliczenie f inansowe

Załącznik nr 1 do uchwały  nr 13/2012 
Rady  Konsultacy jnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego z dnia 6 listopada 2012 r.

w sprawie przy znania dof inansowania na studencki ruch naukowy  w III podziale w 2012 r.

Wnioski rozpatrzone przez Rad ę Konsultacyjn ą ds. Studenckiego Ruchu Naukowego w III podziale w 2 012 r. 
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Koło Naukowe 
Studium Europy  
Wschodniej i Azji 
Środkowej UW 

(Wy dział 
Orientalisty czny )

6/III/2012

Colloquia Russica - 
III Między narodowa 
Konf erencja - 'Ruś 
w epoce najazdów 

mongolskich (1223-
1480)'

6 102,00 zł 3 402,00 zł
pkt. 4, 

5

Warszawa, 
03.2011 - 

11.2013 (45/4)

Rada nie przy znała całości 
wnioskowanej kwoty  ze 

względu na brak 
uprawdopodobnień 

wszy stkich kosztów, Rada 
przy znała dof inansowanie na 

wnioskowane i 
uprawdopodobnione koszty .

2 egzemplarze recenzowanej 
publikacji pokonf erency jnej 

(wy danej przez KN Studentów 
History ków UJ), materiały  

konf erency jne, dokumentacja 
f otograf iczna

163

Kry minologiczne 
Koło Naukowe 

(Wy dział 
Stosowany ch 

Nauk 
Społeczny ch i 
Resocjalizacji)

7/III/2012
R

Więźniowie 
doŜy wotni - 

zbrodnia i kara.
4 754,00 zł 0,00 zł nd. nd.

Rada nie przy znała 
dof inansowania ze względu 

na brak podpisów 
uczestników, pieczeci 

jednostki zatrudniającej 
opiekuna na f ormularzu i 

opinii.

nd.

171

KN Ars Politica 
(Wy dział 

Dziennikarstwa i 
Nauk 

Polity czny ch)

8/III/2012

Edukacja 
Oby watelska 
MłodzieŜy  i 
Słuchaczy  

Uniwersy tetu 
KaŜdego Wieku w 

Brwinowie

3 230,00 zł 3 230,00 zł
pkt. 2, 

3

Brwinów, 
Warszawa, 
31.10.2012-

15.12.2012 (4)

Rada przy znała całość  
wnioskowanej kwoty  i 

odstępuje od uzasadnienia.

Dokumentacja f otograf iczna, 
Materiały  dy dakty czne, 
Materiały  promocy jne

187

Studenckie Koło 
Kulturoznawcze 

(Wy dział 
Polonisty ki)

9/III/2012
R

Studencko - 
doktorancka 
konf erencja 

naukowa Szy bciej, 
Wy Ŝej, Silniej Sport 

w świetle 
antropologii kultury

621,76 zł 622,00 zł
pkt. 1 - 
5, 8, 9

Warszawa, 
01.03.2012 - 
18.05.2012 
(20/14/1)

Rada przy znała całość  
wnioskowanej kwoty  i 

odstępuje od uzasadnienia.
Rozliczenie f inansowe

187

Studenckie Koło 
Kulturoznawcze 

(Wy dział 
Polonisty ki)

10/III/2012
R

Udział w 
ogólnopolskich 
konf erencjach 
naukowy ch na 

przestrzeni kwietnia 
i maja 2012. 
Prezentacja 
wy brany ch 
zagadnień z 
kulturowej 

antropologii sportu.

336,00 zł 336,00 zł
pkt. 1 - 

3

Warszawa, 
27.04.2012 - 

18.05.2012 (1)

Rada przy znała całość  
wnioskowanej kwoty  i 

odstępuje od uzasadnienia.
Rozliczenie f inansowe

199

Koło Naukowe 
StaroŜy tnego 

Egiptu "Kemet"                              
(Wy dział 

History czny )

11/III/2012

Nieinwazy jne 
badania wy brany ch 

ośrodków 
osadniczy ch 
staroŜy tnego 

Egiptu w okolicach 
Teb i na terenie 

Delty

9 882,46 zł 7 071,00 zł pkt 1
Egipt, Polska, 
01.01.2013-

30.11.2013 (7)

Rada uznała, Ŝe projekt, 
choć wartosciowy  nie spełnia 

przesłanek do przy znania 
pełnej wnioskowanej kwoty . 3 
załączone opinie o projekcie 
są toŜsame i nie przekonały  
Rady  o wy jątkowej wartości 

projektu.

Arty kuł do Rocznika 
Studeckiego Ruchu 

Naukowego, Arty kuł w 
Gottinger Miszelen, Arty kuł w 

MedŜat, Arty kuł w AdRem, 
Arty kuły  na portalach 

internetowy ch, Oświadczenie 
o prezentacji wy ników na XVI 
Pikniku Naukowy m PR i CNK



208

Koło Naukowe 
Paloebiologów 

Terenowy ch UW 
(Wy dział 
Geologii)

12/III/2012

Wpły w zmian 
środowiskowy ch na 

zmiany  w 
morf ologii muszli…

9 118,46 zł 0,00 zł nd. nd.

Rada nie przy znała 
dof inansowania ze względu 

na braki f ormalne - brak 
pieczęci przy  opinii opiekuna 

koła. Jednocześnie 
wnioskodawcy  nie przekonali 
Rady  o wy jatkowej wartości 

naukowej projektu.

nd.

276
Koło Naukowe 
Neurobiologii 

(Wy dział Biologii)
13/III/2012

II Ogólnopolska 
Konf erencja 
Studentów i 

Młody ch 
Naukowców 

„Oblicza 
Neuronauki”

10 000,00 zł 10 000,00 zł pkt. 1,2

Warszawa 
16.11-

30.12.2012 
(11/12)

Rada przy znała całość  
wnioskowanej kwoty  i 

odstępuje od uzasadnienia.

Dokumentacja f otograf iczna, 
księga abstraktów, materiały  

konf erency jne

276
Koło Naukowe 
Neurobiologii 

(Wy dział Biologii)

14/III/2012
R

Homologia struktur 
anatomiczny ch 

mózgowia 
człowieka i szczura

518,40 zł 519,00 zł pkt. 1,2

Warszawa 17 - 
19.02.2012, 
Gdańsk 2 - 
4.03.2012, 

(2/6)

Rada przy znała całość  
wnioskowanej kwoty  i 

odstępuje od uzasadnienia.
Rozliczenie f inansowe

276
Koło Naukowe 
Neurobiologii 

(Wy dział Biologii)

15/III/2012
R

Wy jazd na 
między narodową 

konf erencję 
młody ch 

psy chologów 26th 
EFPSA Congress 

2012

1 333,38 zł 1 334,00 zł
pkt. 3, 

4

Rodby  
(Lolland), 

Dania, 22 - 
29.04.2012, 

(1)

Rada przy znała całość  
wnioskowanej kwoty  i 

odstępuje od uzasadnienia.
Rozliczenie f inansowe

344

Koło Naukowe 
Genety ki i 

Epigenety ki 
(Wy dział Biologii)

16/III/2012
R

Sy lwestrowe 
Warsztaty  
Naukowe 

„Ekonomiczne 
aspekty  

współczesnej 
nauki”

3 459,00 zł 0,00 zł nd.

Połczy n Zdrój, 
27.12.2011 -
01.01.2012, 

(22/17)

Brak załączony ch abstraktów 
wy stąpień. Brak 
uwzględnienia w 
harmonogramie 

przy gotowania publikacji 
pkonf erency jnej.

nd.

362

Między -
wy działowe Koło 
Af ry kanisty czne 

UW (Wy dział 
Orientalisty czny )

17/III/2012

Publikacja "Af rican 
Rev iew - Przegląd 
Af ry kanisty czny  

v ol. IV"

1 500,00 zł 1 452,00 zł pkt 1

Warszawa, 
11.2012 -
12.2012 
(500/2)

Rada przy znała 
dof inansowanie w wy sokości 

60% całkowity ch i 
uprawdopodobniony ch 

kosztów

2 egzemplarze recenzowanej 
dwujęzy cznej publikacji

374

APAC (Wy dział 
Dziennikarstwa i 

Nauk 
Polity czny ch)

18/III/2012

Analiza 
prakty czny ch 

aspektów 
działalności ONZ

10 676,00 zł 4 128,00 zł
pkt. 1, 

2

Polska, USA, 
15.10.2012-

31.05.2013 (8)

Rada nie przy znała całości 
wnioskowanej kwoty  ze 

względu na  brak 
uprawdopodobnienia kosztów 

wizy . Rada nie f inansuje 
rzeczy  wielokrotnego uŜy tku, 
a taki charakter moŜe mieć 

wiza do USA. Rada 
dostosowała kwotę 
dof inansowania do 

zakładany ch ef ektów 
projektu.

Publikacja pokonf erency jna 
na stronie psz.pl, FSM, raport 
na stronie koła, f otorelacja, 
Dowód organizacji spotkania 

otwartego



383

Koło Naukowe 
Astronomów 
Uniwersy tetu 

Warszawskiego 
(Wy dział Fizy ki)

19/III/2012
R

Konf erencja 
Studenckich 

Astronomiczny ch 
Kół Naukowy ch 

Warszawa-Wrocław-
Kraków

889,54 zł 890,00 zł pkt 3
Warszawa, 26-

28.10.2012, 
(40/21)

Rada przy znała całość  
wnioskowanej kwoty  i 

odstępuje od uzasadnienia.
Rozliczenie f inansowe

458

Koło Naukowe 
Filozof ii Prawa i 

Filozof ii 
Społecznej 

(Wy dział Prawa i 
Administracji)

20/III/2012

Warsztaty  
Wy jazdowe 

„Argumentacy jne 
ujęcie prawa”

2 375,00 zł 2 375,00 zł pkt 5
Sulejów (24-
25.11.2012) 

(25)

Rada przy znała całość  
wnioskowanej kwoty  i 

odstępuje od uzasadnienia.

Ref eraty  na stronie, arty kuł 
do Rocznika, dokumentacja 

f otograf iczna, relacja w 
czasopiśmie WPiA, publikacja 
w „Przeglądzie Prawniczy m”

465

Między -
wy działowe Koło 
Naukowe Kultury  
Języ ka Prawnego 

i Prawniczego 
"Lingua Iuris" 

(Wy dział 
Polonisty ki)

21/III/2012

Język 
współczesnego 

prawa: polityka a 
język  - 

Ogólnopolska 
Konf erencja 

Naukowa

9 500,00 zł 9 500,00 zł
pkt. 1, 

3

Warszawa, 
01.12.2012 - 
31.08.2013 

(300/22/12/7)

Rada przy znała całość  
wnioskowanej kwoty  i 

odstępuje od uzasadnienia. 
Jednak z uwagi na bardzo 

długi planowany  czas 
realizacji publikacji 

pokonf erency jnej (do 
28.03.2014), Rada skróciła 

termin rozliczenia projektu do 
końca października 2013 r. (6 

miesięcy  po konf erencji)

Egzemplarze recenzowanej 
doktorancko - studenckiej 

publikacji pokonf erency jnej, 
potwierdzenie relacji z 

konf erencji w mediach, 
materiały  konf erency jne, 

dokumentacja f otograf iczna

493

Interdy scy plinarn
e Koło Naukowe 

Dy plomacji i 
Prawa "La 

diplomatie et le 
Droit" (Kolegium 
MISH, Wy dział 

Prawa i 
Administracji)

22/III/2012

2012 Regional 
International 

Humanitarian Law 
Moot Court 

competition in 
Sarajev o

2 869,60 zł 2 810,00 zł
pkt. 1 - 

6

Warszawa, 
Maastricht, 
Sarajewo 

01.08.2012 - 
31.01.2013 

(50/4)

Rada nie przy znała całości 
wnioskowanej kwoty  ze 

względu na brak 
uprawdopodobnień 

wszy stkich kosztów, Rada 
przy znała dof inansowanie w 

wy sokości 60% całkowity ch i 
uprawdopodobniony ch 

kosztów

Potwierdzenia udziału w 
konkursie między narodowy m, 
anglojęzy czna e-publikacja na 

platf ormie e-BUW oraz 
stronie Koła, potwierdzenie 

prezentacji ef ektów na 
ogólnodostępny m spotkaniu 

Koła

493

Interdy scy plinarn
e Koło Naukowe 

Dy plomacji i 
Prawa (Wy dział 

Prawa i 
Administracji)

23/III/2012

Między narodowa 
Konf erencja 
Studencko- 

Doktorancka 
„Organizacje 

między narodowe w 
czasach kry zy su- 
kry zy s organizacji 

między narodowy ch
”

4 820,00 zł 4 820,00 zł pkt.1-3

Warszawa, 
04.2013-
12.2013 
(90/60/4)

Rada przy znała całość  
wnioskowanej kwoty  i 

odstępuje od uzasadnienia.

Publikacja pokonf erency jna, 
sprawozdanie z konf erencji na 

stronie koła, dokumentacja 
f otograf iczna

539

 Koło Naukowe 
Biologii 

Ewolucy jnej 
(Wy dział Biologii)

24/III/2012

Reinterpretacja 
Velocipes - 
pierwszego 
dinozaura 

opisanego z terenu 
dzisiejszej Polski

2 709,86 zł 2 710,00 zł
pkt. 1 - 

2

Warszawa, 
Hamburg, 

08.01.2012-
15.02.2013 (4)

Rada przy znała całość  
wnioskowanej kwoty  i 

odstępuje od uzasadnienia.

Publikacja w branŜowy m 
czasopiśmie naukowy m, 
arty kuł / sprawozdanie do 
Studenckiego Rocznika 

Ruchu Naukowego, 
prezentacja na Kongresie KN 

UW, dokumentacja 
f otograf iczna

546

Koło Naukowe 
Prawa Krajów 
Wspólnoty  

Niepodległy ch 
Państw (Wy dział 

Prawa i 
Administracji)

25/III/2012
R

Czy nny  udział w 
XLI 

Między narodowy m 
Seminarium Kół 
Naukowy ch W 

Olszty nie

454,00 zł 454,00 zł pkt 1,2
Olszty n 15-

16.05.2012 (2)

Rada przy znała całość  
wnioskowanej kwoty  i 

odstępuje od uzasadnienia.
Rozliczenie f inansowe



558

Koło Naukowe 
Chemii 

Biologicznej 
"Nukleoty d"

26/III/2012
R

Udział w 55 zjeździe 
PTChem

3 630,00 zł 3 630,00 zł
pkt. 1, 

2 
Biały stok, 16-

20.09.2012

Rada przy znała całość  
wnioskowanej kwoty  i 

odstępuje od uzasadnienia.
Rozliczenie f inansowe

563

Warszawskie 
Koło 

Leksy kograf iczne 
(Wy dział 

Polonisty ki)

27/III/2012

Nowe Słownictwo 
Polskie 

Obserwatorium 
Języ kowe 

Uniwersy tetu 
Warszawskiego

10 000,00 zł 10 000,00 zł pkt 1 
15.06 - 

30.11.2012, 
(5/5)

Rada przy znała całość  
wnioskowanej kwoty  i 

odstępuje od uzasadnienia.

Elektroniczny  słownik 
rejestrujący  najnowsze 
słownictwo polskie pod 

adresem 
www.nowewy razy .uw.edu.pl, 
publikacja ksiąŜkowa "Nowe 
wy razy  w natarciu. Słownik 

neologizmów polskich"

578

Między -
wy działowe 

Towarzy stwo 
Badań i Ochrony  
Światowego 
Dziedzictwa 
Kulturowego 
HUMANICA 

(Wy dział 
History czny )

28/III/2012 Schwartzenstollen 8 200,00 zł 8 200,00 zł
pkt.  1-

6

Złoty  Stok, 
04.01.2013-

30.05.2013 (4)

Rada przy znała całość  
wnioskowanej kwoty  i 

odstępuje od uzasadnienia.

Filmy , Anazliza 
Dendrochronologiczna, 

Egzemplarz Czasopisma UW, 
Fotorelacja z wy stawy  w IA

585

Koło Naukowe 
Recepcji Anty ku 

"Ars Antica"                              
(Wy dział 

History czny )

29/III/2012

Interdy scy plinarna 
konf erencja 

naukowa "Anty k 
2.0 czy li ile anty ku 

jest we 
współczesności"

2 100,00 zł 2 100,00 zł pkt 4

Warszawa, 
26.10.2012-
30.04.2013 

(50)

Rada przy znała całość  
wnioskowanej kwoty  i 

odstępuje od uzasadnienia.

Fotorelacja, Publikacja 
pokonf erency jna

595

Koło Naukowe 
Geoinf ormaty ki i 

Teledetekcji 
(Wy dział 

Geograf ii i 
Studiów 

Regionalny ch)

30/III/2012

Wy jazd na 33rd 
EARSeL (European 

Association of  
Remote Sensing 

Laboratories) 
Sy mposium 2013

9 162,00 zł 3 938,00 zł pkt 4
Włochy , 
Matera 2-

9.06.2013 (5)

Rada nie przy znała całości 
wnioskowanej kwoty  ze 

względu na koszty , które 
Rada uznała za 

niewspółmierne do ef ektów 
projektu

Ref eraty  zaprezentowane na 
konf erencji, dokumentacja 

f otograf iczna, potwierdzenie 
wzięcia udziału w sy mpozjum

595

Koło Naukowe 
Geoinf ormaty ki i 
Teledetekcji UW 

(Wy dział 
Geograf ii i 
Studiów 

Regionalny ch)

31/III/2012
R

Udział 
reprezentantów 
Koła Nakowego 

Geoinf ormaty ki i 
Teledetekcji UW w 

Letniej Szkole 
Geoinf ormacji 

GeoGorce 2012

1 770,00 zł 1 770,00 zł pkt 1
Knurów, 26.08 
- 1.09.2012, 

(10/10)

Rada przy znała całość  
wnioskowanej kwoty  i 

odstępuje od uzasadnienia.
Rozliczenie f inansowe

653

Koło Naukowe 
Niewinni 

Dziennikarze 
(Wy dział 

Polonisty ki)

32/III/2012

Wy jazd na 
konf erencję 
Literatura i 

doświadczenie

338,00 zł 338,00 zł
pkt. 1, 

2, 3

Biały stok, 22- 
23.11.2012, 

(17/7)

Rada przy znała całość  
wnioskowanej kwoty  i 

odstępuje od uzasadnienia.

Recenzowana 
pokonf erency jna publikacja



684

Koło Naukowe 
Antropologii 
Polity cznej 
(Wy dzial 

History czny )

33/III/2012
Pamięć o British 

Raj
5 637,22 zł 4 918,00 zł pkt 2

Warszawa, 
Indie, 

15.12.2012-
31.05.2013 (3)

Rada nie przy znała całości 
wnioskowanej kwoty  ze 

względu na  brak 
uprawdopodobnienia 

wszy stkich kosztów, brak 
kursów walut. Rada 

przy znała 60% 
uprawdopodoniony ch 

kosztów.

Fotorelacja, Publikacje w 
"LoŜy  Wschodu", Południku 

Zero", Plansze w f ormie 
elektornicznej, Arty kuł do 

Rocznika z recenzją

711

Studenckie Koło 
Ochrony  

Środowiska UW 
(Wy dział Biologii)

34/III/2012

Ocena stanu 
populacji sów na 
terenie Obszaru 

Natura 2000 
Pogórze 

Przemy skie

9 775,80 zł 5 000,00 zł pkt 2

Polska, 
01.10.2012-
31.12.2013 

(11)

Rada nie przy znała całości 
wnioskowanej kwoty  ze 

względu na brak wy kazania 
potrzeby  wy jazdu 11 

uczestników. Jednocześnie 
wnioskodawcy  nie przekonali 
Rady  o wy jatkowej wartości 

naukowej projektu.

Fotorelacja, Arty kuł do 
Rocznika z recenzją, 
publikacja naukowa, 

oświadczenie o uczestnictwie 
w konf erencji i prezentacji 

wy ników badań

brak - 
dokto-
ranckie 

koło 
nauko-we 

zare-
jestrowan
e 15.02. 
2012, 

niewpi-
sane do 
rejestru

Koło Naukowe 
Administracji 

Publicznej 
(Wy dział 

Dziennikarstwa i 
Nauk 

Polity czny ch)

35/III/2012
R

Akty wny  udział 
studentów i 

doktorantów w II 
Ogólnopolskim 

Kongresie 
Politologii "Polska i 

Europa wobec 
wy zwań 

współczesnego 
świata", Poznań (19-

21.09.2012)

1 390,82 zł 1 391,00 zł
pkt. 1 - 

6
Poznań, 18-

21.09.2012 (4)

Rada przy znała całość  
wnioskowanej kwoty  i 

odstępuje od uzasadnienia.
Rozliczenie f inansowe

159 014,27 zł 110 255,00 zł 69,3%


