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Zadanie finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki



moduł Pracownicy

2



3

Zrealizowane:

Pracownicy

• Zmiana reguł walidacyjnych co do czasu składania oświadczeń
Wpis w Pomocy

• Filtrowanie po frazie w polu „Nazwisko”

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-pracownika-oswiadczenie-o-liczbie-n/


Zmiana reguł walidacyjnych co do czasu składania oświadczeń

4
Korekta

Oświadczenie o N za dany rok można usunąć w 
obrębie roku, w którym złożono oświadczenie oraz 
do dnia 31 stycznia roku następnego 

Usunięcie



Planowane

5

Planowane:

Pracownicy

• 2023 r. Integracja z PESEL

• W przyszłości Informacja o pełnej liście osiągnięć pracownika
per dyscyplina dostępna w POL-onie – proponowana 
forma: Raport



moduł Osoby ubiegające się 
o stopień doktora 

6
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Zrealizowane:

Osoby ubiegające się o stopień doktora 

7

• Przenoszenie doktorantów pomiędzy różnymi szkołami doktorskimi 
w ramach tego samego podmiotu

Wpis w Pomocy

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/migracja-danych-doktorantow-z-jednej-szkoly-doktorskiej-do-drugiej-w-ramach-tego-samego-podmiotu/


Planowane

8

Planowane:

Osoby ubiegające się o stopień doktora 

8

• 2023 r. Integracja z PESEL

• 2023 r. Integracja z ZUS

• 2023 r. Integracja z bankami

• W przyszłości   Liczenie okresu, w którym przysługuje doktorantowi 
prawo pobierania stypendium oraz wyświetlanie         
w systemie związanych z tym ostrzeżeń



Stypendia doktoranckie – stanowisko MEiN

9

• Ustawa wymaga wprowadzenia do POL-onu tylko informacji o 
wysokości stypendium doktoranckiego (art. 345 ust. 1 pkt 10 p.s.w.n.) 
oraz informacji o zwiększeniu stypendium (bez podawania wysokości).

• W obecnym stanie prawnym stypendium doktoranckie przysługuje 
przez cały okres kształcenia w szkole doktorskiej (do wyczerpania 4 
lat). Na podstawie daty rozpoczęcia kształcenia i skreślenia z 
listy/ukończenia kształcenia oraz dokumentacji w szkole doktorskiej 
można ustalić okres pobierania stypendium.

FAQ

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq/jak-wykazac-stypendium-w-pol-on-w-przypadku-doktoranta-ktory-byl-juz-w-szkole-doktorskiej-pobieral-stypendium-przez-rok-i-zostal-skreslony-po-pierwszym-roku-ksztalcenia/


Stypendia doktoranckie – stanowisko MEiN

10

• Osoba, która była już uczestnikiem szkoły doktorskiej przez 1 rok lub więcej, 
której 4 lata pobierania stypendium wyczerpały się przed oceną 
śródokresową (po której następuje zwiększenie kwoty stypendium) nie 
może wybrać, kiedy chce rozpocząć pobieranie stypendium, ponieważ 
prawo do stypendium nabywa z dniem rozpoczęcia kształcenia. Nie można 
stypendium wstrzymać tak, by mogła „przeczekać” do oceny śródokresowej 
i otrzymywać je w wyższej wysokości.

• Ustawa określa minimalną wysokość stypendium. Szkoła doktorska może 
więc przyjąć rozwiązanie, że nie różnicuje faktycznej wysokości stypendium 
w czasie (poprzez wypłacanie przed oceną stypendium w znacznie wyższej 
kwocie niż jest to przewidziane w ustawie).

FAQ

FAQ

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq/czy-w-przypadku-osob-ktorym-4-lata-pobierania-stypendium-beda-konczyly-sie-przed-ocena-srodokresowa-po-ktorej-nastepuje-zwiekszenie-kwoty-stypendium-moga-one-wybrac-czy-chca-otrzymywac-stypendium-p/
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq/czy-w-przypadku-osoby-ktora-byla-juz-uczestnikiem-szkoly-doktorskiej-przez-1-rok-lub-wiecej-wyplata-stypendium-obejmuje-okres-od-pierwszego-roku-do-momentu-wyczerpania-okresu-4-lat-pobierania/


moduł Szkoły doktorskie

11



Planowane
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Planowane:

Szkoły doktorskie

12

• I kwartał 2023 r.    Uwzględnienie przyznanych kategorii naukowych     
w dyscyplinach przy rejestracji i korekcie danych      
w zakresie uprawnień do prowadzenia szkół 
doktorskich przez podmioty.



moduł Kierunki studiów
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Zrealizowane:

Kierunki studiów

14

• Likwidacja pojedynczych uruchomień

• Dodanie okresu współprowadzenia studiów dla instytucji 
współprowadzących

• Dodatkowa podstawa prawna prowadzenia 
kierunku "Brak dokumentu”



Likwidacja uruchomienia

15



Dodanie okresu współprowadzenia studiów dla instytucji 
współprowadzących

16



Dodatkowa podstawa prawna prowadzenia kierunku

17

Oznaczane w przypadku braku 
możliwości określenia podstawy 
prawnej prowadzenia kierunku 
(opcja dostępna dla kierunków 
utworzonych przed 1.10.2005) 



Planowane
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Planowane:

Kierunki studiów

18

• I kwartał 2023 r.      Rejestracja i korekta studiów na kierunku                       
w zależności od kategorii naukowej

• I kwartał 2023 r.      Rejestracja i obsługa studiów 
międzydziedzinowych w zależności od kategorii 
naukowej

• I kwartał 2023 r.      Wyświetlanie oceny PKA



moduł Instytucje
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Planowane
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Planowane:

Instytucje

20

• IV kwartał 2022 r.    Możliwość cofnięcia zmiany statusu 
„zlikwidowana” dla filii uczelni

• I kwartał 2023 r.      Wyświetlenie informacji o przyznanych 
kategoriach naukowych



moduł Patenty i prawa ochronne
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Zrealizowane:

Patenty

22

• Dostęp do modułu dla federacji

• Usunięcie ze słownika urzędów udzielających praw ochronnych 
Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)

• Dodanie możliwości pobrania patentu ze źródła Urzędu Patentowego 
Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP)

• Nowy typ walidacji dla rekordów. Obok dotychczasowych statusów 
(dane poprawne i dane niepoprawne) pojawił się status: "ostrzeżenie"



Kilka statusów przy jednym rekordzie

Jeden rekord może mieć kilka statusów



Rożne typy komunikatów

Dane wymagają poprawy lub uzupełnienia 

Dane prawidłowe nie wykryto błędów

Dane zawierają ostrzeżenia 

Rekord nie zawiera żadnych typów 
komunikatów (dane kompletne i bezbłędne)

Rekord zawiera przynajmniej jeden 
komunikat typu ostrzeżenie

Rekord zawiera przynajmniej jeden 
komunikat typu błąd (brak danych 

lub dane błędne)



moduł Baza dokumentów 
planistyczno-sprawozdawczych
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Zrealizowane:

Sprawozdawczość

• Przeniesienie do nowego POL-onu ankiety EN-1 
Wpis w Pomocy

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/ankieta-en-1-za-rok-2022-2023/


Planowane

27

Planowane:

Sprawozdawczość

Harmonogram udostępniania sprawozdań:

Nazwa sprawozdania
Planowany termin 
udostępnienia w POL-on

Termin składania 
przez podmioty

Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 10 styczeń 2023 r. 31 styczeń 2023 r.

Formularz danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji 8 luty 2023 r. 28 luty 2023 r.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji 9 marzec 2023 r. 31 marzec 2023 r.

Sprawozdanie z wykorzystania środków z funduszu stypendialnego 9 marzec 2023 r. 31 marzec 2023 r.

Raport z wykorzystania środków finansowych (CŁ i instytuty Sieci) 13 kwiecień 2023 r. 30 kwiecień 2023 r.

Sprawozdanie z wykorzystania subwencji 8 czerwiec 2023 r. 30 czerwiec 2023 r.

Sprawozdanie finansowe 8 czerwiec 2023 r. 30 czerwiec 2023 r.

Sprawozdaniliczbe pojedynczą wszędzi z wykonania planu rzeczowo-
finansowego

8 czerwiec 2023 r. 30 czerwiec 2023 r.

Plan rzeczowo-finansowy 8 czerwiec 2023 r. 30 czerwiec 2023 r.

Sprawozdanie finansowe instytutów Sieci i Centrum Łukasiewicz 8 czerwiec 2023 r. 30 czerwiec 2023 r.

Plan finansowy instytutów Sieci i Centrum Łukasiewicz 8 czerwiec 2023 r. 30 czerwiec 2023 r.



Planowane
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Planowane:

GUS

28

• I kwartał 2023 r.    Udostępnienie formularzy Wpis w Pomocy

• 28 lutego 2023 r.   Termin składania sprawozdań dla uczelni

• Zmiany w formularzach:
• S-11:

1. Integracja z TERYT – przy adresach domów studenckich będzie podczytywał się kod TERYT
2. Usunięcie Działu 1. Domy i stołówki studenckie – stan w dniu 31 grudnia
3. Dodanie Działu 1a. Stołówki studenckie – stan w dniu 31 grudnia
4. Dodanie Działu 1b. Domy studenckie – stan w dniu 31 grudnia
5. Zmiany w nazewnictwie wierszy i kolumn
6. Usunięcie kolumny 5: „w tym obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTA”

• S-12:
• Aktualizacja nazw sekcji, działów

• S-10:
• Brak zmian

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdawczosc-gus-za-2022-rok/


moduł Studenci
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Zrealizowane:

Studenci

• Udostępnienie edycji danych w nowym POL-onie
• POL-on 1.0 przeszedł w tryb odczytu, nie można edytować danych

Wpisy w Pomocy

• Historia techniczna
Wpis w Pomocy

• Wdrożyliśmy możliwość korekty uruchomienia w danych studenta
Wpis w Pomocy

• Udostępniliśmy instrukcję postępowania w sprawie zdublowanych 
studentów

Wpis w Pomocy

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/studenci/
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/raport-z-historii-studenta
http://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/korekta-uruchomienia-w-danych-studenta/
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/zdublowani-studenci-instrukcja-postepowania/


Funkcja pozwala na pobranie pliku w formacie csv z danymi studenta.

Są w nim informacje dotyczące:
• Sekcji
• Atrybutu
• Wartości przed
• Wartości po
• Operacji
• Osoby (Kto)
• Czasu (Kiedy)
• Jednostki

Raport z historii studenta



Planowane
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Planowane:

Studenci

32

• 2022 r. Rozbudowa filtrów: „aktywny na dzień”; 
„cudzoziemiec na dzień” „wyszukiwanie ostatniego 
zarejestrowanego semestru studenta” 

• 2022/2023 r.     Zapis wyników filtrowania do pliku

• 2023 r. Integracja z PESEL

• 2023 r. Integracja z ZUS

• 2023 r. Integracja z bankami udzielającymi kredytów 
studenckich

• Trwają analizy   Edycja tabelaryczna



moduł Raporty

33
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Zrealizowane:

Raporty

34

• Raport z modułu Inwestycje zawierający dane podstawowe

• Raport z modułu Inwestycje zawierający dane pochodzące z ZSUN OSF

• Dodanie w nagłówkach wszystkich raportów informacji o datach 
wygenerowania pliku oraz okresu, z jakiego pochodzą dane

• Nowe raporty z modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora

• Zatrudnienie osób ubiegających się o stopień doktora 

• Dane promotorów osób ubiegających się o stopień doktora



Inwestycje – dane podstawowe 
Zakres danych 

• Identyfikator inwestycji

• Nazwa inwestycji 

• Charakter inwestycji

• Rodzaj inwestycji

• Typ inwestycji

• Status

• Okres realizacji

• Okres trwałości

• Wysokość nakładów

• Opis 



Inwestycje w systemie OSF 
– zakres danych

• ID wniosku

• Charakter inwestycji

• Rodzaj inwestycji

• Typ inwestycji

• Tytuł (nazwa inwestycji)

• Źródło finansowania

• Wysokość nakładów

• Nazwa instytucji

• UUID instytucji



Zatrudnienie osób ubiegających się o stopień doktora 
– zakres danych

• Imię

• Nazwisko,

• PESEL / dokument tożsamości

• Tryb przygotowania rozprawy

• Nazwa podmiotu zatrudniającego

• Typ zatrudnienia

• Wymiar etatu (jeśli Typ zatrudnienia to „Etat”)

• Tytuł projektu badawczego (jeśli Typ zatrudnienia to „Projekt badawczy”)

• Data podjęcia zatrudnienia

• Data ustania zatrudnienia



Dane promotorów osób ubiegających się o stopień doktora 
– zakres danych

• Imię doktoranta

• Nazwisko doktoranta

• PESEL / dokument tożsamości doktoranta

• Tryb przygotowania rozprawy

• Imię promotora

• Nazwisko promotora

• PESEL / dokumentu tożsamości promotora

• Stopień/tytuł promotora

• Data rozpoczęcia pełnienia funkcji

• Data zakończenia pełnienia funkcji

• Nazwa miejsca zatrudnienia

• Stan dokumentu



Planowane
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Planowane:

Raporty

39

• IV kwartał 2022 r.   Raport z modułu Osoby ubiegające się o stopień 
doktora z pełnymi danymi doktoranta

• I kwartał 2023 Nowe raporty z modułu Studenci:
• Studenci, którzy otrzymali zapomogi w danym roku 

kalendarzowym 

• Rodzaje pomocy materialnej w danym roku akademickim

• Studenci pozostający w procedurze skreślenia

• Kolejne raporty będą przygotowywane zależnie od potrzeb

• 2023 r. Raport z modułu Pracownicy ze wskazaniem 
okresu, z jakiego pochodzą dane



Inne funkcjonalności 
oraz warstwa informacyjna

40
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Zrealizowane:

Inne funkcjonalności

41

• Zaktualizowany wykaz ról systemu POL-on wraz z opisem

• Historia techniczna w module Studenci
Wpis w Pomocy

• Historia techniczna w module Inwestycje

• Obsługa podwójnego uwierzytelniania podczas logowania się do POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/raport-z-historii-studenta/


Historia techniczna w module Inwestycje – zakres danych

42

• Sekcja

• Atrybut

• Wartość przed

• Wartość po

• Operacja

• Kto (login użytkownika)

• Kiedy (data)

• Jednostka



Planowane
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Planowane:

Inne funkcjonalności

43

• 2023 r. W module Administracja dodatkowe pole tekstowe 
przy użytkownikach - na notatki osoby z rolą 
INST_ADM
Generowanie informacji z tego pola do pliku Excel, w module Raporty

• 2023 r. Dodatkowy checkbox dla użytkowników z rolą 
INST_ADM służący do oznaczania osób, które 
dostaną mailingi POL-on

• I półrocze 2023 r Archiwizowanie sprawozdań

• Trwają analizy Archiwizowanie pozostałych danych

• Trwają analizy Podpis elektroniczny



Planowane
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Planowane:

Warstwa informacyjna

44

• IV kwartał 2022 r. Lista ostatnio aktualizowanych lub nowo opublikowanych 
wpisów w Pomocy

• I kwartał 2023 r. Kurs dla koordynatorów POL-on
Materiał o rodzajach edycji danych: GUI, REST API, xml

• 2023 r. Zamiany na stronie polon.nauka.gov.pl

• 2023 r. Udostępnienie nowego Pulpitu użytkownika w POL-on

• 2023 r. Wirtualny asystent w POL-on

• I połowa 2023 r. Podgląd wszystkich zgłoszeń w Helpdesku (w ramach swojej 
instytucji) dla użytkowników z rolą INST_ADM w POL-on



Pulpit użytkownika
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Pulpit użytkownika

46



Zadanie finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki

Kanały edycji danych w POL-onie
• GUI

• API

• XML

13 grudnia 2022



Trzy metody edycji danych 
w POL-on

48



Metody dodawania i edycji danych w POL-on

Interfejs użytkownika - GUI

API

XML

Administracja IT

Dowolne 
narzędzie 

programistyczne



Kompetencje i uprawnienia użytkownika GUI

• Uprawnienia (w postaci odpowiednich ról) do wybranych modułów nadanych 

przez osobę z rolą INST_ADM w podmiocie

• Znajomość podstawy prawnej wprowadzanego zakresu danych - wprowadzane 

dane powinny być zgodne z przepisami prawa

• Znajomość zasad wprowadzania danych – przekazywany na szkoleniach 

organizowanych przez OPI PIB

• Świadomość obowiązujących terminów wprowadzania danych (podstawa 

prawna oraz komunikaty POL-on)

• Umiejętność pobrania pliku xml z systemu uczelnianego oraz załączenia tego 

pliku w POL-on

Administracja



Kompetencje i uprawnienia programisty API

• Umiejętność programowania - znajomość API oraz narzędzi umożliwiających 

korzystanie z API

• Znajomość środowiska informatycznego podmiotu i końcówek wystawionych 

przez OPI PIB

• Umiejętność czytania dokumentacji technicznej

• Uprawnienia (w postaci odpowiednich ról) do wybranych modułów nadanych 

przez osobę z rolą INST_ADM w podmiocie

* opcjonalne

• Znajomość podstawy prawnej wprowadzanego zakresu danych

• Znajomość zasad wprowadzania danych – przekazywanych na szkoleniach organizowanych przez OPI PIB

• Świadomość obowiązujących terminów wprowadzania danych (podstawa prawna oraz komunikaty POL-on)

IT



Kompetencje i uprawnienia programisty XML

• Umiejętność programowania - znajomość XML, w tym sposobu przygotowania 
plików do importu

• Znajomość zakresów danych POL-on obsługiwanych przez XML

• Umiejętność czytania dokumentacji technicznej – schematów

• Uprawnienia (w postaci odpowiednich ról) do wybranych modułów nadanych 
przez osobę z rolą INST_ADM w podmiocie

* opcjonalnie

• Znajomość podstawy prawnej wprowadzanego zakresu danych

• Znajomość zasad wprowadzania danych – przekazywanych na szkoleniach organizowanych przez OPI PIB

• Świadomość obowiązujących terminów wprowadzania danych (podstawa prawna oraz komunikaty POL-
on)

IT



REST API 

53



Co to jest API?

• Interfejs API określa sposób komunikacji, który pozwala na dostęp do danych na 
określonych zasadach. Te zasady opisane są w dokumentacji API do danego systemu lub 
aplikacji: Link do dokumentacji API dla POL-on

• Systemy, które udostępniają API, dają tym samym możliwość korzystania z ich zasobów. 
Przykładem mogą być POL-on, PBN, RAD-on a także Google.

• W przypadku POL-on formatem danych jest JSON (ang. JavaScript Object Notation). Jest 
to otwarty format zapisu struktur danych. 

API (ang. Application Programming Interface) – zestaw reguł opisujących sposób komunikowania się pomiędzy 
sobą różnych aplikacji lub systemów teleinformatycznych.

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dokumentacja-api-dla-pol-on-2-0/


Systemy OPI PIB korzystają z REST API, które jest 
przeznaczone do wykonywania żądań i otrzymywania 
odpowiedzi po sieci. 

Wszystkie REST API w POL-on używają protokołu HTTPS.

REST (ang. Representational State Transfer) - styl architektury oprogramowania definiujący zasady i dobre 
praktyki tworzenia usług sieciowych na bazie protokołu HTTP

Co to jest REST?

HTTPS://

HTTPS://

HTTPS://



Komunikacja pomiędzy systemami
za pomocą REST API

API REST

System uczelniany
Metoda http GET

Odpowiedź – plik JSON z danymi

Prośba o pobranie danych



Różne metody HTTPS

Zgodnie z zasadami wynikającymi z założeń architektury REST, poszczególne operacje API będą 

udostępniane w postaci metod HTTP (GET, POST, PUT, DELETE).

GET - pobranie zasobu (np. pobranie listy stanowisk, pobranie kodów języków);

POST - dodanie zasobu (utworzenie np. nowego studenta, dodanie nowego warunku zatrudnienia, 

dodanie nowego projektu; 

PUT - aktualizacja, korekta (np. korekta danych osobowych studenta, korekta nieobecności);

DELETE - usunięcie zasobu (np. usunięcie warunku zatrudnienia, usunięcie studenta)

PATCH – częściowa zmiana danych np. w RPPD możliwa jest zmian metadanych bez załącznika.



Komunikacja pomiędzy systemem 
uczelnianym a POL-on

API RESTSystem uczelnianyPracownicy

Metoda GET

Odpowiedź zawiera plik JSON
z danymi

Prośba o pobranie danych

Metoda PUT

Prośba o zmianę danych

Żądanie zawiera plik JSON
z danymi

Metoda POST

Prośba o dodanie danych

Żądanie zawiera plik JSON
z danymi



Dokumentacja REST API



Jakie moduły POL-on 2.0 maja REST API?

Instytucje Pracownicy

Kierunki studiów 

Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

Dane finansowe instytucji 

Użytkownicy 

Osoby ubiegające się o stopień doktora 

Szkoły doktorskie 

Patenty i prawa ochronne Osiągnięcia artystyczne Projekty naukowe 

https://polon2.opi.org.pl/institutions-api/swagger-ui.html
https://polon2.opi.org.pl/employees-api/swagger-ui.html
https://polon2.opi.org.pl/fields-of-study-api/swagger-ui.html
https://polon2.opi.org.pl/rppd-api/swagger-ui.html
https://polon2.opi.org.pl/dfi-api/swagger-ui.html
https://polon2.opi.org.pl/users-api/swagger-ui.html
https://polon2.opi.org.pl/pdat-api/swagger-ui.html
https://polon2.opi.org.pl/doctoral-studies-api/swagger-ui.html
https://polon2.opi.org.pl/patents-api/swagger-ui.html
https://polon2.opi.org.pl/arts-api/swagger-ui.html
https://polon2.opi.org.pl/projects-api/swagger-ui.html


Gdzie znajdę dokumentację API?

Pomoc POL-on 2.0

Swagger - Dokumenty obrazujące działanie REST API – linki znajdują się w dokumentacji 
POL-on 2.0

Portal RAD-on

Plik z instrukcjami technicznymi użycia REST API

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dokumentacja-api-dla-pol-on-2-0/
https://radon.nauka.gov.pl/api/katalog-edycji-danych/polon-v2
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/wp-content/uploads/2022/04/Import-danych-studentow-dokumentacja-techniczna-importu-masowego-z-uzyciem-REST-API-w-POL-on-2.0-25.04.2022.pdf


JSON



Dane w formacie JSON

JSON jest formatem danych. Jest to system reprezentowania obiektów 

w języku JavaScript (JavaScript Object Notation). Jest używany nie tylko 

w języku JavaScript, ale również ogólnie przyjętym standardem 

wymiany danych miedzy systemami.

JSON zbudowany jest w formacie klucz - wartość.

Kluczem jest atrybut, np. imię, nazwisko, email, ID Podmiotu.

Każdemu kluczowi przypisana jest jakaś wartość. Może to być tekst, 

liczba, tablica, „null”, wartość „True” lub „False”.



JSON

{"InstitutionName":"Uniwersytet Warszawski"}

Nawiasy ograniczające obiekt

Klucz Wartość: oddziela 
klucz od 
wartości



XML



Zakres danych zasilany przez XML

• Pracownicy

• Studenci

• Doktoranci

Specyfikacja interfejsów masowej wymiany danych w systemie POL-on 
– Pomoc 

Dokumentacja XML

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/specyfikacja-interfejsow-masowej-wymiany-danych-w-systemie-pol-on-w-wersji-2-0/


Przykład struktury pliku xml

dane



Wygaszanie importu przez pliki XML
w module Studenci
• REST API ma zastąpić dotychczasowy mechanizm przekazywania danych studentów oparty na 

plikach w formacie XML.

• Import plików XML zostanie wyłączony od roku akademickiego 2024/2025.

• Nowe REST API bazować będzie na identyfikatorach zewnętrznych studenta oraz kluczach 

naturalnych dla pozostałych obiektów biznesowych (studia, semestry, świadczenia).

• Jedna usługa, która umożliwi utworzenie nowego studenta, jak również aktualizację danych już 

zarejestrowanych w Systemie POL-on 2.0 w ramach wyłącznie jednego kierunku studiów.

• Zakres danych, które wymaga REST API, jest tożsamy z informacjami wysyłanymi poprzez XML.

• Jeżeli system uczelniany posiada dane umożliwiające wygenerowanie pliku XML, to jednocześnie 

możliwe jest utworzenie żądania REST API w formacie JSON.



Pytania uczestników



Dziękujemy za uwagę

+48 22 570 14 00
opi@opi.org.pl

www.opi.org.pl

Ośrodek Przetwarzania Informacji
- Państwowy Instytut Badawczy

al. Niepodległości 188 B
00-608 Warszawa

Zadanie finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki
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