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• O konsultacjach

• Dokumentacja

• Ustawa

• Harmonogram

• Zintegrowany System 
Usług dla Nauki –
etap II

• Architektura

• Autoryzacja

• Dokumentacja

• Konwencje

• Obsługa błędów

• Przykłady użycia

• Główne założenia

• Zastosowania w 
kontekście API

• Identyfikacja obiektów 
oraz deklarowanie 
typów operacji

• Omówienie propozycji 
zmian w strukturach 
plików

• Zdalna 
sprawozdawczość

• Model wymiany 
danych

• Hurtownia oraz 
raporty zamawiane

Agenda konsultacji

Kontekst zmian Usługi sieciowe Masowy import XML Produkty RAD-on
01 02 03 04

Na obecnym etapie nie prezentujemy założeń zmian w systemach PBN i JSA
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POL-on: kluczowe zmiany w ramach ustawy 2.0

Aktualnie: wprowadzanie danych studentów 2 razy w 

roku, a danych doktorantów raz do roku

POL-on 2.0: systematyczna aktualizacja danych 

studentów i danych osób ubiegających się o stopień 

doktora

POL-on

Systemy uczelni i 

instytucji naukowych

Dane studentów wg 

stanu na 30.XI

Dane doktorantów wg 

stanu na 31.XII

Dane studentów wg 

stanu na 15.IV

POL-on

Systemy uczelni i 

instytucji naukowych

Ciągła aktualizacja 

danych studentów

Ciągła aktualizacja 

danych doktorantów
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Okres przejściowy – zapisy ustawy

Art. 219

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dostosuje Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie 

Wyższym i Nauce POL-on do przepisów ustawy,  o której mowa w art. 1, w terminie 12 miesięcy  od dnia wejścia w 

życie tej ustawy. 

4. Do dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 3,  do wprowadzania, aktualizowania, archiwizowania i usuwania danych 

w Zintegrowanym Systemie Informacji  o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on stosuje  się przepisy dotychczasowe. 

5. W terminie do dnia 15 stycznia 2019 r. rektorzy uczelni, dyrektorzy jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, 

dyrektorzy instytutów badawczych, dyrektorzy międzynarodowych instytutów naukowych oraz kierownicy podmiotów, o 

których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy, o której mowa w art. 1, wprowadzą do Zintegrowanego Systemu Informacji 

o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on dane,  o których mowa w art. 344 ust. 1 pkt 1, 2, 8, 10, 11 oraz 15–17 tej 

ustawy. 

6. W terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, podmioty obowiązane do wprowadzania, 

aktualizowania, archiwizowania i usuwania danych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i 

Nauce POL-on wprowadzą dane za okres od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zgodnie z 

wymaganiami określonymi w tej ustawie.

7. W terminie do dnia 31 marca 2020 r. (…..) za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia jej wejścia w życie.

Czas na dostosowanie systemów
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Najważniejsze terminy dostosowania systemu POL-on

2019 2020

grudzieńpaździerniklipiec

4.07.2019

Wersja demo POL-on 2.0

• Nowy moduł uprawnień

• Nowy moduł jednostek

• Nowy moduł kierunków 

studiów (wspierający 

procedurę migracji danych

Wersja produkcyjna 2.1

• Integracja z dotychczasowym 

systemem

• Nowy moduł w formie usługi: 

Pracownicy naukowi

• Obsługa szkół doktorskich

• Nowy moduł studentów

• Zmiany na potrzeby ewaluacji w 

modułach:

• Patenty

• Projekty naukowe

• Osiągnięcia artystyczne

kwiecień

• Moduł postępowania 

awansowe

• Repozytorium prac 

doktorskich

• Przebudowa ORPPD

wrzesień

Wersja produkcyjna 2.0

• Integracja z 

dotychczasowym systemem

• Rejestr Uczelni 

• Kierunki studiów wraz z 

migracją danych

• Ankieta rekrutacyjna EN-1
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Główne cechy obecnej architektury

• Silosowa, monolityczna architektura

• Relacyjna baza wysoce ustrukturalizowanych danych

• Bardzo szeroki zakres informacyjny uwzględniający wiele 

zmian w czasie (nowelizacje)

• Brak hurtowni danych – system transakcyjny pełni funkcje 

systemu analitycznego

• Duże koszty regresji – nawet drobne zmiany mają duży 

wpływ na wiele powiązanych elementów aplikacji

• Czasochłonny proces wprowadzania zmian

• Brak możliwości skalowania obciążenia

• Problemy wydajnościowe (dużo ciężkich, analitycznych 

procesów oraz złożonych reguł walidacyjnych)

• Wygasające biblioteki (np. richfaces)

• Złożone analizy w czasie

• Nie wszystkie obszary posiadają masowe interfejsy wymiany 

danych



7

• Podzielenie systemu na wiele niezależnych usług 

(Pracownicy, Studenci, Projekty,  Sprawozdania, 

Patenty i dokonania)

• Utrzymanie modelu importu XML tylko dla wybranych 

obiektów (Studenci, Doktoranci, Pracownicy) tylko do 

momentu, gdy wszystkie podmioty nie przejdą na 

integrację web service

• Złożone raporty analityczne zamawiane w trybie 

asynchronicznym

• Zwiększenie interoperacyjności systemu poprzez 

integrację z pozostałymi repozytoriami (PBN, ORCID, 

OSF, Biblioteka Narodowa, Bazy Urzędów 

Patentowych)

2.0

Wizja architektury nowego systemu
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POL-on i RAD-on : podział na warstwy architektoniczne

• Współpraca z systemem RAD-on 

tworzonym w ramach Zintegrowanego 

Projektu Usług dla Nauki etap II

• Zakup i rozbudowa hurtowni danych oraz 

narzędzi analitycznych

• Zwiększenie interoperacyjności 

systemów OPI

• Stworzenie mechanizmu jednolitego 

logowania (MCL)

• Rozbudowa masowych interfejsów 

zasilania danymi (API REST do 

wszystkich rejestrów)

• Udostępnianie danych publicznie
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Zintegrowany System Usług dla Nauki (etap II)
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Zintegrowany System Usług dla Nauki (etap II)
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Masowy import danych

Architektura rozwiązania

RAD-onPOL-onREST API

IMPORTER 

XML

XMLSystem 

uczelniany

JSON
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Uwierzytelnianie i autoryzacja w systemie POL-on 2.0

02 03 04

INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC

• uwierzytelnianie w nowym systemie POL-on odbywa się tylko przy pomocy konta 

centralnego systemu MCL

 podejście takie obowiązuje zarówno w kontekście importu XML jak również REST 

API

 system MCL umożliwia tylko centralne uwierzytelnianie, bez autoryzacji

 odpowiedzialność za autoryzację w dalszym ciągu spoczywa na dostawcy usług 

jakim jest POL-on

 w zakresie autoryzacji nowy system w ogromnym zakresie dziedziczy mechanizmy 

obecnego systemu 
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Migracja użytkowników i kont do systemu POL-on 2.0

02 03 04

INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC

• przewidywana jest tzw. miękka migracja kont użytkowników

 migracja obejmie wszystkich użytkowników obecnego systemu

 migracja obejmie wszystkie uprawnienia użytkowników obecnego systemu 

 migracja obejmie tylko konta użytkowników którzy podłączyli się przed migracją do 

konta centralnego 

 ta grupa użytkowników zaloguje się do nowego systemu bez dodatkowych 

działań 

 użytkownicy którzy nie podłączyli się do kont centralnych przed migracją nie będą 

mogli się od razu zalogować po wdrożeniu nowego systemu

 zaleca się założenie konta MCL i następnie podłączenie konta MCL przed 

migracją

 użytkownicy którzy tego nie wykonają będą także musieli założyć konta MCL 

oraz poprosić administratora własnej jednostki o wygenerowanie widomości 

mail rozpoczynającej proces podłączenia konta       
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Administracja użytkownikami w nowym systemie POL-on 2.0

02 03 04

INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC

• administrator jednostki w dalszym ciągu jest odpowiedzialny za: 

 rejestrację nowych użytkowników

 nadawanie i odbieranie uprawnień (w przyszłości za nadawanie profili)

 zawieszanie i odwieszanie użytkowników w podmiocie

• dodatkowo (co już zostało wspomniane) może zainicjować proces podłączenia konta 

centralnego 

• administrator nie ma natomiast wpływu na następujące kwestie:

 zarządzanie hasłami użytkowników 

 zarządzanie danymi personalnymi użytkowników zapisanymi przy koncie centralnym

 loginem użytkownika     
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Rozliczalność w systemie POL-on 2.0

02 03 04

INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC

• zakłada się iż każde konto w systemie POL-on musi być personalne 

 wstępnie nie przewidujemy kont tzw. technicznych 

 wszystkie konta użytkowników będą więc objęte jednolitą polityką bezpieczeństwa 

oraz jednolitą polityką zarządzania „tokenami” dostępowymi  

• podejście powyższe podyktowane jest kwestiami rozliczalności dostępu do danych 

zgromadzonych w systemie POL-on

 konieczność rozliczalności wstępnie eliminuje zastosowanie uwierzytelniania system-

system
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Możliwości integracji z systemem MCL

02 03 04

INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC

• zakłada się możliwość integracji z systemem MCL na bazie standardowych rozwiązań 

• w przyszłości planujemy (w zależności od potrzeb) integrację w oparciu o dwa podejścia

 możliwość delegowania uwierzytelniania

 wymogiem jest komunikacja przy użyciu SAML 2.0 lub OpenID

 możliwość federowania z lokalnymi dostawcami tożsamości poszczególnych uczelni 

 w założeniach projektu RAD-on jest dodanie opcji logowania za pomocą profilu zaufanego 
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Uzyskiwanie dostępu do zasobów API REST w systemie POL-on 2.0

02 03 04

INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC

• w dalszym ciągu część usług do odczytu danych będzie udostępniana jako publiczne

• większość usług API REST nowego systemu POL-on będzie realizowała logikę biznesową 

nowego systemu   

 tu jest zasadnicza różnica pomiędzy starym systemem i nowym, gdzie w starym 

systemie usługi REST API realizowały tylko potrzeby zewnętrznych klientów systemu 

 API REST nowego systemu będzie także realizowała cele mechanizmu importowego 

XML   

• w zakresie dostępu do usług API REST aktualne podejście realizujące dostęp się nie 

zmienia

 poza brakiem możliwości uzyskania dostępu za pomocą „lokalnych” tokenów

dostępowych base64 dokumentacja opisująca ten problem jest aktualna

 adres dokumentacji: 

https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/ws/rest/uwierzytelnianie/start

https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/ws/rest/uwierzytelnianie/start
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Migracja danych ze starego systemu

02 03 04

INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC

• zakładamy wstępnie migrację danych objętych nową ustawą

 dane które nie są objęte nowymi przepisami pozostaną tylko w starym systemie (np.: 

minimum kadrowe, dane B+R)

 zakłada się dostęp do tych danych tylko za pomocą mechanizmów hurtowni 

danych i tylko do odczytu 

 dane obecne w nowej ustawie zostaną w pełni przeniesione 

 także dane „archiwalne” (np.: zakończone zatrudnienia)  
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ORCID

02 03 04

INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC

• założeniem jest iż system POL-on nie będzie prowadził rejestru ORCID a jedynie korzystał 

w tym zakresie z bazy identyfikatorów ORCID zapisanych i utrzymywanych w ramach 

systemu PBN 
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Inni pracownicy prowadzący zajęcia

02 03 04

INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC

• założeniem jest iż system POL-on będzie gromadził także pracowników którzy nie są 

związani z uczelnią umową o pracę ale biorą udział w kształceniu studentów lub 

doktorantów 

 zakłada się iż tacy pracownicy także będą rejestrowani w rejestrze pracowników a 

więc będzie możliwość wprowadzenia ich poprzez moduł importu 
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Dostęp do modułu importów POL-on 2.0

02 03 04

INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC

• Zasadniczo import XML dostęp będzie realizowany tak jak dotychczas, czyli przy pomocy 

GUI

• dodatkowo zamierzamy udostępnić dedykowaną usługę API REST która umożliwi 

załadowanie pliku XML zawierającego dane importowe 
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Założenia ogólne importu XML - jawne operacje

02 03 04

INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC

• w związku z tym iż planujemy odejście od rozwiązań importu XML na rzecz usług REST 

API planujemy konieczność jawnego oznaczania typów operacji na poszczególnych 

poziomach XML

• każdy poziom może zostać oznaczony typem operacji: 

 „dodaj” – jeśli dany poziom oznaczony tą operacją to dodajemy ten poziom i 

wszystkie poniżej

 „usuń” – operacja usuń dotyczy tylko tego poziomu który został nią oznaczony 

 „koryguj” – operacja koryguj dotyczy tylko tego poziomu który został oznaczony 

• operacje „usuń” i „koryguj” na niższych poziomach nie mogą zawierać innych typów 

operacji – niższe poziomy powinny pozostać nieoznaczone (lub nie powinno się ich 

podawać w pliku)

• poziomy nieoznaczone będą traktowane jako do odczytu i nie będą interpretowane 

przez mechanizm importu  
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Założenia ogólne importu XML – identyfikacja danych

02 03 04

INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC

• operacje typu „usuń” i „koryguj” wymagają podania wprost identyfikatora określającego 

precyzyjnie kolekcję danych na których chcemy przeprowadzić operację

• planujemy oprzeć się na następujących podejściach identyfikujących 

• wykorzystanie uid logicznego zbioru danych (encji) – POL-on

• wykorzystanie identyfikatorów zewnętrznych – System zewnętrzny

• wykorzystanie kluczy naturalnych (lub ich historycznych wartości)   

• Zakłada się możliwości wykorzystania więcej niż jednego podejścia identyfikacji w obrębie 

całego pliku XML - jednak tylko jednego w danym kontekście  
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Przykłady – jawne operacje - dodaj

02 03 04

INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC



26

Przykłady – jawne operacje - koryguj

02 03 04

INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC
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Przykłady – jawne operacje - usuń

02 03 04

INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC
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Eksport XML

02 03 04

INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC

• zakłada się utrzymanie tego mechanizmu w nowych systemie 

• jego rola może wzrosnąć w kontekście generowania odpowiednich typów operacji przy 

operacji importu XML  
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Pracownicy – zasadnicze modyfikacje biznesowe

02 03 04

INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC

• Usunięcie sekcji związanej z minimum kadrowym <minimumKadrowe>

• Usunięcie sekcji związanej z minimum kadrowym do nadawania stopni <uprawNadawStop>

• Usunięcie sekcji związanej z notowaniem deklaracji dyscyplin w poprzednim modelu B+R 

<dziedzinaDyscyplinaBr>

• Usunięcie sekcji związanej z notowaniem oświadczeń B+R w poprzednim modelu <oswiadczenieBr>

• Wykorzystanie nowego podejścia z jawnym deklarowaniem w pliku XML operacji które system ma wykonać na 

bazie nowego typu operacji "c:operacjaTyp"

• rozwiązanie do dyskusji

• Dodanie w sekcji danych osobowych konieczności notowania obywatelstwa <osoba.obywatelstwo>

• Dodanie sekcji nieobecności która ma umożliwiać wczytanie sumarycznej liczby dni w których pracownik 

przebywał na urlopach lub pobierał inne świadczenia związane z jego nieobecnością w danym roku 

kalendarzowym (RP → § 2 pkt 5) <nieobecnosci>

• Dodanie sekcji kompetencje umożliwiającej na zanotowanie informacji o kompetencjach innych osób 

prowadzących (UPSWiN → art. 343 ust. 1 pkt 17) <kompetencje>

• w tym umożliwienie notowania danych pracowników dla których będą takie kompetencje wprowadzane 

(rejestracja samego zatrudnienia bez konieczności określania warunków takiego zatrudnienia)

• Dodanie sekcji prowadzone zajęcia pozwalającej na wprowadzenie danych o ilości zajęć prowadzonych w ramach 

poszczególnych programach studiów (UPSWiN → art. 343 ust. 1 pkt 9) <prowadzoneZajecia> 
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Pracownicy – zasadnicze modyfikacje biznesowe cd.

02 03 04

INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC

• Dodanie sekcji prowadzone zajęcia w szkole doktorskiej pozwalającej na wprowadzenie danych o ilości godzin 

prowadzonych zajęć w ramach poszczególnych szkół doktorskich (UPSWiN → RP → § 2 pkt 8) 

<prowadzoneZajeciaSD>

• Dodanie sekcji źródło finansowania dającej możliwość dodania informacji o źródłach finansowania 

poszczególnych stanowisk pracownika (RP → § 2 pkt 4.9) <zrodloFinansowania>

• Dodanie sekcji osiągnięcia artystyczne, służącej do przekazywania informacji o osiągnięciach artystycznych 

pracowników (UPSWiN → art. 343 ust. 1 pkt 21) <osiagniecieArtystyczne>

• Dodanie informacji o prowadzeniu badań w ramach oświadczonej dyscypliny (RP → § 2 pkt 

4.8) <dyscyplina.prowadziBadania>

• Modyfikacje w sekcji informacji o nadawanym tytule zawodowym w zakresie danych o tytułach nadawanych za 

granicą (RP → § 2 pkt 1) <tytulZawodowy>

• Modyfikacje w sekcji informacji o nadawanym tytule zawodowym w zakresie danych o tytułach nadawanych za 

granicą (RP → § 2 pkt 1) <stopienNaukowy>

• Modyfikacje w sekcji informacji o nadawanym tytule naukowym w zakresie danych szczegółowych i informacji o 

dyscyplinie i dziedzinie (RP → § 2 pkt 1) <tytulNaukowy>
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API RAD-on

02 03 04

INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC INFOGRAPHIC

• projekt RAD-on dostarczy do końca roku 2019 zestaw usług udostępniających spójne 

dane pochodzące m.in z następujących systemów dziedzinowych

 POL-on

 Inventorum

 Nauka Polska

 PBN 

 …

• adres do dokumentacji usług: https://radon.opi.org.pl/pl/api/katalog-udostepniania-

danych/uslugi-udostepniania-danych

 dane udostępnione w ramach powyższych usług są publicznie dostępne i nie 

wymagają żadnej formy autoryzacji 

https://radon.opi.org.pl/pl/api/katalog-udostepniania-danych/uslugi-udostepniania-danych
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Masowy import studentów

Zmiany w zakresie studentów

Wymagalność podawania typu operacji

Dodanie możliwości użycia identyfikatorów zewnętrznych 
studenta, uruchomienia studiów

Podstawa zwolnienia z opłat 

Usunięcie znacznika mówiącego braku 
pracy dyplomowej

GŁÓWNE ZMIANY 
W SCHEMACIE PLIKÓW XML 
(XSD)

Dostosowanie do nowego modelu 
kierunków 

Dodanie pola kraj pochodzenia 

Podstawa studiowania 

Znacznik rekrutacja bez podziału na kierunki 

Dostosowanie do nowych studiów wspólnych

Wskazanie kontynuacji studiów
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Masowy import danych studentów

Student

Dane osobowe

Studia studenta

Semestr

Pomoc materialna

Kierunek studiów

Identyfikator UID studenta (POL-on) 

Identyfikator zewnętrzny studenta (numer albumu, identyfikator w systemie uczelnianym)

Identyfikator UID studiów studenta na uruchomionym kierunku (POL-on)

Identyfikator UID uruchomionych studiów 
(POL-on)

Identyfikator zewnętrzny uruchomionych studiów 
(np. uczelniany kod programu) 

Klucz naturalny (rodzaj pomocy materialnej, numer semestru studiów, 
semestr i rok akademicki)

Identyfikator UID pomocy materialnej

Klucz naturalny (kod zewnętrzny lub UID uruchomienia kierunku, data rozpoczęcia)

Identyfikator UID semestru 

Identyfikatory obiektów

Klucz naturalny (numer semestru studiów, semestr i rok akademicki)
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Masowy import studentów

Uruchomienie studiów na kierunku 

Nazwa kierunku

Profil

Poziom

Tytuł zawodowy

URUCHOMIENIE STUDIÓW 
NA KIERUNKU 
Uczelnia na podstawie decyzji rektora lub 

pozwolenia ministra prowadzi kształcenie na 

kierunku studiów.

W ramach jednego kierunku studiów nazwa 

kierunku studiów, liczba punktów ECTS, liczba 

semestrów, tytuł zawodowy, itp. mogą ulegać 

zmianie w czasie.

Stan kierunku studiów, który dotyczy studenta 

określany będzie uruchomieniem studiów. Student 

rejestrowany jest na konkretnym uruchomieniu 

studiów na kierunku, które determinuje zestaw 

unikalnych cech. 

Identyfikacja na podstawie kodu zewnętrznego 

uruchomienia lub identyfikatora UID

Liczba punktów ECTS

Liczba semestrów

Forma 

Informacja czy studia nauczycielskie

Język kształcenia

Języki filologii
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Masowy import studentów

Uruchomienie studiów na kierunku 

Kierunek studiów

Uruchomienie A Uruchomienie B Uruchomienie C

Nazwa: Informatyka
Poziom: I stopnia
Forma: Stacjonarne
Język kształcenia: Polski

Uruchomienie D

Nazwa: Informatyka
Poziom: I stopnia
Forma: Niestacjonarne
Język kształcenia: Polski

Nazwa: Informatyka
Poziom: II stopnia
Forma: Stacjonarne
Język kształcenia: Polski

Nazwa: Informatyka
Poziom: II stopnia
Forma: Stacjonarne
Język kształcenia: Angielski
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API REST
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API REST

Architektura
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Omówienie zmian

Architektura oparta o zasoby 
(/students, /employees,  /courses)

Model klient-serwer 

W odpowiedzi zwracanej przez serwer będą 
umieszczane identyfikatory URI do 
zasobów powiązanych (HATEOAS)

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA
Dotychczasowe POL-on REST API będzie 

podlegało stopniowemu wygaszeniu. 

Obecnie dostępne usługi będą stopniowo 

wyłączane i zastępowane nowymi.

Zasoby opisane za pomocą notacji JSON 
Schema

Reprezentacja zasobów w formacie JSON

Manipulacja zasobami oparta na 
reprezentacji zasobów

API REST

Metody HTTP 
GET, POST, PATCH, PUT, DELETE 
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Omówienie zmian

Konwencje nazewnicze

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA
Standaryzacja API w ramach całego systemu

Filtrowanie, sortowanie, stronicowanie

Wersjonowanie punktów końcowych usług

Obsługa błędów

API REST

Język dokumentacji i reprezentacji zasobów
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API REST

Uwierzytelnianie i autoryzacja
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API REST

Omówienie zmian

DOKUMENTACJA REST API
W pierwszej fazie wdrażania nowej wersji systemu 

dokumentacja techniczna będzie dostępna w dwóch 

miejscach (strona techniczna i strona pomocy).

Docelowo dokumentacja będzie opublikowana na 

portalu dedykowanym deweloperom.

Dokumentacja techniczna
Dokumentacja techniczna publikowana 

dynamiczna za pomocą Swagger lub innego 

równoważnego narzędzia. 

Dokumentacja użytkownika
Zawierająca konkretne przykłady użycia 

REST API (wywołania, odpowiedzi, 

parametry).

1

2
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Omówienie zmian

KOMUNIKATY BŁĘDÓW
Docelowo dokumentacja reguł biznesowych będzie 

opublikowana na portalu dedykowanym 

deweloperom.

Komunikat błędu 
Komunikat zwracany w odpowiedzi po 

przetworzeniu żądania. 

Dokumentacja reguł
Strony pomocy i aplikacja 

1

2

{
"errors": [{

"error-result": "Pracownik musi legitymować się przynajmniej jednym numerem potwierdzającym jego 
tożsamość (pesel a w przypadku jego braku inny numer dokumentu tożsamości potwierdzający jego tożsamość)",

"error-reason": "Pracownik musi być identyfikowany przynajmniej poprzez jeden numer identyfikacyjny",
"error-solution": "Identyfikacja wymaga podania przynajmniej jednego rodzaju numeru identyfikującego",
"error-code": "POL_1002",
"error-help": "https://reguly-api.nauka.gov.pl/ruleski/POL_1002"

}
]

}

API REST
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Omówienie zmiana

studenci

pracownicy

prace dyplomowe

OPERACJE NA ZASOBACH

projekty

publikacje

doktoranci

baza dokumentów w postępowaniach 
awansowych (doktoraty, recenzje).

postępowania awansowe

API REST
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ORPPD
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Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

Omówienie zmian

PESEL autora, recenzenta i promotora pracy dyplomowej

Dokument potwierdzający tożsamość 
autora, recenzenta i promotora pracy 
dyplomowej

Usunięcie kodu jednostki podstawowej

ZMIANY W SCHEMACIE  
PLIKÓW XML (XSD)
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce rozszerzyła zakres danych 

gromadzonych w repozytorium pisemnych prac 

dyplomowych.

Identyfikator UID uczelni zamiast kodu

Identyfikator zewnętrzny studenta 

Kod uruchomienia zamiast kodu kierunku 

Identyfikator UID studenta

Usunięcie sekcji dla kierunków bez kodu 
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Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

Omówienie zmian

Prace obronione  po  1  października  2018  muszą  posiadać  
dane  identyfikacyjne  autora, promotora oraz recenzenta 
pracy dyplomowej

Ograniczenie rozmiaru pracy dyplomowej

PROCES ZASILANIA PRACAMI 
DYPLOMOWYMI Prace obronione po 1 października 2019 roku powinny 

posiadać nowy identyfikator UID uruchomienia  lub  
identyfikator  zewnętrzny  uruchomienia

Po wdrożeniu nowej wersji Systemu ORPPD 
(koniec pierwszego kwartału 2020 roku) nie będzie możliwe 
raportowanie prac bez wskazania kodu kierunku 
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