Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z
dotacji projakościowej Akademii Ignatianum w Krakowie dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed
rokiem akademickim 2019/2020

Kryteria oceny

§1
1. Ocena uwzględnia wyłącznie osiągnięcia naukowe i dydaktyczne doktoranta tylko z jednej
dyscypliny naukowej wskazanej we wniosku, uzyskane w roku akademickim poprzedzającym
rok akademicki, na który stypendium w Akademii Ignatianum w Krakowie ma zostać
przyznane, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przy ocenie nie uwzględnia się osiągnięć naukowych i dydaktycznych doktoranta
stanowiących już uprzednio podstawę do otrzymania stypendium doktoranckiego oraz
zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Akademii Ignatianum w
Krakowie i które doktorant przedstawił w poprzednim roku akademickim, pomimo że te
osiągnięcia zostały uzyskane w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który
stypendium ma zostać przyznane.

§2
Wykaz osiągnięć naukowych i dydaktycznych oraz kryteria ich i zasady punktacji

Osiągnięcie naukowe / dydaktyczne doktoranta

liczba punktów

I. Publikacje (opublikowane lub oddane do druku w poprzednim roku
akademickim):
- monografia naukowa w języku obcym

20

- monografia naukowa w języku polskim

15

- redakcja (współredakcja) naukowa monografii naukowej wieloautorskiej
w języku obcym

5

- redakcja (współredakcja) naukowa monografii naukowej wieloautorskiej
w języku polskim

4

- redakcja (współredakcja) czasopisma naukowego niewymienionego
w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez Ministra Nauki

4

i Szkolnictwa Wyższego – wydawanego w języku obcym
- redakcja (współredakcja) czasopisma naukowego niewymienionego
w wykazie czasopism ogłaszanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa

3

Wyższego – wydawanego w języku polskim
- redakcja (współredakcja) czasopisma naukowego wymienionego
w wykazie czasopism ogłaszanym przez Ministra
Nauki

5

i Szkolnictwa Wyższego – wydawanego w języku obcym
- redakcja (współredakcja) czasopisma naukowego wymienionego
w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez Ministra Nauki

4

i Szkolnictwa Wyższego – wydawanego w języku polskim
- artykuł naukowy w czasopiśmie naukowym niewymienionym w
wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez Ministra Nauki
1

3

i Szkolnictwa Wyższego lub rozdział w pracy zbiorowej (powyżej 0,5
arkusza wydawniczego) - wydawanego w języku obcym
- artykuł naukowy w czasopiśmie naukowym niewymienionym w
wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez Ministra Nauki

2

i Szkolnictwa Wyższego lub rozdział w pracy zbiorowej (powyżej 0,5
arkusza wydawniczego) – wydawanego w języku polskim
2

- artykuł naukowy w czasopiśmie naukowym niewymienionym
w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego lub rozdział w pracy zbiorowej (od 0,25 do 0,5
arkusza wydawniczego) - w języku obcym
- artykuł naukowy w czasopiśmie naukowym niewymienionym
w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez Ministra Nauki

1

i Szkolnictwa Wyższego rozdział w pracy zbiorowej (od 0,25 do 0,5
arkusza wydawniczego) - w języku polskim
- artykuł naukowy w czasopiśmie naukowym wymienionym w części A
(zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych
posiadających współczynnik wpływu
liczbę

punktów

za

publikacje

w

Impact Factor), B

(zawierającej

czasopismach

naukowych

1x

ilość

przyznanych za
wdanym

punktów
publikację
czasopiśmie

nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor) i C wykazu określona
w
wykazie
(zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych
ogłaszanym przez Ministra
znajdujących się w bazie European Reference Index for
the Humanities) Nauki
i
Szkolnictwa
wykazu czasopism naukowych ogłaszanego przez
Ministra Nauki i Wyższego
Szkolnictwa Wyższego
- biogramy i hasła encyklopedyczne w języku obcym

3

- biogramy i hasła encyklopedyczne w języku polskim

2

- recenzje prac naukowych (publikowane)

2

- inne publikacje: np. sprawozdania i teksty naukowe poniżej 0,25 arkusza

1-2

wydawniczego (bez względu na miejsce publikacji)
- recenzowane materiały z międzynarodowej konferencji naukowej
- tłumaczenie tekstów naukowych:
artykułu naukowego
rozdziału w monografii,
monografii

1
2-4

II. Udział w konferencjach i seminariach naukowych
1. w konferencjach naukowych krajowych zorganizowanych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez: uczelnię, instytut naukowy
Polskiej Akademii Nauk, Polską Akademię Umiejętności, instytut
badawczy albo międzynarodowy instytut naukowy utworzony na
podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
- czynne uczestnictwo w konferencji - wygłoszenie referatu naukowego

1

- udział w komitecie organizacyjnym (przewodniczący konferencji /

3

2

komitetu organizacyjnego)
- udział w komitecie organizacyjnym (sekretarz konferencji)

2

- udział w komitecie organizacyjnym (członek - organizator)

1

- wykład na zaproszenie w języku angielskim

3

- wykład na zaproszenie w języku polskim

2

2. w konferencjach naukowych międzynarodowych zorganizowanych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez: uczelnię, instytut naukowy
Polskiej Akademii Nauk, Polską Akademię Umiejętności, instytut
badawczy albo międzynarodowy instytut naukowy utworzony na
podstawie

Odrębnych przepisów,

działający

na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej:
- czynne uczestnictwo w konferencji - wygłoszenie referatu naukowego

2

- udział w komitecie organizacyjnym (przewodniczący konferencji /
komitetu organizacyjnego)

4

- udział w komitecie organizacyjnym (sekretarz konferencji)

3

- udział w komitecie organizacyjnym (członek - organizator)

1

3. w konferencjach naukowych zorganizowanych zagranicą przez
ośrodki akademickie i instytuty naukowe lub instytutu badawcze:
- czynne uczestnictwo w konferencji - - wygłoszenie referatu naukowego
- udział w komitecie organizacyjnym (przewodniczący konferencji /

3
5

komitetu organizacyjnego)
- udział w komitecie organizacyjnym (sekretarz konferencji)

4

- udział w komitecie organizacyjnym (członek - organizator)

2

3. Przewodniczenie sesji naukowej

2

III. Udział w grantach i projektach badawczych
1. gdy doktorant jest głównym wykonawcą grantu/projektu badawczego:
NCN, NCBiR, NPRH, FNP, FSS, V4 oraz z Funduszy Europejskich:

9

2. gdy doktorant bierze udział w ekipie badawczej grantu/projektu
badawczego: NCN, NCBiR, NPRH, FNP, FSS, V4 oraz z Funduszy

6

Europejskich:
3. udział w pozostałych grantach/projektach badawczych

3

IV. Praca naukowa

10

- wszczęcie przewodu doktorskiego (bez względu na datę wszczęcia, pod
warunkiem, że nie stanowiło dotąd podstawy do otrzymania stypendium)
- potwierdzone opinią opiekuna naukowego postępy w przygotowaniu

1-3

rozprawy doktorskiej
V. Aktywność naukowa i dydaktyczna
- czynna działalność naukowa na rzecz Akademii Ignatianum w Krakowie
3

1-3

(organizacja wykładów, warsztatów, wydarzeń naukowych, itp.)
- czynna działalność w kole naukowym (uczelnianych organizacjach

1

studentów lub doktorantów o charakterze z naukowy w Akademii
Ignatianum w Krakowie (odrębna punktacja za każde koło naukowe)
- czynna działalność w organizacji naukowej na szczeblu ogólnopolskim
lub międzynarodowym (odrębna punktacja za każdą organizację

1-2

naukową)
- zaangażowanie w pracy dydaktycznej na w Akademii Ignatianum
w Krakowie (wykłady/zajęcia samodzielne lub asystentura)
VI. Średnia ocen uzyskana za poprzedni rok akademicki:
4,50 – 4,60
4,61 – 4,80

1-3

2
4
6

4,81 – 5,00
VI. Przyznanie międzynarodowego stypendium

4

VII. Udział w międzynarodowej Szkole Letniej

3

§3

Dodatkowe kryteria oceny osiągnięć naukowych i dydaktycznych doktoranta:
Ad. 1. – Uwzględnia się jedynie publikacje, których doktorant jest autorem lub współautorem, które
mieszczą się w zakresie studiowanej dyscypliny naukowej oraz zostały afiliowane do Akademii
Ignatianum (co zostało potwierdzone przez odpowiednią komórkę Uczelni). W przypadku
współautorstwa punkty dzieli się przez liczbę autorów. Nie uwzględnia się publikacji dotyczących
osoby doktoranta. Książka musi posiadać Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki ISBN (International Standard Book Number), nadawany wydawnictwom zwartym, a czasopismo –
numer wydawnictw ciągłych (ISSN), nadawany zasobom ciągłym (bez względu na nośnik,
dopuszczalne są również
e-booki). Uwzględniane są wyłącznie publikacje o charakterze
naukowym i recenzowane przez osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora
habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki, albo uprawnienia równoważne z
uprawnieniami doktora habilitowanego.
W przypadku czasopism naukowych niewymienionych w wykazie czasopism naukowych
ogłaszanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uwzględnia się jedynie artykuły
naukowe i redakcję (współredakcję) czasopism recenzowanych przez osoby posiadające co najmniej
stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki, albo
uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego.
Ilekroć mowa o wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego – należy przez to rozumieć wykaz czasopism naukowych ogłaszanych przez ministra
właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z
dnia z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245)
ogłoszony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w komunikacie z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.
 W przypadku, kiedy doktorant jest redaktorem (współredaktorem) czasopisma naukowego
lub monografii naukowej i jednocześnie jest autorem artykułu naukowego lub rozdziału w

4

monografii naukowej wieloautorskiej, uwzględnia się odrębnie oba te osiągnięcia i odrębnie
przyznaje za nie punkty.

 Monografie naukowe do których należą w szczególności: edycje tekstów źródłowych,
leksykografie,
atlasy i mapy wieloaspektowe, tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem
redakcyjnym, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, opracowania
krytyczne tekstów literackich, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie, katalogi
zabytków, a w zakresie grupy nauk humanistycznych i społecznych oraz grupy nauk o sztuce
i twórczości artystycznej także opracowania naukowe zawierające spójne tematycznie referaty
wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych, zalicza się do osiągnięć naukowych
i twórczych doktoranta, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
- stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe (recenzowane przez
osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora
habilitowanego sztuki, albo uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora
habilitowanego),
- zawierają bibliografię naukową, którą należy dołączyć do wniosku,
- posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych,
- są opublikowane jako książki lub odrębne tomy,
- przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.
 Hasło encyklopedyczne musi stanowić odrębną jednostką zbioru informacyjnego, składającą
się z 2 części - hasła, które pełni funkcję porządkującą lub funkcję wyszukiwawczą oraz tekstu
je objaśniającego (treści artykułu).

 Nie uwzględnia się publikacji obejmujących materiały pokonferencyjne wydanych w innej
formie niż monografia naukowa, z wyjątkiem recenzowanych materiałów z międzynarodowej
konferencji naukowej.
Ad. 2. – W przypadku referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych i opublikowanych w
formie artykułu naukowego uwzględnia się tylko jedno osiągnięcie naukowe z tego tytułu, za które
przypada większa liczba punktów.
 Nie uwzględnia się konferencji (sympozjów) naukowych organizowanych przez inne
instytucje niż naukowe (tzn. uczelnie wyższe, instytuty naukowe o badawcze oraz inne
instytucje współpracujące z Akademią Ignatianum w Krakowie) / osoby prawne lub jednostki
niemające osobowości prawnej (w tym: stowarzyszenia, fundacje, szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły średnie i zawodowe, itp.), osoby fizyczne oraz konferencji i sympozjów
nienaukowych (warsztaty, panele, odczyty, seminaria nauczycielskie, itp.) oraz nie
uwzględnia się konferencji naukowych organizowanych przez samorządy studenckie i
samorządy doktoranckie oraz przez organizacje działające na uczelniach (w ośrodkach
akademickich).

 Nie uwzględnia się udziału biernego w konferencji naukowej i dokonanej podczas konferencji
naukowej prezentacji w formie plakatu naukowego (postera), ani moderacji panelu lub
warsztatów.
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 Instytuty badawcze stanowią instytuty, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 ze zmian.).
Ad. 3. – Objaśnienie skrótów:
 NCN – Narodowe Centrum Nauki,
 NCBiR - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 NPRH - Narodowy Program Rozwoju Humanistyki,
 FNP - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej,
 FSS – Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy,
 V4 - Community Foundation Maturity Program (Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce).
1. Gdy doktorant jest głównym wykonawcą lub kierownikiem grantu/projektu badawczego,
należy przedstawić potwierdzenie zawarcia umowy z instytucją przyznająca grant/projekt
badawczy.
2. Gdy doktorant jest jednym z wielu członków ekipy badawczej; nie posiada funkcji lidera. Jest
zatrudniony w grancie/ projekcie badawczym lub oficjalnie zgłoszony do pracy w
grancie/projekcie badawczym.
3. Wlicza się granty spoza NCN, NCBiR, NPRH, FNP, FSS, V4, które są projektami badawczymi,
mające za zadanie realizację określonego celu umożliwiające doktorantowi uzyskanie nowych
lub pogłębienie istniejących wyników badań.
Ad. 4. – decyduje podjęcie uchwały przez Radę Wydziału w przedmiocie wszczęcia przewodu
doktorskiego i wyznaczenia promotora.
Ad. 5. – Uwzględnia się jedynie koła naukowe formalnie zarejestrowane w Akademii Ignatianum
w Krakowie.
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