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Pomoc w ramach innych systemów

Zachęcamy do subskrypcji kanału RSS z aktualnościami:
Jak korzystać z Pomocy
Instrukcje korzystania z funkcjonalności systemu POL-on

Przejdź do instrukcji
Pomoc merytoryczna i techniczna
Pytania merytoryczne i techniczne kierowane do odpowiednich instytucji.

Przejdź do FAQ
Szkolenia z systemu
Bezpłatne szkolenia dotyczące systemu POL-on prowadzone w siedzibie OPI

Przejdź do szkoleń
Jak rozpocząć pracę z systemem POL-on - ﬁlm szkoleniowy systemu POL-on

Zgłoszenia - Elektroniczny System Zgłoszeń POL-on

Szybkie wysyłanie zgłoszeń dotyczących problemów z systemem Pol-on oraz wszelakich pytań
dotyczących systemu.
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Przejdź do systemu zgłoszeń

Ankieta jednostki za lata 2013-2016
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące Ankiety jednostki m.in.:
harmonogramy
instrukcje i wyjaśnienia
reguły weryﬁkacji danych
specyﬁkacje działów ankiety
Przejdź do pomocy ankiety
Sprawozdawczość GUS
Kompleksowa pomoc obsługi formularzy m.in.:
S10
S11
S12
UOE
Przejdź do pomocy GUS
Specyﬁkacje techniczne
REST API
Masowy import danych XML
Specyﬁkacja danych w module studenci
Specyﬁkacja danych w module projekty naukowe
Specyﬁkacja danych w module pracownicy naukowi
Specyﬁkacja importu plików do sprawozdań ﬁnansowych
Na skróty
Obowiązki sprawozdawcze i zakres wprowadzanych danych dla jednostek określonego typu
Baza aktów prawnych
Informacja kontaktowe
Dane kontaktowe
Konta w systemie POL-on
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Wnioski statutowe - pomocne informacje
Wnioski statutowe - kontekst systemu POL-on

Pomoc w ramach innych systemów

Czym jest system POL-on?
POL-on to zintegrowany system informacji o nauce i szkolnictwie wyższym, który wspiera pracę
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centralnej
Komisji do spraw Stopni i Tytułów.
Jego istotnym zadaniem jest stworzenie globalnej bazy danych o jednostkach naukowych, wyższych
uczelniach i nauce polskiej. Gromadzone dzięki niemu informacje wspierają procesy decyzyjne
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnośnie do polskich uczelni oraz jednostek naukowych.
POL-on ułatwia podejmowanie decyzji o ukierunkowaniu wydatków na naukę, kształcenie i pomoc
materialną dla uczelni wyższych. Pewien zakres informacji zebranych w systemie udostępniany jest
publicznie.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane jako systemowy projekt partnerski w ramach Programu Kapitał
Ludzki (priorytetu IV, działanie 4, poddziałanie 4.1.3) w latach 2010 - 2013.
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Czytaj więcej

Komunikat
UWAGA: Poprzednia wersja pomocy jest dostępna pod adresem:
https://polon.nauka.gov.pl/dokuwiki
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