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Doktoranci oraz osoby ubiegające się o stopień doktora 
w systemie POL-on

POL-on 01

Zgodnie z przepisami 
wprowadzającymi 
ustawę – Prawo o 
szkolnictwie 
wyższym i nauce 
(art. 219 ust. 8) do  
31 grudnia 2023 r. 
musimy zachować 
dualizm w systemie 
POL-on w zakresie 
doktorantów.

Doktoranci POL-on 1.0 02

Osoby ubiegające się o 

stopień doktora POL-on 2.0
03

Import danych bez zmian 

Wersja XSD 7.6

POL-on 1.0 Nowy zakres danych – ustawa PSWN art. 345 ust. 1

Wersja XSD 8.0

POL-on 2.0
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Raportowanie danych doktorantów w czasie

Doktoranci
POL-on 1.0  XSD 7.601

Osoby ubiegające się o stopień doktora
w tym doktoranci (studia doktoranckie), którzy wszczęli postępowanie na nowych zasadach 

POL-on 2.0 XSD 8.0
02

Opis
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

nakładają obowiązek raportowania w systemie POL-on starych doktorantów do 

31.12.2023 r. oraz wg ustawy PSWN od 1.10.2019 r. osób ubiegających się o 

stopień doktora, w trybie: 

• kształcenia doktorantów (art. 197 ustawy PSWN)

• eksternistycznym (art. 197 ustawy PSWN)

• innym (w szczególności doktorantów, którzy ukończyli studia doktoranckie i 

wszczęli postępowanie na nowych zasadach - decyzja Ministerstwa)

1.10. 2018 1.10.2019 31.12.2021 31.12.2023
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Zakres raportowanych danych w ramach masowego importu

Osoba 
ubiegająca się 

o stopień 
doktora

Dane osobowe

Dane rozprawy

Dane kształcenia

Dane promotora

• Poza dotychczasowym zakresem danych, dodatkowo: 
państwo urodzenia oraz Karta Polaka

• Tryb przygotowywania rozprawy
• Planowany termin złożenia rozprawy
• Data złożenia rozprawy
• Dyscyplina, w której przygotowywana jest rozprawa

• Data rozpoczęcia kształcenia
• Szkoła doktorska
• Program kształcenia
• Podstawa kształcenia
• Stypendium
• Ocena śródokresowa
• Zawieszenie kształcenia
• Data ukończenia kształcenia/ skreślenia z listy
• Dyscyplina kształcenia (opcjonalnie na potrzeby statystyk 

GUS)

• Dane promotora, ze wskazaniem typu promotora 
(promotor, promotor pomocniczy)

• Dane dotyczące wszczęcia postępowania i nadania 
stopnia doktora

• Dane zatrudnienia

Dane stopnia

Dane zatrudnienia
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Zakres raportowanych danych w ramach masowego importu

Przykładowa struktura plików XML dla osób ubiegających się o stopień doktora (XSD) została 
opublikowana na stronie:

https://polon.nauka.gov.pl/help/lib/exe/fetch.php/import/konsultacje/kandydat_na_doktora_8_0.zip

UWAGA!
Przygotowana specyfikacja XSD w zakresie osób ubiegających się o stopień doktora nie została jeszcze w 100% 
uzgodniona, więc może się zmienić.

https://polon.nauka.gov.pl/help/lib/exe/fetch.php/import/konsultacje/kandydat_na_doktora_8_0.zip
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Dziękuję za uwagę!

Iwona Kucharska – ikucharska@opi.org.pl


