
Pytania z czatu – V Ogólnopolskie Forum Dziekanatów 10-11.01.2022 r. - STO PYTAŃ O POL-on 

STUDENCI 

1. Jak poprawnie wykazać studenta, który powinien zakończyć naukę najpóźniej do dnia 30.09.2021 

r. (egzamin dyplomowy), ale uzyskał zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej do 

listopada br., został wyznaczony termin tego egzaminu na grudzień (Regulamin studiów), ale nie 

przystąpił do obrony i czeka na wyznaczenie kolejnego - drugiego, terminu obrony?  

Odpowiedź: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/studenci/wykaz/scenariusze/17  

2. Co w przypadku podstawy studiowania studenta cudzoziemca, przyjętego przed 2019, a który 

zmienia kierunek studiów? Był na zasadzie obywateli polskich, a teraz po technicznym skreśleniu i 

wpisie na nowy jest problem.   

Odpowiedź: polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq/jaka-podstawe-przyjecia-i-ksztalcenia-cudzoziemcow-

nalezy-wskazac-studentom-ktorzy-wznawiaja-studia-rozpoczete-przed-1-10-2019-lub-kontynuuja-

studia-rozpoczete-przed-1-10-2019-na-innym-kierunku-prof  

3. Przyjęcie cudzoziemca na studia w 2018 roku ... skreślenie ... wznowienie w 2019 roku. 

Obowiązkowa do wprowadzenia Podstawa studiowania cudzoziemca - Decyzja Rektora od 2019 

spowoduje, że POL-on tego nie zaakceptuje, będzie pokazywał jako błąd: Data przyjęcia na studia 

2018 rok nie pokrywa się z datą Decyzji Rektora 2019 rok.  

Odpowiedź: Pytanie merytoryczne do interpretacji MEiN  

PRACOWNICY: 

4. Pytanie dotyczące liczby godzin w programie - są to dane deklaratywne i od zawsze powtarzano 

nam, że nie koryguje się ich w ciągu roku? 

Odpowiedź: Dane o liczbie godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych w danym 

roku akademickim oraz o pensum dydaktycznym są podawane deklaratywnie, jako zatwierdzone przez 

rektora przed rozpoczęciem roku akademickiego. Należy je więc wprowadzić przed rozpoczęciem roku 

akademickiego bądź z jego początkiem według ówczesnego stanu.  Nie należy aktualizować tych 

danych w czasie, o ile nie nastąpiły istotne zmiany w przydziale zajęć poszczególnym pracownikom.  

DANE FINANSOWE:  

5. Dane Finansowe instytucji - termin wypełnienia zestawień jest określony do 15 stycznia, czy po tej 

dacie zestawienia będą blokowane, czy tez istnieje możliwość wprowadzenia danych jeszcze kilka 

dni po tym terminie?  

Odpowiedź: System nie będzie dokonywał blokady edycji danych 

PROJEKTY:  

6. Jak prawidłowo wykazać kierownika projektu, w przypadku gdy jest on po stronie Partnera, a nie 

u Lidera. Jak wykazać kierowników B+R u Partnerów?  

Odpowiedź: W takiej sytuacji nie pozostaje nic innego jak rejestracja kierownika projektu po stronie 

lidera bez dokonywania powiązania kierownika z pracownikiem lub doktorantem 

7. Uprzejmie proszę o udzielenie informacji, czy w ewaluacji uwzględniane są projekty realizowane 

w ramach ERASMUS+ Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji. Partnerstwa w zakresie 

współpracy (KA220) . Czy to dotyczy wszystkich projektów ERASMUS+, bez wyjątku?  

Odpowiedź: Projekty naukowe z Programu Erasmus+ nie podlegają rejestracji w module projekty 

naukowe.  
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ZMIANY W POL-ON:  

8. Czy są szanse na zamieszczanie info o zmianach wprowadzanych w artykułach w poszczególnych 

sekcjach w Pomocy?  

Odpowiedź: Zbadamy, czy jest taka możliwość techniczna.  

SPRAWOZDAWCZOŚĆ:  

9. W jakim terminie zostanie udostępnione sprawozdanie S-M-POL-on?  

 Odpowiedź: Na wzór poprzednich lat zapewne będzie to przełom lipca – sierpnia. Termin jest ustalany 

z GUS. Zostaną Państwo poinformowani w komunikacie jeśli termin ten zostanie już potwierdzony.  

10. Studenci studiów stacjonarnych (program polskojęzyczny - bezpłatny i program anglojęzyczny - 

płatny) są zamieszczani w GUS w jednym miejscu co bardzo utrudnia Uczelni sprawdzenie danych 

i zmusza nas do corocznych wyjaśnień przy sprawozdaniu S-10. W obecnym POLON są zrobione 

osobne uruchomienia dla programu anglojęzycznego i tak studenci są wysłani do POLON ale 

niestety nie ma to przełożenia na formularz GUS S-10.  

Odpowiedź: Niestety obecne wzory formularzy nie obejmują podziału kierunków ze względu na język 

kształcenia. Zgodnie z metodologią Kierunki na liście są zgrupowane według atrybutów, które je 

opisują (nazwa, kod ISCED, rodzaj studiów oraz czas trwania studiów).  

11. S-10: Proszę o doprecyzowanie, czy w sekcji 3  sprawozdanie wypełnia się dla „studentów i 

absolwentów – cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na zasadach obowiązujących 

obywateli polskich”  należy wyłącznie pokazać się osoby przyjęte przed 1.10.2019 r. czy również 

przyjęte po tej dacie ale np. przyjęte decyzją Rekrora i od których nie pobiera się opłaty za studia 

z związku z posiadaniem Karty Polaka? Zgodnie z objaśnieniem do do formularza S-10  wiersz ten 

dotyczy również „Innych osób wymienionych w art. 324 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.  

Czy w sekcji 4  sprawozdanie wypełnia się dla „studentów i absolwentów – cudzoziemców 

przyjętych na studia na podstawie umów międzynarodowych, decyzji rektora, dyrektora NAWA lub 

właściwego ministra” – wykazywani są wszyscy cudzoziemcy oprócz studentów studiujących w ramach 

programu ERASMUS?  

 Odpowiedź: System wylicza dane na podstawie warunku (znacznika) „Student odbywa studia na 

zasadach obowiązujących obywateli polskich” (na dzień 31 grudnia danego roku sprawozdawczego). 

Wyjaśnienie jacy studenci powinni zostać oznaczeni tym znacznikiem jest pytaniem merytorycznym w 

zakresie modułu studentów (do MEiN). 

12. GUS: Sprawozdanie S-10 – sekcja 6 CUDZOZIEMCY POLSKIEGO POCHODZENIA – czy 

wykazujemy tu tylko studentów cudzoziemców, którzy posiadają zaświadczenie od konsula o 

polskim pochodzeniu, czy jeszcze innych?  

Odpowiedź: Pytanie merytoryczne  do MEiN 

13. GUS Dział 8. Studenci studiów prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość- czy wypełniamy ten dział przy nauczaniu hybrydowym w Uczelni?  

Odpowiedź: Należy wykazać wyłącznie te kierunki studiów, na których przynajmniej 50 % zajęć 

prowadzonych jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (jeśli program 

kształcenia to przewidywał). Uwaga: Organizację kształcenia na odległość określa rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 IX 2018 r. w sprawie studiów 

14. Jak wykazać w S-11 pomoc materialną dla osób na absolutorium? Np. student miał ostatni 

"aktywny" semestr w sem. letnim 2020/21, ale obronił się w XII.2021. Ponieważ do momentu 

obrony posiada status studenta i może otrzymać stypendium, miał przyznane styp. dla osób 

niepełnosprawnych na okres X-XII.2021. Stypendium tego nie można jednakże wpisać do POL-on 



i uwzględnić w S-11, gdyż student nie jest wpisany w POL-on na kolejny semestr, tj. na semestr 

zimowy 2021/22.  

Odpowiedź: System wylicza jedynie dane zarejestrowane w systemie w module Pomoc 

materialna>Pomoc materialna studentów w jednostce, 

15. Kandydaci na studia drugiego stopnia przyjmowani są na podstawie dyplomu ukończenia studiów 

pierwszego stopnia (lub magisterskich jednolitych). Uczelnia nie posiada informacji o ukończonej 

przez studenta szkole średniej, ani o uzyskanym przez niego świadectwie dojrzałości. W jaki sposób 

i na jakiej podstawie uczelnia ma pozyskać dane potrzebne do wypełnienia sekcji 7 sprawozdania 

S-10 (Studenci i absolwenci − ogółem, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego 

odpowiednik poza Polską)?  

Odpowiedź: W tym zakresie odwołam się do opublikowanych komunikatów:  

1)https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10/informacja-na-temat-sekcji-7-sprawozdania-

s-10-gus-studenci-i-absolwenci-%25e2%2588%2592-ogolem-ktorzy-otrzymali-swiadectwo-

dojrzalosci-lub-jego-odpowiednik-poza-polska-2/493858  

2)https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10/informacja-na-temat-sekcji-uczestnicy-

studiow-podyplomowych-i-ksztalcenia-specjalistycznego-doktoranci-ogolem-ktorzy-otrzymali-

swiadectwo-dojrzalosci-lub-jego-odpowiednik-poza-pol/493859  

3)https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10/sprawozdanie-gus-s-12-jak-interpretowac-

poprawnie-sformulowanie-otrzymali-swiadectwo-dojrzalosci-lub-jego-odpowiednik-poza-

polska/493861 

16. Kiedy będzie udostępnione sprawozdanie z działalności uczelni?  

Odpowiedź: Udostępnienie formularza danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji na rok 

2022 planowane jest na 8 luty 2022 r. Termin złożenia sprawozdania: 28 luty 2022 r. 
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