Akademia Ignatianum w Krakowie
Centrum Obsługi Studenta
Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom i doktorantom Akademii Ignatianum w Krakowie

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW
O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA
DLA STUDENTÓW
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WYRÓŻNANIE SIĘ W NAUCE - ŚREDNIA OCEN
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komentarz
Studenci 1. roku studiów II stopnia – pod
uwagę brana jest średnia arytmetyczna do
dwóch miejsc po przecinku z dwóch poprzednich
semestrów, uwzględnia się wszystkie oceny
uzyskane z egzaminów i zaliczeń, nie wlicza się
ocen wystawionych przez promotora i
recenzenta oraz z egzaminu dyplomowego;
studentowi studiującemu dwie specjalności
wlicza się oceny z obu specjalności.
Studenci kolejnych lat studiowania – pod
uwagę brana jest średnia ważona do dwóch
miejsc po przecinku z dwóch poprzednich
semestrów, uwzględnia się wszystkie oceny
uzyskane z egzaminów i zaliczeń, nie wlicza się
ocen wystawionych przez promotora i
recenzenta oraz z egzaminu dyplomowego.
Studentowi studiującemu dwie specjalności
wlicza się oceny z obu specjalności.

potwierdzenie
1) Student AIK zamieszcza na wniosku
informację o uzyskanej średniej ocen za
dwa ostatnie semestry
(a w przypadku ukończenia studiów 3,5letnich za ostatni semestr),
2) W przypadku ubiegania się o
stypendium rektora na podstawie średniej
uzyskanej na innej uczelni, student
dołącza do wniosku zaświadczenia (z
innej uczelni) potwierdzające uzyskaną
w poprzednim roku studiów średniej ocen
(ważona lub arytmetyczna – zgodnie z
załącznikiem nr 2 do Regulaminu) z
dokładnością do 2-go miejsca po
przecinku;
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II.

OSIĄGNIĘCIA

UWAGA! Jeżeli zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa poniżej, osiągnięcia nie będą
punktowane. Każde zaświadczenie musi zawierać: datę zaistnienia danego wydarzenia oraz istotne dla oceny wniosku informacje.

FILAR PIERWSZY – osiągnięcia naukowe
1.

Poniższe osiągnięcia muszą być zgodne z kierunkiem studiów, na którym student ubiega się o stypendium.

2.
3.

Osiągnięcia brane pod uwagę przy ocenie wniosku nie mogą być zrealizowane w ramach zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Jeżeli osiągnięcia naukowe dotyczące jednego tematu naukowego były zaprezentowane w różnych formach (np. jako publikacja, prezentacja plakatowa, wygłoszenie
referatu na konferencji naukowej) lub równocześnie były wynikiem udziału w przedsięwzięciach określonych poniżej w pkt. 3, student może otrzymać punkty tylko z
jednego tytułu wskazanego we wniosku. Jeżeli student nie dokona wyboru na wniosku, punktowane osiągnięcie wskaże zespół komisji.

1. Publikacje
kod
n1

n2

n3

osiągnięcie
monografia naukowa
autorstwo

współautorstwo

rozdział w monografii naukowej

pkt
25

13

7

komentarz
Opracowanie naukowe spełniające łącznie następujące warunki: posiada objętość
co najmniej 6 arkuszy wydawniczych; stanowi spójne tematycznie, recenzowane
opracowanie naukowe; zawiera bibliografię naukową; jest opublikowane jako
książka lub odrębny tom; przedstawia określone zagadnienie w sposób oryginalny
i twórczy. Za monografię nie uznaje się monograficznych artykułów
opublikowanych w czasopismach, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i
reportaży, pamiętników, dzienników itp.

potwierdzenie
kopia stron zawierających
nazwisko autora, tytuł
publikacji, miejsce nazwa
czasopisma lub książki,
data wydania oraz numer
ISBN/ISSN (jeśli został
nadany) zaświadczenie
wydawcy

Opracowanie naukowe, minimum 1 arkusz wydawniczy.
Jeżeli występuje współautorstwo, punkty dzieli się przez liczbę autorów.
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n4

artykuł naukowy w czasopiśmie z listy 7
czasopism punktowanych

Centrum Obsługi Studenta
Do czasopism punktowanych zalicza się czasopisma z listy MNiE oraz z listy
filadelfijskiej.
Jeżeli występuje współautorstwo, punkty dzieli się przez liczbę autorów.

n5

artykuł w innym czasopiśmie naukowym 4
(wydany również w wersji elektronicznej)

Publikowane w repozytoriach naukowych, na stronach www lub wydane na
nośnikach elektronicznych.

n6

publikacja w języku obcym

2

n7

Przekład językowy artykułu naukowego

3–9

n8

Przekład językowy rozdziału w monografii
naukowej
Przekład językowy monografii naukowej
Przekład językowy innej publikacji
książkowej

3

n9
n10

Jeżeli występuje współautorstwo, punkty dzieli się przez liczbę autorów.
Do każdej z wyżej wymienionych publikacji dodaje się 2 pkt, jeżeli jest
sporządzona w języku obcym.
Jeden artykuł 3 pkt, dwa artykuły – 6 pkt, trzy i więcej – 9 pkt.

15
10

2. Konferencje naukowe
Poprzez konferencję rozumie się: spotkanie naukowe, na którym wygłaszane są referaty w liczbie co najmniej 5 w ciągu dnia, oraz sympozja, spotkania
eksperckie, sesje naukowe (punktowane w taki sam sposób, jak konferencje naukowe). Zasięg konferencji określa się następująco:
kod
n11
n12

osiągnięcie
czynny udział w międzynarodowej
konferencji
czynny udział w ogólnopolskiej konferencji

Akademia Ignatianum w Krakowie
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
www.ignatianum.edu.pl

pkt
7
6

komentarz
W szczególności referat, poster, prezentacja
multimedialna, wykład

potwierdzenie
Certyfikat/dyplom/zaświadczenie, które musi zawierać dane
takie jak: imię i nazwisko, nazwę konferencji/seminarium,
zasięg, datę, tytuł prezentacji/referatu/wykładu/poster/itp.,
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n13

czynny udział w uczelnianej konferencji

4

n14
n15
n16

organizacja międzynarodowej konferencji
organizacja ogólnopolskiej konferencji
organizacja uczelnianej konferencji

3
2
1

Przez organizację rozumie się w szczególności
przedstawienie koncepcji wydarzenia i sprawowanie
pieczy nad wykonaniem całości (np. uzyskanie zgód,
pozwoleń, organizacja promocji, logistyka itp.).

n18

organizacja/współorganizacja
wydarzenia na uczelni
o charakterze naukowym

1-3

Np. debata oksfordzka, wykłady otwarte, festiwal
nauki.
Max. 3 pkt.

kontakt
do
organizatora.
W
przypadku
zaświadczenia/certyfikatu/dyplomu
nieposiadającego
wskazanego zasięgu należy przedłożyć program oraz listę
uczestników wraz z afiliacją.

Zaświadczenie od organizatora konferencji/wydarzenia o
charakterze naukowym, które musi zawierać dane takie jak:
imię i nazwisko, nazwę konferencji/seminarium/wydarzenia o
charakterze naukowym, zasięg, datę, wykaz czynność
zrealizowanych przez studenta kontakt do organizatora.

3. Projekty naukowe/badawcze, granty naukowe
•

•

Kod
n19

Grant – realizowane projekty obejmujące badania podstawowe lub prace rozwojowe, na realizację których środki zostały przyznane w ramach międzynarodowych
lub zagranicznych postępowań konkursowych i przetargowych. Muszą spełniać łącznie następujące kryteria: kierownik lub koordynator jest zatrudniony w jednostce
naukowej, środki na realizację projektu zostały przyznane w ramach postępowań konkursowych lub przetargowych przez ogólnokrajowe instytucje koordynujące
badania naukowe (NCBiR, NCN, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, NBP, ministerstwa) i/lub instytucje międzynarodowe i zagraniczne o podobnym charakterze
(ESF, ERC, Ramowe Programy Komisji Europejskiej).
Projekt badawczy (naukowy) – praca badawcza angażująca co najmniej dwie osoby, wykonywana pod kierunkiem pracownika naukowego, posiadająca określony
temat oraz zakres, zakończona publikacją efektów pracy w dowolnej formie (także na stronie internetowej).

osiągnięcie
czynny udział w projekcie
naukowym/badawczym

Akademia Ignatianum w Krakowie
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
www.ignatianum.edu.pl

pkt
7

komentarz
Nie dotyczy realizacji pracy dyplomowej lub badań
realizowanych w ramach programu studiów.

potwierdzenie
Zaświadczenie (wzór dostępny w COS) od kierownika projektu/
opiekuna merytorycznego zawierające wykaz czynności
realizowanych przez studenta, temat projektu, czas i miejsce
realizacji, źródło finansowania, zasięg, informację od opiekuna.
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1

n21

prace pomocnicze w projekcie naukowym/
badawczym
grant naukowy – udział w grupie badawczej

n22

grant naukowy – prace pomocnicze

3

n23

czynne zaangażowanie w przedsięwzięciach
uczelnianych kół naukowych

1

n20

1–3

n24
praktyki nieobjęte programem studiów

n25

średnia ważona powyżej 4.5 na drugim
kierunku studiów

Zaświadczenie (wzór dostępny w COS) od kierownika grantu
zawierające dane studenta (imię, nazwisko, kierunek i rok
studiów), datę realizacji grantu wykaz obowiązków studenta w
ramach realizacji grantu oraz kopię umowy.

10

Czynne zaangażowanie – tj. udział w min. jednym
przedsięwzięciu koła. Dane przedsięwzięcie będzie
punktowane tylko w jednej kategorii.

Za każde udokumentowane 40h – 1 pkt
(max 3 pkt)

2

Zaświadczenie wystawione przez opiekuna koła naukowego
zawierające nazwę koła, rodzaj zaangażowania i okres realizacji
zadania.
Zaświadczenie wystawione przez pracodawcę zawierające dane
firmy, imię i nazwisko studenta, określenie charakteru
wykonywanych czynności przez studenta, termin odbycia
praktyki, liczbę przepracowanych godzin oraz informację, że
praktyki nie są objęte programem studiów.
W przypadku średniej uzyskanej na innej uczelni, student dołącza
do wniosku zaświadczenia (z innej uczelni) potwierdzające
uzyskaną w poprzednim roku studiów średniej ocen (ważona) z
dokładnością do 2-go miejsca po przecinku.

4. Olimpiady i konkursy naukowe
kod
n26

osiągnięcie
I-X miejsce w konkursach lub olimpiadach
międzynarodowych

pkt
10

n27

I-VI miejsce w konkursach lub olimpiadach
ogólnopolskich

7
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komentarz

potwierdzenie
Certyfikat/dyplom/zaświadczenie. Musi zawierać dane takie jak:
imię i nazwisko, nazwę konkursu/olimpiady, zajęte miejsce, zasięg,
datę przedsięwzięcia, Kontakt do organizatora, informację o
ewentualnym zdobytym wyróżnieniu lub zajętym miejscu. W
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n28

I-III miejsce w konkursach lub olimpiadach
uczelnianych

przypadku zaświadczenia/certyfikatu/dyplomu nieposiadającego
wskazanego zasięgu, należy przedłożyć program oraz listę
uczestników wraz z afiliacją.

4

FILAR DRUGI – osiągnięcia artystyczne
UWAGA! Osiągnięcia brane pod uwagę przy ocenie wniosku nie mogą być zrealizowane w ramach zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

1. Przeglądy, festiwale i konkursy artystyczne
kod
a1
a2
a3
a4
a5
a6

osiągnięcie
I-X miejsce w konkursach, festiwalach lub
9
przeglądach międzynarodowych
I-VI miejsce w konkursach, festiwalach lub
6
przeglądach ogólnopolskich
I-III miejsce w konkursach, festiwalach lub 3
przeglądach międzyuczelnianych
Wyróżnienie w konkursach, festiwalach lub
4
przeglądach międzynarodowych
Wyróżnienie w konkursach, festiwalach lub 3
przeglądach ogólnopolskich
Wyróżnienie w konkursach, festiwalach lub
2
przeglądach międzyuczelnianych

Akademia Ignatianum w Krakowie
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pkt

komentarz

potwierdzenie

Zaświadczenie/dyplom/certyfikat wystawione przez instytucję
realizującą przedsięwzięcie zawierający imię i nazwisko studenta,
określenie rodzaju przedsięwzięcia, nazwę wydarzenia, nazwę
grupy, datę i miejsce wydarzenia, zdobyte miejsce, wskazanie
organizatora i kontaktu
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2. Inne osiągnięcia artystyczne
kod
a7

osiągnięcie
Wykonanie utworów muzycznych, kabaretowych,
teatralnych, literackich lub prezentacja prac
artystycznych o uznanej randze artystycznej.

pkt

potwierdzenie
Potwierdzenie kierownika artystycznego lub głównego
organizatora z opisem zaangażowania (rodzaj
obowiązków)

5

a8
Publikacja dzieł artystycznych na nośnikach
posiadających numer ISSN lub ISBN lub ISAN
lub ISMN.

komentarz

7

utwory literackie, wiersze, plakaty, obrazy,
filmy, ścieżki dźwiękowe, itp., nie dotyczy
gazet tj. wydawnictwa ciągłego, ukazujące
się częściej niż raz w tygodniu, najczęściej
codziennie lub kolorowych gazet
rozrywkowych lub publikacji internetowych
lub publikacji o charakterze innym niż
artystyczny

kopia stron zawierających nazwisko autora, tytuł
publikacji, miejsce wydania, nazwę czasopisma lub
książki, datę wydania oraz numer ISBN/ISSN (jeśli został
nadany),





a9

działania artystyczne
– sesja zagraniczna

5

a10
a11
a12

– sesja ogólnopolska
– sesja międzynarodowa
– sesja uczelniana

3
4
2

Akademia Ignatianum w Krakowie
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
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organizacja festiwalu, koncertu, wystawy,
projekcji filmowych

kopia/ zdjęcie dzieła,
zaświadczenie wydawcy w przypadku książki przyjętej do
druku, jeszcze nieopublikowanej,
potwierdzenie kierownika artystycznego lub głównego
organizatora z opisem zaangażowania (rodzaj obowiązków)

Potwierdzenie kierownika artystycznego lub głównego organizatora
z opisem zaangażowania (rodzaj obowiązków)
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a13

czynne zaangażowanie w przedsięwzięciach
uczelnianych kół naukowych

1

Centrum Obsługi Studenta
Czynne zaangażowanie – tj. udział min. w
jednym przedsięwzięciu koła. Dane
przedsięwzięcie będzie punktowane tylko
w jednej kategorii.

Zaświadczenie wystawione przez opiekuna koła naukowego
zawierające nazwę koła, rodzaj zaangażowania i okres realizacji
zadania.

FILAR TRZECI – osiągnięcia sportowe
Olimpiady, konkursy sportowe
osiągnięcie

kod
s1
s2

I-X miejsce w konkursach międzynarodowych
I-VI miejsce w konkursach ogólnopolskich

pkt
10
7

komentarz
wyniki w sportach, w których działają polskie
związki sportowe, o których mowa w ustawie z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

potwierdzenie
zaświadczenie organizatora zawierający imię i nazwisko studenta
określenie rodzaju przedsięwzięcia, nazwę wydarzenia, datę i
miejsce wydarzenia, zdobyte miejsce, wskazanie organizatora

Przykłady osiągnięć niepunktowanych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Średnia poniżej 4,0
Publikacja o charakterze nienaukowym (w tym m.in. blog)
Bierny udział w konferencjach / seminariach/ sympozjach
Udział w stażu
Publikacje recenzyjne oraz redakcja publikacji
Osiągnięcie potwierdzone wyłącznie oświadczeniem wnioskodawcy
Certyfikaty językowe lub inne certyfikaty uzyskane np. podczas szkoleń, warsztatów itp.
Publikacje złożone do druku (nie dotyczy osób na V roku studiów jednolitych magisterskich i II roku studiów magisterskich)

Akademia Ignatianum w Krakowie
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