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Wniosek o dofinansowanie do ZSS UW

Numer wniosku:

I/A34/347/2012

Data złożenia ewniosku:

2012-11-05 00:07:59

Termin złożenia
sprawozdania:

2012-12-22

Nazwa projektu:

Otrzęsiny!

Nazwa: ZSS Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
Rodzaj jednostki: ZSS/RM
Numer ewidencyjny: A34
Adres: ulica
Miasto: Warszawa
Kod pocztowy: 00-000
Telefon: 1
E-mail: samomish@obta.uw.edu.pl
Adres WWW: www

Podmiot
wnioskujący:

Podmioty współorganizujące:

ZSS Instytutu Filologii Klasycznej
Rodzaj jednostki: ZSS/RM
Numer ewidencyjny: A10
Ulica: ulica
Miasto: Warszawa
Kod pocztowy: 00-000
Telefon: 1
E-mail: aleksandramajewska@o2.pl
Adres WWW: www

Osoby odpowiedzialne:

Osoba wnioskująca:
Imię: Rafał
Nazwisko: Smoleń

Miejsce:

Opis projektu:

Osoba wnioskująca:
Imię: Rafał
Nazwisko: Smoleń

Klub Hydrozagadka, ul. 11 Listopada 22, 04-436 Warszawa

W związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego, Zarząd Samorządu Studentów Kolegium
Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego organizuje wieczór
zapoznawczy dla studentów Kolegium oraz Instytutu Filologii Klasycznej. Dzięki temu przedsięwzięciu, przyjęci w
lipcu i wrześniu studenci pierwszych lat studiów pierwszego i drugiego stopnia będą mieli szansę nawiązać kontakt
z bardziej doświadczonymi kolegami ze starszych lat, którzy są w stanie udzielić nieocenionej pomocy w
wątpliwościach naukowych i związanych z praktyką studiowania, tak częstych przy szczególnym charakterze
studiów w trybie interdyscyplinarnym.
Niezobowiązująca atmosfera klubu ułatwi przebieg spotkania i ma szansę zainteresować większą liczbę
uczestników, aby dać im szansę skorzystania z możliwości poszerzenia horyzontów i uzyskania koleżeńskiej
pomocy.
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Rodzaj i gatunek granej muzyki zostanie wybrany przez samych uczestników w sposób skrajnie demokratyczny - w
drodze ankiety internetowej, która zostanie uruchomiona już na dwa tygodnie przed samym wydarzeniem.
Charakter
przedsięwzięcia:

Integracyjny.

Inne instytucje
zaangażowane:

Brak.

Przewidywane
korzyści:

Nawiązanie i zacieśnianie pomocnych więzi pomiędzy studentami różnych lat; nawiązanie i zacieśnianie więzi
pomiędzy studentami różnych kierunków, w tym tych o charakterze interdyscyplinarnym; idąca za tymi procesami
wymiana poglądów na temat studiów na danych kierunkach, zmian w trybach studiowania, działalności naukowej
na Uniwersytecie Warszawskim; aktywizacja i aklimatyzacja nowo przyjętych studentów; last but not least: świetna
zabawa.

Ilość uczestników: Ilość uczestników z UW: 190 Ilość uczestników spoza UW: 0
Zasięg projektu:

międzyjednostkowy

Data właściwego
wydarzenia

2012-11-22

Harmonogram
prac:

Cel

Start

Koniec

Przygotowanie Otrzęsin

2012-11-05

2012-11-21

Przeprowadzenie Otrzęsin

2012-11-22

2012-11-22

Liczba
dni

Ilość

Koszt
jednostkowy

Suma

Finansowana
przez ZSS

Wynajem sali

1

1

1000.00 zł

1000 zł

tak

Obsługa imprezy

1

1

1450.00 zł

1450 zł

tak

Suma:

2450 zł

Pozycja
Koszty:

Źródło

Rodzaj

Ilość

Kwota

Suma

ZSS Kolegium
Przychody:

Międzywydziałowych
Indywidualnych Studiów
Humanistycznych
ZSS Instytutu Filologii
Klasycznej

pierwszy filar

220.44

220.44 zł

pierwszy filar

2229.56

2229.56
zł

Suma:

2450 zł

Opis kosztorysu:
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane i informacje są zgodne z prawdą, a także zdaję sobie sprawę z płynącej z regulaminów wewnętrznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz przepisów prawa polskiego
odpowiedzialności ciążącej na mnie w przypadku poświadczenia nieprawdy. Zgadzam się również na cofnięcie dotacji w przypadku podania przeze mnie nieprawdziwych danych.

Podpisy:
Rafał Smoleń (osoba wnioskująca) ............................................
Rafał Smoleń (osoba rozliczająca) ............................................
ZSS Instytutu Filologii Klasycznej ............................................
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