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Zebrane 

przed 

Forum 

POL-on Studenci 

Może studia wspólne w kontekście 

sprawozdawczości POLON, na 

dzień dzisiejszy wygląda to tak, ze 

raportuje uczelnia zwana liderem, 

do niej jest przekazywana 

subwencja a następnie lider dzieli 

ja proporcjonalnie pomiędzy 

pozostałe strony umowy, trochę 

problematyczne, przekazywanie 

danych studentów do lidera jakby 

nie można było bezpośrednio do 

POLON z dodatkowym ID lub 

nazwą lidera. 

Obecnie nie są planowane zmiany w 

zakresie importu danych studentów, którzy 

realizują studia wspólne. Analizujemy 

możliwość wprowadzenia mechanizmu, 

który pozwoli uczelniom 

współprowadzącym przeglądać dane 

wybranych studentów. Zgodnie z 

przepisami prawa i stanowiskiem MEiN 

nie planujemy zmian w imporcie danych - 

tylko jedna uczelnia, która została 

wskazana w umowie może przekazywać 

dane do Systemu POL-on. 

2022-

12-13 
POL-on Studenci 

Dzień dobry mamy wątpliwości 

jak liczyć semestry studenta, tzn. 

przykładowa: - student miał 

dodany 3 semestr np. 2022/23 

zimowy i został skreślony dnia 

4.10.2022. Tutaj rozumiem 

rozpoczęty semestr należy wliczać 

do długości studiowania. 

Natomiast pytanie brzmi, co w 

wypadku gdy student jest 

skreślony np. 3.10.2022 (data już 

po rozpoczęciu semestru) ale nie 

został mu dodany wspominany 

semestr (ostatni raportowany to 

poprzedni czyli 21/22 Lato). Czy 

także należy wliczyć to jako nowy 

rozpoczęty semestr do długości 

studiowania? 

-- I tu pojawia się problem. Już 

sama miałam kilka takich 

przypadków i wyjaśniałam je z 

innymi Uczelniami gdzie mój 

student studiował. Generalnie 

Uczelnie robią różnie. Jedne 

wpisują osoby na semestr zimowy, 

a inne skreślają je w październiku 

mając semestr letni tylko jako 

raportowany.... 

System POL-on liczy semestry na 

podstawie danych wprowadzonych przez 

uczelnie. Każdy semestr zapisany w 

Systemie POL-on jest uwzględniany w 

obliczeniach liczby semestrów. System 

POL-on nie analizuje sposobu rejestracji 

semestrów dla studentów oczekujących na 

obronę lub skreślenie ponieważ każda 

uczelnia ma swoje wewnętrzne procedury. 

Jak słusznie zostało to wspomniane w 

trakcie spotkania, część uczelni nie 

rejestruje kolejnego semestru w trakcie 

oczekiwania na skreślenie a cześć wręcz 

przeciwnie. 

Kwestia wykazywania studentów, którzy 

oczekują na skreślenie została omówiona 

we wpisie umieszczonym w pomocy: 

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq/w-

jak-sposob-raportowac-studenta-ktory-jest-

w-trakcie-skreslenia/ 

2022-

12-13 
POL-on Studenci  

Edycja tabelaryczna jest bardzo 

potrzebna ale z podziałem na 

uruchomienia w ramach kierunku 
Analizuje możliwość wdrożenia edycji 

tabelarycznej w przyszłym roku. 

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq/w-jak-sposob-raportowac-studenta-ktory-jest-w-trakcie-skreslenia/
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq/w-jak-sposob-raportowac-studenta-ktory-jest-w-trakcie-skreslenia/
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq/w-jak-sposob-raportowac-studenta-ktory-jest-w-trakcie-skreslenia/
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- Tak aby studenci stacjonarni 

studiujący w języku polskim byli 

wykazywani osobno niż studenci 

stacjonarni studiujący w języku 

angielskim. 

2022-

12-13 
POL-on Studenci  

Czy planujecie Państwo edycję 

tabelaryczną prezentującą liczbę 

semestrów przestudiowanych 

przez studenta? 

Planujemy dodać odpowiedni raport w 

module raportowym, który umożliwi 

analizę liczby semestrów przed 

przyznaniem świadczenia. 

2022-

12-13 
POL-on Studenci 

Pojawia się komunikat z błędem 

„Nie można zarejestrować 

świadczenia Stypendium socjalne 

w miesiącu 1.2022 ze względu na 

przekroczenie okresu 

przysługiwania świadczenia. 

Świadczenia przysługują na 

studiach pierwszego stopnia nie 

dłużej niż 9 semestrów, bez 

względu na ich pobieranie przez 

studenta.” Z uwagi na fakt, że 

semestr zimowy studiów trwa do 

lutego a nie do grudnia i 

świadczenie stypendialne zostało 

przyznane na semestr zimowy – w 

ocenie uczelni komunikat jest 

niezasadny. Proszę o interpretację, 

jaki jest powód wykazywania 

świadczenia stypendialnego 

przyznanego w styczniu i lutym, 

jako błąd, czyli liczony, jako 

kolejny semestr a w rzeczywistości 

te dwa miesiące należą jeszcze do 

semestru zimowego, czyli 8 

semestru studiów danego studenta. 

Zgłoszenie indywidualne. Prosimy o 

kontakt z Help Desk. 

2022-

12-13 
 Studenci 

Walidacja przy wykazie 

studentów: Błąd: POL_3304: 

Przejdź do danych osobowych i 

sprawdź, czy we wprowadzonych 

lub zapisanych danych nie brakuje 

informacji o kraju pochodzenia. 

Wprowadź kraj pochodzenia dla 

zmian biznesowych danych 

osobowych, które obowiązywały 

w okresie studiów rozpoczętych 

01.10.2014 roku do 01.10.2019. 

Na koncie studenta znajduje się 

zarówno kraj pochodzenia, jak i 

kraj urodzenia, więc dlaczego 

uczelnia ma dokonywać zmian 

biznesowych obowiązywania 

zmian w przepisach? 

Zgłoszenie indywidualne. Prosimy o 

kontakt z  Help Desk. 

2022-

12-13 
POL-on Studenci 

W jakim trybie należy 

wprowadzać poprawki dotyczące 

Edycja danych sprzed 01.10.2019 wymaga 

dostarczenia Państwu nowych funkcji. W 
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błędów sprzed 1 października 

2019 r.. Czy trzeba mieć zgodę 

ministerstwa? Czy wystarczy 

zgłoszenie do OPI? 

zeszłym roku wielokrotnie 

informowaliśmy o wyłączeniu edycji 

danych archiwalnych. Obecnie pojawiło 

się szereg zgłoszeń, które muszą 

oczekiwać na oprogramowanie funkcji 

edycji danych archiwalnych. 

2022-

12-13 
 Studenci 

Kiedy zostaną usunięte walidacje 

odnoszące się do danych 

archiwalnych sprzed 1.10.2019 r.? 

Zgłoszenie indywidualne. Prosimy o 

kontakt z  Help Desk. 

2022-

12-13 
POL-on Studenci 

Jak wyprowadzić błąd 3646: 

utwórz zmianę danych osobowych 

dla studenta, który posługiwał się 

dokumentem tożsamości, a 

następnie uzyskał numer PESEL. 

Usuń numer dokumentu podany 

dla studenta, który zawsze 

posługiwał się numerem PESEL 

Rozwiązaniem jest usunięcie 

nadmiarowych danych (dla Polaka, który 

zawsze posługiwał się numerem PESEL) 

lub utworzenie zmiany biznesowej (dla 

cudzoziemca). 

2022-

12-13 
POL-on Studenci 

Czy komunikat/błąd 3800 będzie 

rozwiązany systemowo? 

Jest to błąd kontroli danych, zatem nie 

możemy go obsługiwać systemowo. 

Kontrola informuje, że przekroczony 

został okres przysługiwania świadczenia. 

Jeżeli Państwa zdaniem komunikat 

wyświetla się niesłusznie, prosimy o 

kontakt z Help Desk. 

2022-

12-13 
POL-on Studenci 

Czy w przypadku w którym błąd 

POL_3300 odnosi się do konta w 

module archiwalnym (sprzed 

2019/2020), to czy takie duble 

również należy zgłaszać w celu 

scalenia? 

Kontrola zapobiega rejestracji wielu 

studentów uczelni posiadających ten sam 

dokument tożsamości. Duplikaty można 

próbować scalić samodzielnie i więcej na 

temat na stronie pomocy: 

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowled

ge-base/zdublowani-studenci-instrukcja-

postepowania/. Dopiero w przypadku 

braku możliwości samodzielnego 

uporządkowania danych prosimy o 

wysłanie zgłoszenia do Help Desk. 

Ponadto zalecamy testowanie zmian w 

danych osobowych w pierwszej kolejności 

na środowisku demonstracyjnym. 

2022-

12-13 
POL-on Studenci a jak usunąć błąd 3395 

Opisany w pytaniu błąd pojawia się jeżeli 

w danych studenta następuje nakładanie 

się okresów studiowania na tym samym 

kierunku studiów, choć na różnych 

uruchomieniach. Zgodnie ze stanowiskiem 

MEiN taka sytuacja jest niedopuszczalna. 

W związku z powyższym rozwiązaniem 

jest korekta okresu studiowania lub 

usunięcie nadmiarowych studiów. W 

przypadku wątpliwości prosimy o 

zgłoszenie merytoryczne w Help Desk w 

celu konsultacji z MEiN. 

2022-

12-13 
 Studenci 

Czy będą zniesione walidacje dot. 

błędu 3395? 

Opisany w pytaniu błąd pojawia się jeżeli 

w danych studenta następuje nakładanie 

się okresów studiowania na tym samym 

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/zdublowani-studenci-instrukcja-postepowania/
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/zdublowani-studenci-instrukcja-postepowania/
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/zdublowani-studenci-instrukcja-postepowania/
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kierunku studiów, choć na różnych 

uruchomieniach. Zgodnie ze stanowiskiem 

MEiN taka sytuacja jest niedopuszczalna. 

W związku z powyższym rozwiązaniem 

jest korekta okresu studiowania lub 

usunięcie nadmiarowych studiów. W 

przypadku wątpliwości prosimy o 

zgłoszenie merytoryczne w Help Desk w 

celu konsultacji z MEiN. 

2022-

12-13 
 Studenci 

Czy będzie możliwość pobrania 

listy studentów z wykazu 

studentów tak jak było w polonie 

1.0? 

Wdrożenie funkcji zapisu wyników 

filtrowania do pliku planowane jest na rok 

2023 roku. 

2022-

12-13 
 Studenci 

Czy jest możliwość 

edycji/poprawy błędów z roku 

2019 dot. modułu studentów? 

Edycja danych sprzed 01.10.2019 wymaga 

dostarczenia Państwu nowych funkcji. W 

zeszłym roku wielokrotnie 

informowaliśmy o wyłączeniu edycji 

danych archiwalnych. Obecnie pojawiło 

się szereg zgłoszeń, które muszą 

oczekiwać na oprogramowanie funkcji 

edycji danych archiwalnych. 

2022-

12-13 
 Studenci 

W jaki sposób w wykazie 

studentów wyfiltrować studentów 

z danego wydziału jeśli uczelnia 

ma więcej niż jeden? Widzę tylko 

jeden wydział lub całą szkołę. 

Przeanalizujemy możliwość dodania takiej 

funkcji. Obecnie użytkownik może mieć 

nadane uprawnienia na poziomie uczelni 

oraz oddzielne w poszczególnych 

wydziałach. Mając uprawnienia w 

wydziałach można zmieniać kontekst 

logowania na wybrany wydział. Po 

zmianie kontekstu logowania użytkownik 

zobaczy zakres danych dostępny dla 

wydziału, który został przez niego 

wybrany. 

2022-

12-13 
 Studenci??? 

Kiedy planujecie Państwo 

wdrożenie nowej wersji systemu 

API-150 ? 

Jeżeli nie napotkamy nieprzewidzianych 

problemów to kolejne wdrożenie będzie 

miało miejsce w tym tygodniu lub na 

początki kolejnego. 

2022-

12-13 
 

GUS, 

Studenci 

Mamy niesustająco problem w 

odczytywaniu danych np. w 

sprawozdaniu GUS, w którym to 

studenci stacjonarni studiujący w 

języku polskim (Polacy) 

wykazywani są w jednej pozycji ze 

studentami stacjonarnymi 

studiującymi w języku angielskim 

(Polakami) 

--Wydaje mi się, że aby rozwiązać 

problem wspomniany przez tego 

użytkownika wystarczy w 

raportach danych źródłowych 

oprócz kolumny kod_kierunku 

dodać kolumnę kod_uruchomienia 

Kod uruchomienia został dodany w 

raportach sprawozdań za rok 2021 w S10 

Dział 4. Nazwa kolumny obecnie nosi 

nazwę KOD_KIER co może być mylące 

dlatego też dokonamy jej zmiany na 

KOD_URUCHOMIENIA. 
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-- Dział 4 jest wystarczający, 

jednak otwierając zapisane pliki z 

zeszłego roku, jak i pobierając je 

właśnie teraz nie widzę tam 

kolumny z kodem uruchomienia 

-- Doszukałem się już, kolumna 

nazywa się kod kierunku, a podaje 

kod uruchomienia 

2022-

12-13 
POL-on 

Studenci, 

Świadczenia 

Czy poniższy przepis jest 

prawidłowo przez nas 

interpretowany: Po nowelizacji 

ustawy art. 93 ust. 6 ma 

następujące brzmienie: 6. Do 

okresu (o którym mowa w ust. 4 i 

5) wlicza się wszystkie rozpoczęte 

przez studenta semestry na 

studiach, o których mowa w ust. 1, 

w tym semestry przypadające w 

okresie korzystania z urlopów, o 

których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 

3, z wyjątkiem semestrów na 

kolejnych studiach pierwszego 

stopnia rozpoczętych lub 

kontynuowanych po uzyskaniu 

pierwszego tytułu zawodowego 

licencjata, inżyniera albo 

równorzędnego. W przypadku 

kształcenia się na kilku kierunkach 

studiów semestry odbywane 

równocześnie traktuje się jako 

jeden semestr. 

Nasza interpretacja w/w przepisu: 

1. Sytuacja nr 1 Mamy studenta, 

który uzyskał w 2014 r. stopień 

licencjat. Student rozpoczął 

01.10.2020 r. kolejne studia ze 

stopniem licencjata oraz 

01.10.2022 r. studia ze stopniem 

magistra. Na studiach 

magisterskich złożył wniosek o 

stypendium. Czy dobrze 

rozumiemy, biorąc pod uwagę 

powyższe zapisy, że do łącznego 

okresu studiowania tego studenta 

mnie powinniśmy liczyć 4 

semestrów na trwających drugich 

studiach ze stopniem licencjat? 

2. Sytuacja nr 2 Mamy studenta, 

który uzyskał w 2014 r. stopień 

licencjat. Student ukończył w 2020 

Kontrola zaimplementowana w Systemie 

POL-on nie powinna uwzględniać 

semestrów, które były realizowane po 

ukończeniu studiów pierwszego stopnia, 

jeżeli student ponownie podejmuje studia 

na tym samym poziomie. Zgodnie z treścią 

przepisów prawa student nie mógł 

otrzymywać świadczenia na kolejnych 

studia pierwszego stopnia, zatem nie 

powinniśmy okresu tych studiów 

uwzględniać w obliczeniach semestrów. 

Niektóre uczelnie zgłosiły błąd działania 

reguły, który został usunięty i poprawka 

zostanie wdrożona w tym tygodniu lub na 

początku kolejnego. W przypadku 

wystąpienia problemów i wątpliwości 

dotyczących kontroli prosimy o wysłanie 

zgłoszenia do Help Desk. 
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r. kolejne studia ze stopniem 

licencjat, a od 01.10.2022 r. 

rozpoczął studia ze stopniem 

magistra. Na studiach 

magisterskich złożył wniosek o 

stypendium. Czy dobrze 

rozumiemy, biorąc pod uwagę 

powyższe zapisy, że do łącznego 

okresu studiowania tego studenta 

mnie powinniśmy liczyć 6 

semestrów z drugiego toku 

studiów, gdzie ten pan również 

zdobył tytuł licencjat? 

2022-

12-13 
POL-on 

Studenci, 

Świadczenia 

1.Co w przypadku błędów 

POL_3800 (przekroczenie okresu 

przysługiwania świadczeń? Co w 

przypadku wyroku sądowego, 

który nakazuje wypłacić 

świadczenie 

Komunikaty wyświetlane w systemie po 

zapisaniu danych studenta mają charakter 

ostrzeżenia. Dane, w odniesieniu do 

których wyświetlane jest ostrzeżenie, nie 

są pomijane w procesach 

sprawozdawczych. W przypadku 

wystąpienia ostrzeżenia, które jest 

nieuzasadnione, mogą Państwo 

skonsultować jego treść i zasadność z 

MEiN poprzez wysłanie zgłoszenia 

merytorycznego w Help Desk. 

2022-

12-13 
POL-on 

Studenci, 

Świadczenia 

Czy w systemie POLon jest 

dostępna możliwość sprawdzenia 

uprawnienia do pobierania 

stypendiów w aspekcie 12 

semestrów, jeszcze przed 

przyznaniem świadczenia – bez 

konieczności liczenia 

poszczególnych semestrów? Jeśli 

nie, to czy będzie dodana 

możliwość szybkiego sprawdzania, 

czy dany student jest uprawniony 

do pobierania stypendium? 

Planujemy raport w module raportowym, 

który pozwoli Państwu zapoznać się z 

liczbą semestrów przed przyznaniem 

świadczenia. Należy mieć na uwadze, że 

uczelnie wykonują zmiany w danych 

historycznych, co może mieć wpływ na 

wyniki przedstawione w raportach 

generowanych w różnych terminach. 

2022-

12-13 
POL-on 

Studenci, 

Świadczenia 

Stanowisko Sądów w kwestii 

liczenia semestrów jest dość jasne. 

Czy nie powinno Ministerstwo 

zmienić swojego podejścia do 

liczenia, żeby nie narażać Uczelni 

na borykanie się w Sądach i 

ponoszenie niepotrzebnych 

kosztów? Nie oszukujmy się, 

studenci rozmawiają ze sobą więc 

spraw w Sądach jest coraz więcej i 

studenci je wygrywają. 

Działanie systemu jest zgodne ze 

stanowiskiem DSW MEiN. Mechanizm 

liczenia semestrów studiów na potrzeby 

kontroli świadczeń został wdrożony na 

podstawie wytycznych DSW MEiN. 

2022-

12-13 
POL-on 

Studenci, 

Świadczenia 

Mam pytanie o walidację w 

Wykazie studentów dot. błędu 

„Nie można otrzymywać 

świadczenia dłużej niż 5 miesięcy 

w roku akademickim, jeżeli 

kształcenie trwa semestr. Student 

Reguła ma charakter miękki i jej wynik 

wyświetlany jest jako ostrzeżenie. 

Komunikat zniknie jak zaraportują 

Państwo kolejny semestr. Przekazaliśmy 

kwestię do analizy do DSW MEiN z 

prośbą o stanowisko. 
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otrzymał świadczenie Stypendium 

socjalne ona okres dłuższy niż 5 

miesięcy w roku akademickim 

2022/2023”. Jak mamy raportować 

pomoc dla bieżącego roku 

akademickiego studentom, którzy 

otrzymali pomoc na cały rok 

akademicki - tak aby błąd się nie 

pokazywał? 

-- Trzeba pomoc materialną od 

marca wpisać dopiero jak student 

będzie wpisany na semestr letni. 

-- Tak, ale czy wtedy liczymy 

rozpoczęty semestr (brak 

dodanego semestru, ale skreślenie 

już po dacie rozpoczęcia 

semestru?) czy nie? czyi osoba 

skreslona po dacie rozpoczęcia 

semestru, ale bez dodanego 

semestru ma liczony nowy semestr 

do dł stduiowania czy nie? 

2022-

12-13 
POL-on 

Studenci, 

Świadczenia 

Mam pytanie do błędu POL_2720 

"Nie można otrzymywać 

świadczenia dłużej niż 5 miesięcy 

w roku akademickim, jeżeli 

kształcenie trwa semestr. Student 

otrzymał świadczenie Stypendium 

socjalne ona okres dłuższy niż 5 

miesięcy w roku akademickim 

2018/2019. " Student nie otrzymał 

wpisu na semestr letni r.ak. 

2018/19 ponieważ został skreślony 

ale np. w kwietniu 2019 r. a więc 

do kwietnia miał jeszcze prawo do 

stypendium. Nie można mu 

przesłać sem. letniego ponieważ 

nie uzyskał na niego wpisu, a 

proces skreślenia trwał aż do 

kwietnia. 

Reguła ma charakter miękki i jej wynik 

wyświetlany jest jako ostrzeżenie. 

Komunikat zniknie jak zaraportują 

Państwo kolejny semestr. Przekazaliśmy 

kwestię do analizy do DSW MEiN z 

prośbą o stanowisko.  

2022-

12-13 
 

Studenci, 

Świadczenia 

Czy zapowiadana zmiana walidacji 

dotycząca stypendiów dla osób 

niepełnosprawnych będzie 

obejmowała wszystkie stypendia 

czy tylko stypendia w przypadku, 

gdy niepełnosprawność powstała 

w trakcie studiów lub po 

uzyskaniu tytułu zawodowego? 

Nowa wersja wykazu studentów zmienia 

kontrolę. Stypendium dla osób 

niepełnosprawnych będzie pomijane w 

kontrolach dotyczących okresu 

studiowania. Jeżeli nie napotkamy 

nieprzewidzianych problemów to kolejne 

wdrożenie będzie miało miejsce w tym 

tygodniu lub na początki kolejnego. 

Zebrane 

przed 

Forum 

POL-on Ogólnie 

W POLON wpisując dane do 

kolejnych sekcji, jeśli coś jest źle 

wypełnione pojawia się informacja 

z systemu, że jest błąd, ale nie 

Problem wymaga doszczegółowienia. Co 

do zasady, komunikaty błędów pojawiają 

się w POL-onie przy polach, których błąd 

dotyczy. Mogą się jednak zdarzyć błędy 
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pokazuje którego pola dotyczy 

wskazując jedynie sekcję. 

dotyczące ogólnie uprawnień, spójności 

danych w całej formatce itp, dla których 

nie można określić jednego pola, którego 

błąd dotyczy.  

W takich sytuacjach prosimy o przysyłanie 

zgłoszeń wraz z załączonym zrzutem z 

ekranu poprzez system help desk.  

Zebrane 

przed 

Forum 

POL-on Pracownicy 

Czy mają Państwo zamiar zmienić 

coś w liczbie godzin zajęć NA na 

programie? Dla dużych kierunków 

to bezsensowne rozdmuchiwanie 

biurokracji. To miał być bat na 

małe uczelnie, a wygenerował w 

uczelniach kolejne 

etaty/nadgodziny 

Kwestia była konsultowana z MEIN. 

Obecnie jednak nie są planowane zmiany 

co do niej. 

Zebrane 

przed 

Forum 

SEDN  

Udostepnienie jednostkom wersji 

SEDN-demo (w ciągu całego 

okresu objętego oceną 

parametryczną) do bieżącej pracy i 

weryfikacji dorobku naukowego 

badaczy. Uczelnie mógłby na 

bieżąco kontrolować dorobek 

naukowy w kontekście 

ewaluacyjnym. Dzięki takiej 

możliwości część podmiotów nie 

musiałaby korzystać z usług firm 

zewnętrznych, które za opłatą 

udostępniają swoje systemy. 

SEDN w wersji DEMO będziemy 

udostępniać dopiero po planowanych 

zmianach w rozporządzeniu o ewaluacji. 

Wcześniejsze udostępnienie systemu na 

"starych" zasadach mogło by wprowadzać 

w błąd. 

Aktualnie w Ministerstwie pracuje zespół 

przygotowujący zmiany w przepisach 

dotyczących ewaluacji. 

Zebrane 

przed 

Forum 

POL-on Projekty 

System POLON umożliwia 

drukowanie raportów wg 

szablonów do pliku Excel.  Warto 

o ile to możliwe stworzyć 

ogólnodostępny szablon 

zawierający WSZYATKIE dane 

wprowadzone do POLON w sekcji 

projekty. To pozwoli wielu 

użytkownikom na tej podstawie 

tworzyć dowolne zestawienia 

filtrując wg dowolnych kryteriów. 

np. „projekty realizowane od 

1.01.2021” i wiele innych 

podobnych 

Obecnie można pobrać wszystkie dane w 

zakresie projektów naukowych korzystając 

z czterech raportów. Faktem jest brak 

jednego raportu raportu zawierające 

wszystkie dane o projektach, ze względu 

krotność różnych danych (podmiotów 

realizujących, kierowników w projekcie, 

instytucji finansujących) wewnątrz 

jednego rekordu. Rozważymy możliwość 

dodania filtra "projekty realizowane od" do 

zestawienia.  

2022-

12-13 
POL-on Projekty 

Jakie prace są planowane w 2023 

r. w związku z modułem Projekty? 

Zakres i termin realizacji jest na etapie 

konsultacji z MEiN.  

2022-

12-13 
POL-on 

Doktoranci / 

Szkoły 

doktorskie 

Brak możliwości wyboru 

dyscyplin z listy dla dyscyplin, 

które w wyniku ewaluacji 

otrzymały odpowiednie kategorie 

do prowadzenia szkoły 

doktorskiej. Z tego powodu nie 

możemy wpisać do systemu POL-

on, w module Osoby ubiegające 

Aktualnie pracujemy nad uwzględnieniem 

dyscyplin, w których instytucje uzyskały 

kategorię uprawniającą do nadawania 

stopnia doktora w module Szkoły 

doktorskie, w zakresie dyscyplin w 

stosunku, do których nie toczą się procesy 

odwoławcze. Planujemy wdrożenie tych 

zmian do końca roku 2023. 
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się o stopień doktora, 

nowoprzyjętych doktorantów do 

nowych dyscyplin. Powyższe dane 

niezbędne są do wprowadzenia do 

systemu POL-on z uwagi na 

zbliżający się termin 

sprawozdawczości GUS S-12. 

2022-

12-13 

Help 

Desk 
Help Desk 

Czy INST_ADM może mieć 

wgląd we wszystkie zgłoszenia z 

afiliacji jego podmiotu? 

Przeanalizujemy taką możliwość 

2022-

12-13 
 Kierunki 

studiów 

Data utworzenia studiów a data 

uruchomienia kształcenia - na ten 

temat dyskutowaliśmy wczoraj z 

Panem Dyrektorem M. Czają. 

Istnieje potrzeba ustalenia na 

pomiędzy MEiN a OPI definicji 

tych pojęć. Aktualnie są one 

interpretowane rozbieżnie. 

Uzgodnimy tę kwestię z MEIN i 

poprawimy odpowiednio zapisy w FAQ 

oraz etykiety w systemie 

 

Odpowiedziano na czacie 

2022-

12-12 
  

Czym jest data utworzenia 

studiów, czy jest to data wydania 

dec./zarz. Rektora?, Czy jest to 

data planowanego uruchomienia 

studiów wskazana w Dec/Zarz 

Rektora np. 1 października 

2022/23? 

Postulat o zmianę nazwy pola w 

POL-on albo zmianę jego opisu 

został przekazany 

przedstawicielom OPI. Obiecano 

konsultacje z MEiN. Liczymy na 

konstruktywny rezultat. 

Zmiana nazewnictwa pól na formatce 

danych kierunku studiów zostanie 

uzgodniona pomiędzy OPI i MEIN, a 

następnie zostaną wprowadzone 

odpowiednie zmiany na formatce. 

 

Odpowiedziano na czacie 

 


