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1 Wstęp 
 

W dokumencie opisana jest definicja pliku importowego w wersjach  2.0 oraz 2.1 

 

Celem niniejszego dokumentu jest prezentacja i opis struktury pliku importowego, za pomocą którego 

przekazywane są do systemu POL-on dane o nauczycielach akademickich, pracownikach naukowych oraz 

studentach. 

 

W chwili obecnej w systemie POL-on funkcjonują równolegle dwie wersje plików XSD: 

 

 Niemodyfikowana wersja 2.0, która zapewnia całkowitą zgodność z importowanymi dotychczas 

plikami. 

 Wersja 2.1, która została rozszerzona o dodatkową, opcjonalną sekcję <kluczOper> dla 

wybranych  obiektów. Umożliwia ona m.in. identyfikację rekordu w bazie i zmianę wybranych 

parametrów służących do tej pory jako atrybuty klucza, nie podlegające modyfikacji poprzez 

procedury importu 
1
. Przykłady wykorzystania wersji 2.1 zostały przedstawione w rozdziale 5 

 

Plik XSD definiujący strukturę plików importowych dopuszcza dwa elementy nadrzędne: <studenci> oraz 

<pracownicyDydaktycznoNaukowi>. Jednak w pojedynczym pliku importowym może występować 

jednocześnie tylko jedna z tych sekcji. Oznacza to, że plik zawiera albo dane studentów, albo dane 

pracowników. Uczelnia do przesłania informacji o studentach oraz pracownikach będzie potrzebowała co 

najmniej dwóch plików importowych. 

 

                                                
1 Dotychczasowy sposób identyfikacji opisany w pomocy systemowej 

https://polon.nauka.gov.pl/dokuwiki/doku.php/operacje_wykonywane_poprzez_pliki 

https://polon.nauka.gov.pl/dokuwiki/doku.php/operacje_wykonywane_poprzez_pliki
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2 Najważniejsze zmiany 
 

Niniejszy dokument opisuje strukturę pliku importowego w wersjach 2.0 oraz 2.1. Zaprezentowane zostały 

również podstawowe zmiany związane ze sposobem jego przetwarzania.  

 

2.1 Mechanizm działania importu 

 

• Poprawienie wstępnej analizy pliku importowego 

  

Rozszerzenie zakresu i zrównoleglenie procesu wstępnej weryfikacji plików importowych. Bieżąca 

informacja o postępie i ewentualnych błędach pojedynczych rekordów prezentowana w czasie 

rzeczywistym podczas przetwarzania pliku (pasek postępu). 

  

• Zwrócenie pełnej informacji o ewentualnych błędach już podczas pierwszej fazy importu 

 

 Dotychczasowa weryfikacja pliku podzielona była na dwie fazy. Podczas wstępnej weryfikacji zwracana 

była tylko część błędów, nie wymagających sprawdzenia stanu bazy danych. Niektóre komunikaty błędów 

były dostępne dla Państwa dopiero po zakończeniu całego importu (czasami kilka dni od momentu wgrania 

pliku). Obecnie podczas wstępnej weryfikacji otrzymacie Państwo komplet danych dotyczących 

ewentualnych błędów, dzięki czemu będzie możliwość skorygowania pliku przed rozpoczęciem właściwej 

fazy importu. 

 

 

• Wprowadzenie reguły częściowego importu poprawnych danych 

 

 Do POL-onu importowane będą wszystkie osoby (studenci i pracownicy) z poprawnie zapisanymi danymi, 

pozostałe (z błędami w danych) zostaną zwrócone w wygenerowanym pliku XML. 

 

 

• Automatyczne wygenerowanie odrzuconych podczas importu obiektów do pliku XML 

 

Podczas importu wgrywany plik XML dzielony jest na dwa osobne pliki zawierające zestaw rekordów 

zaimportowanych poprawnie oraz odrzuconych w wyniku błędu. Umożliwi to skupienie się na korekcie 

danych, które zostały odrzucone przez system bez konieczności wyszukiwania ich w zestawie wszystkich 

obiektów pliku importowego. 
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2.2 Struktura 

2.2.1 Kierunki studiów, Studenci, Pracownicy 

 

W związku ze zmianami w sposobie funkcjonowania kierunków studiów, wynikającymi z Rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia 

studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. 2011 nr 243 poz. 1445) w systemie 

wprowadzono nowy opis prowadzonych przez jednostkę kierunków kształcenia. Opis studiów obejmuje 

obecnie bardziej szczegółowe informacje, takie jak: profil i forma kształcenia oraz uzyskiwany stopień 

zawodowy. W związku z tym kierunek, do którego przypisuje się minimum kadrowe (zgodnie z zapisem 

ustawy) jest obecnie reprezentowany w systemie jako uprawnienie jednostki do prowadzenia kierunku o 

zdefiniowanej nazwie oraz poziomie kształcenia.  

 

2.3 Słowniki 

 

W efekcie minimum kadrowe należy przypisywać do uprawnień do prowadzenia kierunku, natomiast 

studentów do studiów ze zdefiniowanym profilem oraz formą kształcenia.  

 

W przypadku studentów, tak jak do tej pory, wykorzystany powinien zostać dotychczas obowiązujący 

słownik prowadzonych kierunków.  

 

Zmiana przypisania minimum kadrowego. Minimum kadrowe przypisywane jest do kierunku rozumianego 

jako uprawnienie do prowadzenia kierunku na danym poziomie. Jedno minimum kadrowe obejmuje jeden 

lub dwa profile tego kierunku oraz wszystkie możliwe jego warianty.  

 

Przypisanie na podstawie słownika [KIER.] Uprawnienia do prowadzenia kierunków 

 

Szczegóły zawartości plików słownikowych opisane w dokumencie Slowniki.3.0.3 
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3 Studenci 
Niniejszy rozdział jest opisem przygotowania danych importowych zawierających informacje o studentach.  

3.1 Element nadrzędny 

Wszystkie dane o studentach należy umieścić w elemencie nadrzędnym o nazwie <studenci>: 

 

Element <studenci> 

 
<studenci>     <!-- Nadrzędna sekcja obejmująca wszystkich studentów -->     
   … 
</studenci> 
 

3.2 Dane studenta 

Każdemu studentowi odpowiada osobny element <student>. Dla przykładu, fragment pliku importowego, 

za pomocą którego chcemy przekazać informacje o dwóch studentach będzie posiadał następującą 

strukturę: 

 

Pozycja elementów <student> w sekcji <studenci> 

 
<studenci> 

<student>  <!-- Dane pierwszego studenta -->     
   … 
</student> 
<student>  <!-- Dane drugiego studenta --> 
   … 
</student> 

</studenci> 
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3.3 Dane identyfikacyjne osoby 

Pierwszą i obowiązkową sekcją elementu <student> jest element o nazwie <osoba>: 

 

Element <osoba> 

 
<student> 
 <osoba>          <!-- Dane osobowe identyfikujące studenta --> 
    ... 
 </osoba> 
</student> 
 

 

Wewnątrz sekcji <osoba> znajdują się elementy zawierające informacje o osobie/studencie. Dokładny ich 

opis zawiera poniższa tabela 

 

Dane identyfikacyjne osoby, zawartość elementu <osoba> 

Element Liczba 
elem. 

Typ, długość Wymagane Opis, dodatkowe warunki, walidacja 

<imie1> 
 

1 text, 50 tak Imię pierwsze. 

<imie2> 
 

0..1 text, 50 nie Imię drugie. 

<prefixNazwiska> 
 

0..1 text, 15 nie Prefiks, przedrostek nazwiska,  
np. von, van der. 

<nazwisko> 1 text, 60 tak Nazwisko. 
 

<cudzoziemiec> 1 tak/nie (T/N) tak Informacja czy osoba jest 

cudzoziemcem. 

<pesel> 0..1 text, 11 tak: jeśli osoba nie jest 
cudzoziemcem 
nie: jeśli osoba jest 
cudzoziemcem 

Numer PESEL. 
Wymagane dla osób z obywatelstwem 
polskim. Dla cudzoziemców – 
opcjonalnie. 
Jeśli wartość niepusta, musi mieć 11 
znaków i poprawną sumę kontrolną. 

<dokTozsamRodzaj> 0..1 text, 50 tak: jeśli osoba jest 
cudzoziemcem 
nie: jeśli osoba nie jest 
cudzoziemcem 

Rodzaj dokumentu tożsamości. 
Wymagane dla cudzoziemców. 
Wartość ze słownika: 
[DO.Rodzaj dokumentu 

tożsamości]. 

<dokTozsamNumer> 0..1 text, 50 tak: jeśli osoba jest 
cudzoziemcem 
nie: jeśli osoba nie jest 
cudzoziemcem 

Numer dokumentu tożsamości. 
Pole wymagane dla cudzoziemców. 

<dokTozsamKrajKod> 0..1 text, 16 tak: jeśli osoba jest 
cudzoziemcem 
nie: jeśli osoba nie jest 

Kraj wydania dokumentu tożsamości. 
Wymagane dla cudzoziemców. 
Słownik:  
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cudzoziemcem [WSP.Kraje]. 

3.4 Dane identyfikacyjne osoby - przykłady 

 

Przykładowe dane identyfikacyjne studenta, obywatela Polski 

 
<osoba> 

<imie1>Jan</imie1> 
<nazwisko>Kowalski</nazwisko> 
<cudzoziemiec>N</cudzoziemiec> 
<pesel>82050439243</pesel> 

</osoba> 
 

 

Przykładowe dane identyfikacyjne studenta, obywatela Polski, dwa imiona, obce nazwisko z prefiksem 

 
<osoba> 

<imie1>Adam</imie1> 
<imie2>Klemens</imie2> 
<prefixNazwiska>von</prefixNazwiska> 
<nazwisko>Trier</nazwisko> 
<cudzoziemiec>N</cudzoziemiec> 
<pesel>78122844295</pesel> 

</osoba> 
 

 

Przykładowe dane identyfikacyjne studenta, obywatela Niemiec 

 
<osoba> 
 <imie1>Herbert</imie1> 
 <prefixNazwiska>von</prefixNazwiska> 
 <nazwisko>Vorman</nazwisko> 

<cudzoziemiec>T</cudzoziemiec> 
 <dokTozsamRodzaj>PS</dokTozsamRodzaj> 
 <dokTozsamNumer>DE 123124</dokTozsamNumer> 
 <dokTozsamKrajKod>DE</dokTozsamKrajKod> 
</osoba> 
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3.5 Dane dotyczące studiów 

Element <student> zawierać może jeden lub wiele elementów o nazwie <daneDotyczaceStudiow>. 

Znajdują się one poniżej w sekcji <osoba>: 

 

Pozycja elementów <daneDotyczaceStudiow> w sekcji <student> 

 
<student> 
 <osoba>  
    ... 
 </osoba> 

<daneDotyczaceStudiow>  <!-- Dane dotyczące studiów na kierunku --> 
   ... 
</daneDotyczaceStudiow> 
<daneDotyczaceStudiow>  <!-- Informacja o innym kierunku (jeśli występuje) --> 
   ... 
</daneDotyczaceStudiow> 

</student> 
 

 

Struktura elementu <daneDotyczaceStudiow> jest złożona i wymaga komentarza. Dwie podstawowe 

sekcje to <studia> i <semestry>. W pierwszej z nich zamieszczamy podstawowe informacje o tym, z 

jaką uczelnią i kierunkiem związany jest student i na jakich warunkach studiuje. Tutaj też znajdują się daty 

przyjęcia i skreślenia studenta. Element <daneDotyczaceStudiow> zawiera zawsze jeden i tylko jeden 

element <studia>. W sekcji <semestry> umieścić możemy natomiast jeden lub wiele elementów 

<semestr>. 

 

Struktura elementu <daneDotyczaceStudiow> 

 
<daneDotyczaceStudiow> 
 <studia>     <!-- Informacje o kierunku studiów, formie, dacie przyjęcia itp. --> 
  ... 
 </studia>   
 <semestry>         <!-- Zbiór semestrów --> 
  <semestr>    <!-- Jeden semestr --> 
   ...         
  </semestr> 
  <semestr>    <!-- Kolejny semestr (ewentualnie) --> 
   ... 
  </semestr> 
 </semestry> 
</daneDotyczaceStudiow> 
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Zawartość elementu <studia> 

Element Liczba 
elem. 

Typ, 
długość 

Wymagane Opis, dodatkowe warunki, walidacja 

<instytucjaKod> 
 

1 text, 41 tak Kod instytucji/jednostki, w której 
prowadzony jest kierunek.  
W przypadku importu wartość z 
zakresu słownika:  
[INS.Instytucje z zakresu 
uprawnień] 

<kierunekId> 1 num, 8 tak  Identyfikator kierunku studiów. 

Wartość zgodna ze słownikiem 

importu. Pozycja kierunekId w 

słowniku: [KIER.Kierunki 

prowadzone] 

<formaStudiow> 1 text, 50 tak Forma studiów.  
Słownik:  
[ST.Forma studiów] 

<dataZarejestrowania> 1 data 
rrrr-mm-dd 

tak Data przyjęcia studenta na kierunku 
studiów. 

<dataWyrejestrowania> 0..1 data 
rrrr-mm-dd 

nie Data skreślenia studenta z kierunku 
studiów 

<pierwszyKierunek> 0..1 tak/nie 

(T/N) 

tak: dla studentów 

studiów 

stacjonarnych 

uczelni publicznych, 

dla których decyzja 

o przyjęciu na 

studia zapadła 1 

października 2012 r. 

lub później. 

nie: w pozostałych 
przypadkach 

Pole określające uprawnienie, o 

którym mowa w Art. 170a Ustawy 

prawo o szkolnictwie wyższym 

 

 

<zwolnionyZOplat> 0..1 tak/nie 

(T/N) 

tak: dla studentów 

studiów 

stacjonarnych 

uczelni publicznych, 

dla których decyzja 

o przyjęciu na 

studia zapadła 1 

października 2012 r. 

lub później. 

nie: w pozostałych 

przypadkach 

Czy student zwolniony z opłat  za 

studia wynikających z uprawnienia 

o którym mowa w Art. 170a Ustawy 

prawo o szkolnictwie wyższym 

 

 

W sekcji <semestry> umieszczamy dane dotyczące konkretnego semestru (lub, w pewnych przypadkach, 

kilku semestrów).  
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Podział informacji o studencie na semestry 

 
<semestry> 
 <semestr> 
  ... 
 </semestr> 
 <semestr> 
  ... 
 </semestr> 
</semestry> 
 

 

Pojedynczy semestr zawiera trzy podzbiory danych. Są to: podstawowe dane o semestrze, informacje o 

stanie punktów ECTS oraz szczegóły pobieranej przez studenta pomocy materialnej. 

 

Struktura danych o semestrze 

 
<semestr>     
 <daneSemestru>   
  ... 
 </daneSemestru> 
 <ects>       
  ... 
 </ects> 

 <pomocMat>     
  <pm>       
   ... 
  </pm> 
 </pomocMat> 
</semestr> 
 

 

 

Zawartość elementu <daneSemestru> 

Element Liczba 
elem. 

Typ, długość Wymagane Opis, dodatkowe warunki, 
walidacja 

<rokAkademicki> 1 num, 4 tak Rok akademicki. Podajemy 
pierwszy rok pary: np. 2011 dla 

2011/2012. 

<semestrNr> 1 num, 1 tak Numer semestru, na jaki 
raportowane są dane. 
 

<semestrStudenta> 1 num, 2 tak Informacja, który to kolejny 
semestr studenta. 
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Zawartość elementu <ects> 

Element Liczba 
elem. 

Typ, długość Wymagane Opis, dodatkowe warunki, 
walidacja 

<ectsLimit> 0..1 num, 5.2 tak: dla 

studentów 

studiów 

stacjonarnych 

uczelni 

publicznych, dla 

których decyzja 

o przyjęciu na 

studia zapadła 1 

października 

2012 r. lub 

później. 

nie: w 

pozostałych 

przypadkach 

Limit punktów ECTS (zgodnie z 

art. 164a ustawy z dnia 27 lipca 

2005); 

<ectsUzyskane> 1 num, 5.2 tak Liczba punktów wykorzystanych 

na zaliczone zajęcia 

 

Zawartość elementu <pm> 

Element Liczba 
elem. 

Typ, długość Wymagane Opis, dodatkowe warunki, 
walidacja 

<typPm> 1 text, 50 tak Typ pomocy materialnej.  
Słownik:  
[ST.Typ pomocy materialnej - 
student] 

<rokOd> 1 num, 4 tak Rok kalendarzowy - początek 
pobierania pomocy materialnej. 

<mcOd> 1 num, 2 tak Miesiąc - początek pobierania 
pomocy materialnej. 

<rokDo> 1 num, 4 tak Rok kalendarzowy - koniec 
pobierania pomocy materialnej. 

<mcDo> 1 num, 2 tak Miesiąc - koniec pobierania 
pomocy materialnej. 
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3.6 Dane dotyczące studiów - przykłady 

Przykład zaprezentowany poniżej zawiera dane studenta, który studiuje w jednostce o kodzie UW/WI 

(Uniwersytet Warszawski/Wydział Informatyki), na kierunku posiadającym w systemie identyfikator 8284. 

Są to studia Stacjonarne. Student został zarejestrowany w dniu 2011-09-01, na pierwszy kierunek 

studiów i jest zwolniony z opłat. 

W sekcji <semestry> przesyłamy informacje o jednym semestrze. Jest to drugi semestr roku 

akademickiego 2011/2012 (podając rok akademicki używamy pierwszego roku kalendarzowego pary). Ten 

semestr jest także drugim semestrem toku studiów studenta. 

W sekcji <ects> informujemy o aktualnym stanie punktów ECTS studenta. Wartości te, mimo że są w 

sekcji <semestr>, dotyczą całego toku studiów (stanu na dany semestr) i są podawane narastająco. Jeśli 

plik tworzony jest na początku semestru drugiego, a student wykorzystał (za zaliczone zajęcia w semestrze 

pierwszym) 30 punktów ECTS, to w polu <ectsUzyskane> wprowadzić należy wartość 30.  

Ostatnia sekcja, <pomocMat>, zawiera dane o pobieranej przez studenta pomocy materialnej. Istnieje 

wiele typów pomocy materialnej. Pomoc każdego typu raportowana jest oddzielnie, za pomocą osobnego 

elementu <pm>. Oprócz typu pomocy materialnej przekazujemy informacje o okresie, kiedy pomoc jest 

pobierana, z dokładnością do miesiąca. 

 

Przykład zawartości elementu <daneDotyczaceStudiow>, semestr drugi, rok akademicki 2011/2012 

 
<daneDotyczaceStudiow> 
 <studia> 

    <instytucjaKod>UW/WI</instytucjaKod>        
    <kierunekId>8284</kierunekId> 
    <formaStudiow>Stacjonarne</formaStudiow> 
    <dataZarejestrowania>2011-09-01</dataZarejestrowania> 
    <pierwszyKierunek>T</pierwszyKierunek> 
    <zwolnionyZOplat>T</zwolnionyZOplat> 

 </studia>   
 <semestry> 
  <semestr> 
   <daneSemestru> 

        <rokAkademicki>2011</rokAkademicki>  <!-- Rok akademicki 2011/2012 --> 
        <semestrNr>2</semestrNr>         <!-- Semestr roku akademickiego --> 
        <semestrStudenta>2</semestrStudenta>        <!-- Kolejny semestr toku studiów -->  

   </daneSemestru> 
   <ects>       

        <ectsLimit>180</ectsLimit>        
        <ectsUzyskane>30</ectsUzyskane>  <!-- Stan na semestr, narastająco od początku 
                  studiów -->  

   </ects> 
   <pomocMat>     
    <pm>       

          <typPm>STS01</typPm>    <!-- Stypendium socjalne --> 
          <rokOd>2012</rokOd>          <!-- Pobierane od 2.2012 … --> 
          <mcOd>2</mcOd> 
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          <rokDo>2012</rokDo>          <!-- … do 5.2012 --> 
          <mcDo>5</mcDo> 

    </pm> 
    <pm>       

          <typPm>STS05</typPm>    <!-- Zapomoga --> 
          <rokOd>2012</rokOd>         <!-- Pobierana tylko w 2.2012 --> 
          <mcOd>2</mcOd> 
          <rokDo>2012</rokDo> 
          <mcDo>2</mcDo> 

    </pm> 
   </pomocMat> 
  </semestr> 

 </semestry> 
</daneDotyczaceStudiow> 
 
 

 

A teraz ten sam student rok później, w semestrze drugim roku akademickiego 2012/2013.  

Raportując stan punktów ECTS na początek semestru czwartego (semestr studenta) podamy wartość 90 

(zakładając, że liczba punktów uzyskanych w semestrze pierwszym, drugim i trzecim wynosiła po 30 

punktów).  

Pomoc materialna dotyczy okresu 02.2013 - 04.2013. 

 

Przykład zawartości elementu <daneDotyczaceStudiow>, semestr drugi, rok akademicki 2012/2013 

 

<daneDotyczaceStudiow> 
 <studia> 

    <instytucjaKod>UW/WI</instytucjaKod>        
    <kierunekId>8284</kierunekId> 
    <formaStudiow>Stacjonarne</formaStudiow> 
    <dataZarejestrowania>2011-09-01</dataZarejestrowania> 
    <pierwszyKierunek>T</pierwszyKierunek> 
    <zwolnionyZOplat>T</zwolnionyZOplat> 

 </studia>   
 <semestry> 
  <semestr> 
   <daneSemestru> 

        <rokAkademicki>2012</rokAkademicki>  <!-- Rok akademicki 2012/2013 --> 
        <semestrNr>2</semestrNr>         <!-- Semestr roku akademickiego --> 
        <semestrStudenta>4</semestrStudenta>        <!-- Kolejny semestr toku studiów -->  

   </daneSemestru> 
   <ects>       

        <ectsLimit>180</ectsLimit>        
        <ectsUzyskane>90</ectsUzyskane>  <!-- Stan na semestr, narastająco od początku 
                  studiów -->  

   </ects> 
   <pomocMat>     
    <pm>       

          <typPm>STS01</typPm>    <!-- Stypendium socjalne --> 
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          <rokOd>2013</rokOd>          <!-- Pobierane od 2.2013 … --> 
          <mcOd>2</mcOd> 
          <rokDo>2013</rokDo>          <!-- … do 4.2013 --> 
          <mcDo>4</mcDo> 

    </pm> 
   </pomocMat> 
  </semestr> 
 </semestry> 
</daneDotyczaceStudiow> 
 
 
 

 

3.7 Sposób przekazywania do systemu danych o studentach, dla których data 
przyjęcia na studia jest po 1 października 2012 r. (włącznie) a data podjęcia 
decyzji o przejęciu zapadła przed 1 października 2012 r. 

 

Dla importów wykonywanych od roku akademickiego 2012/2013 zniesiona została wymagalność 

pól określających uprawnienia do bezpłatnego studiowania dla studentów kierunków stacjonarnych 

uczelni publicznych (dotychczasowa specyfikacja XML definiowała te pola jako obowiązkowe): 

 <pierwszyKierunek> 

 <zwolnionyZOplat> 

 <ectsLimit> 

 

Studenci, których data przyjęcia na studia jest po 1 października 2012 r. (włącznie)  a data 

podjęcia decyzji o przejęciu zapadła przed 1 października 2012 r. powinni zostać zaraportowani 

z pominięciem wymienionych pól w pliku XML. Na tej podstawie system dokona automatycznej 

kwalifikacji danych w rejestrze do następującej postaci: 

 

 Kierunek studenta = NIE DOTYCZY 

 Limit ECTS = NIE DOTYCZY 

 Dodatkowe ECTS = NIE DOTYCZY 

 Wolne ECTS = NIE DOTYCZY 
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Przykład zawartości elementu <daneDotyczaceStudiow>, semestr drugi, rok akademicki 2013/2014 dla studenta, 

dla którego decyzja o przyjęciu na studia zapadła przed 1 października 2012 r. 

 
<daneDotyczaceStudiow> 
 <studia> 

    <instytucjaKod>UW/WI</instytucjaKod>        
    <kierunekId>8284</kierunekId> 
    <formaStudiow>Stacjonarne</formaStudiow> 

<dataZarejestrowania>2012-10-02</dataZarejestrowania> <!—decyzja zapadła np. 30.09.2012 --> 
 </studia>   

 <semestry> 
  <semestr> 
   <daneSemestru> 

        <rokAkademicki>2013</rokAkademicki>  <!-- Rok akademicki 2012/2013 --> 
        <semestrNr>1</semestrNr>         <!-- Semestr roku akademickiego --> 
        <semestrStudenta>1</semestrStudenta>        <!-- Kolejny semestr toku studiów -->  

   </daneSemestru> 

   <ects>            
        <ectsUzyskane>90</ectsUzyskane>  <!-- Stan na semestr, narastająco od początku 
                  studiów -->  

   </ects> 
   <pomocMat>     
    <pm>       

          <typPm>STS01</typPm>    <!-- Stypendium socjalne --> 
          <rokOd>2013</rokOd>          <!-- Pobierane od 2.2013 … --> 
          <mcOd>2</mcOd> 
          <rokDo>2013</rokDo>          <!-- … do 4.2013 --> 
          <mcDo>4</mcDo> 

    </pm> 
   </pomocMat> 
  </semestr> 
 </semestry> 
</daneDotyczaceStudiow> 
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3.8 Relacje studentów z kierunkiem studiów 

 

Zmiany w kierunkach studiów związane z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 

października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie 

kształcenia (Dz.U. 2011 nr 243 poz. 1445) 

 

 
 

 

W związku ze zmianami wprowadzonymi w systemie w związku z rozporządzeniem z dnia z dnia 5 

października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie 

kształcenia (Dz.U. 2011 nr 243 poz. 1445) zmianie uległ proces dowiązywania studenta do prowadzonych 

przez uczelnię kierunków studiów 2. 

 

Studenci II roku i lat wyższych będą powiązani ze studiami, które obecnie są zdefiniowane w systemie POL-

on - studia  jako prowadzone przed 01.10.2012 (nie zawierają informacji o profilu, tytule zawodowym, 

dyscyplinie).  Studenci rekrutowani począwszy od roku akademickiego 2012/2013 powinni być przypisywani 

                                                
2patrz: https://polon.nauka.gov.pl/dokuwiki/doku.php/kierunkistudiow/uprawnieniastudia/weryfika
cjazatwierdzenie 

Fizyka I stopnia (kierunekId=10) 

Kierunek uruchomiony w roku 
akademickim 2011/2012. 
Rekrutacja bez wskazania profilu i 
efektów kształcenia. Na kierunek 
nie można rekrutowad nowych 
studentów. Do systemu powinny 
byd przekazywane  dane o 
wcześnijeszych rocznikach, aż do 
momentu zakooczenia kształcenia 

 

Fizyka I stopnia, profil ogólnookademicki (kierunekId=11) 

Nowa edycja  kierunku 
uruchomiona w roku akademickim 
2012/2013 ze wskazaniem profilu i 
efektów kształcenia. Od tej pory 
studenci rozpoczynający naukę 
powinni byd rekrutowani na ten 
wariant  studiów (począwszy od 
roku 2012/2013) 

Fizyka I stopnia, profil praktyczny 
(kierunekId=12) 

Nowa edycja  kierunku 
uruchomiona w roku akademickim 
2012/2013 ze wskazaniem profilu i 
efektów kształcenia. Od tej pory 
studenci rozpoczynający naukę 
powinni byd rekrutowani na ten 
wariant  studiów (począwszy od 
roku 2012/2013) 

https://polon.nauka.gov.pl/dokuwiki/doku.php/kierunkistudiow/uprawnieniastudia/weryfikacjazatwierdzenie
https://polon.nauka.gov.pl/dokuwiki/doku.php/kierunkistudiow/uprawnieniastudia/weryfikacjazatwierdzenie
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do nowouruchomionych kierunków studiów ze wskazaniem określonego profili kształcenia. Prosimy o 

posługiwanie się odpowiednimi pozycjami ze słownika kierunków3. 

 

 
  

                                                
3 Szczegóły zawartości plików słownikowych opisane w dokumencie Slowniki.3.0.3 

 object Kierunki kształcenia - zwią...

Matematyka

Matematyka (stara)

Matematyka  (uzupełniony kierunek - ścieżka kształcenia)

Studenci roku II i wyżej

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Forma kształcenia: Stacjonarne / Niestacjonarne

Matematyka  (uzupełniony kierunek - ścieżka kształcenia)

Studnenci I roku

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Forma kształcenia: Stacjonarne

Obszar nauk ścisłych - Dziedzina nauk matematycznych - Matematyka

Opis efektów kształcenia

Profil : Ogólnoakademicki

Tytuł zawodowy: licencjat

Studnenci I roku

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Forma kształcenia: Stacjonarne

Obszar nauk ścisłych - Dziedzina nauk matematycznych - Matematyka

Opis efektów kształcenia

Profil : Praktyczny i  Ogólnoakademicki

Tytuł zawodowy: inżynier

Matematyka w biznesie (nowy kierunek - ścieżka kształcenia)
Studnenci I roku

Poziom kształcenia: drugiego stopnia

Forma kształcenia: Stacjonarne

Obszar nauk ścisłych - Dziedzina nauk matematycznych - Matematyka

Obszar nauk społecznych - Dziedzina nauk ekonomicznych - Ekonomia

Opis efektów kształcenia

Profil : Praktyczny i  Ogólnoakademicki

Tytuł zawodowy: licencjat 

1.10.2012
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 object Kierunki kształcenia - no...

Tytuł zawodowy

Forma kształcenia

Profil

Poziom kształcenia

I stopnia II stopnia Jednolite

Stacjonarne
Niestacjonarne

Praktyczny Ogólnoakademicki Praktyczny i 

Ogólnoakademicki

Magister

Efekty kształcenia

Student

Magister inżynier
Tytuł równorzędny
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4 Nauczyciele akademiccy, pracownicy naukowi 
Rozdział opisuje strukturę części pliku importowego odpowiadającego za przekazanie danych o 

nauczycielach akademickich (skrót NA) i pracownikach naukowych (skrót PN). 

4.1 Element nadrzędny 

Wszystkie dane o pracownikach (nauczycielach akademickich, pracownikach naukowych) umieścić należy w 

sekcji nadrzędnej <pracownicyDydaktycznoNaukowi>: 

 

Element nadrzędny dla nauczycieli akademickich i pracowników naukowych 

 
<pracownicyDydaktycznoNaukowi>            <!-- Nadrzędna sekcja obejmująca wszystkich pracowników --> 
 … 
</pracownicyDydaktycznoNaukowi> 
 

4.2 Dane pracownika 

Dla każdego pracownika (nauczyciela akademickiego, pracownika naukowego) tworzony jest w pliku 

importowym osobny element <pracownikDydaktycznoNaukowy>:  

 

Elementy typu <pracownikDydaktycznoNaukowy>, dane dwóch pracowników 

 
<pracownicyDydaktycznoNaukowi>                  
 <pracownikDydaktycznoNaukowy>   <!-- Dane pierwszego pracownika --> 
  ... 
 </pracownikDydaktycznoNaukowy> 
 <pracownikDydaktycznoNaukowy>   <!-- Dane drugiego pracownika -->  
  ... 
 </pracownikDydaktycznoNaukowy> 
</pracownicyDydaktycznoNaukowi> 
 

 

Podział na nauczycieli akademickich i pracowników naukowych odbywa się głębiej, na poziomie 

definiowania zatrudnienia (element <nauczycielAkademickiZatrudnienie> dla nauczyciela 

akademickiego i <pracownikNaukowyZatrudnienie> dla pracownika naukowego). W danym momencie 

ta sama osoba może być jednocześnie nauczycielem akademickim (NA) oraz pracownikiem naukowym 

(PN). Decyduje o tym rodzaj zatrudnienia, czyli relacji osoby z instytucją. 
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4.3 Zawartośd sekcji danych pracownika 

Każdy pracownik reprezentowany jest w pliku importowym przez kilka sekcji danych. Ich dokładny opis 

znajduje się poniżej. 

4.3.1 Pracownik. Dane identyfikacyjne 

Pierwszą sekcją jest element <osoba> zawierający dane identyfikacyjne. 

 

Element <osoba> 

 
<pracownikDydaktycznoNaukowy>    
 <osoba> 
  ... 
 </osoba> 
</pracownikDydaktycznoNaukowy> 
 

 

Zawartość elementu <osoba> jest identyczna z sekcją <osoba> opisującą studenta. Szczegóły opis 

elementów tej sekcji znajduje się w poniższej tabeli: 

 

Dane identyfikacyjne osoby, zawartość elementu <osoba> 

Element Liczba 
elem. 

Typ, 
długość 

Wymagane Opis, dodatkowe warunki, walidacja 

<imie1> 
 

1 text, 50 tak Imię pierwsze. 

<imie2> 
 

0..1 text, 50 nie Imię drugie. 

<prefixNazwiska> 
 

0..1 text, 15 nie Prefiks, przedrostek nazwiska,  
np. von, van der. 

<nazwisko> 1 text, 60 tak Nazwisko. 
 

<cudzoziemiec> 1 tak/nie 

(T/N) 

tak Informacja czy osoba jest 

cudzoziemcem. 

<pesel> 0..1 text, 11 tak: jeśli osoba nie jest 
cudzoziemcem 
nie: jeśli osoba jest 
cudzoziemcem 

Numer PESEL. 
Wymagane dla osób z obywatelstwem 
polskim. Dla cudzoziemców – 
opcjonalnie. 

Jeśli wartość niepusta, musi mieć 11 
znaków i poprawną sumę kontrolną. 

<dokTozsamRodzaj> 0..1 text, 50 tak: jeśli osoba jest 
cudzoziemcem 
nie: jeśli osoba nie jest 
cudzoziemcem 

Rodzaj dokumentu tożsamości. 
Wymagane dla cudzoziemców. 
Wartość ze słownika: 
[DO.Rodzaj dokumentu 
tożsamości]. 

<dokTozsamNumer> 0..1 text, 50 tak: jeśli osoba jest 
cudzoziemcem 

Numer dokumentu tożsamości. 
Pole wymagane dla cudzoziemców. 
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nie: jeśli osoba nie jest 
cudzoziemcem 

<dokTozsamKrajKod> 0..1 text, 16 tak: jeśli osoba jest 
cudzoziemcem 
nie: jeśli osoba nie jest 
cudzoziemcem 

Kraj wydania dokumentu tożsamości. 
Wymagane dla cudzoziemców. 
Słownik: [WSP.Kraje]. 

 

4.3.2 Pracownik. Zatrudnienie 

Osoba, której dane zawarte są w pliku importowym, może być zarejestrowana w systemie jako nauczyciel 

akademicki (NA) lub pracownik naukowy (PN). Dopuszczalny jest oczywiście wariant, w którym pracownik 

występuje w obu rolach jednocześnie. 

Kim, w rozumieniu systemu, jest nauczyciel akademicki? Nauczyciel akademicki to osoba, która zatrudniona 

jest w takim charakterze (tzn. nauczyciela akademickiego) na uczelni, zgodnie z Art. 108 Ustawy. Istnieje 

ściśle określona lista stanowisk, na których może być zatrudniony NA (Art. 110 i 113 Ustawy).  

Pracownik naukowy (PN) to osoba zatrudniona w instytucji naukowej (instytucie badawczym, instytucie 

PAN itp.) na stanowisku pracownika naukowego (Art. 43 Ustawy o instytutach badawczych, Art. 88 Ustawy 

o Polskiej Akademii Nauk).  

Jeśli chcemy przekazać dane o zatrudnieniu osoby w charakterze nauczyciela akademickiego, wypełniamy 

element <nauczycielAkademickiZatrudnienie>: 

 

Pozycja elementu <nauczycielAkademickiZatrudnienie> 

 
<pracownikDydaktycznoNaukowy>    
 <osoba> 
  ... 
 </osoba> 

<nauczycielAkademickiZatrudnienie> 
 ... 
</nauczycielAkademickiZatrudnienie> 

</pracownikDydaktycznoNaukowy> 
 

 

 

Informując o zatrudnieniu w charakterze pracownika naukowego należy użyć elementu 

<pracownikNaukowyZatrudnienie>: 
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Pozycja elementu <pracownikNaukowyZatrudnienie> 

 
<pracownikDydaktycznoNaukowy>    
 <osoba> 
  ... 
 </osoba> 

<pracownikNaukowyZatrudnienie> 
 ... 
</pracownikNaukowyZatrudnienie> 

</pracownikDydaktycznoNaukowy> 
 

4.3.2.1 Pracownik. Zatrudnienie. Nauczyciel akademicki (NA) 

Informacja o zatrudnieniu osoby w charakterze nauczyciela akademickiego (NA) zawarta jest w sekcji 

<nauczycielAkademickiZatrudnienie>. Poniżej znajduje się opis elementów sekcji. 

 

Elementy sekcji <nauczycielAkademickiZatrudnienie> 

Element Liczba 
elem. 

Typ, 
długość 

Wymagane Opis, dodatkowe warunki, walidacja 

<instytucjaKod> 1 text, 41 tak Kod instytucji/jednostki, w której 

pracownik jest zatrudniony. 

<miejscePracyKod> 1 text, 16 tak Informacja, czy miejsce pracy 

podstawowe/inne niż podstawowe.  

Słownik:  

[PR.Podstawowe inne miejsce 

pracy]. 

<formaZatrKod> 1 text, 16 tak Forma zatrudnienia (np. mianowanie, 
umowa o pracę) 
Słownik:  
[PR.Forma zatrudnienia]. 

<rodzajCzasUmowyKod> 1 text, 16 tak Czas trwania umowy. 
Umowa na czas określony, 
nieokreślony 
Słownik:  
[PR.Czas trwania umowy]. 

<wymiarCzasuPracyKod> 1 text, 16 tak Wymiar czasu pracy (pełny, 
niepełny) 
Słownik:  
[PR.Wymiar czasu pracy]. 

<wymiarCzasuPracyCzesc> 0..1 num, 3 nie Wymiar czasu pracy, część. 
Dodatkowa informacja o wymiarze 
czasu pracy - licznik, 
np. 3, gdy ¾. 

<wymiarCzasuPracyCalosc> 0..1 num, 3 nie Wymiar czasu pracy, całość. 
Dodatkowa informacja o wymiarze 
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czasu pracy - mianownik, np. 4, gdy 
¾. 

<dataOd> 1 data  
rrrr-mm-dd 

tak Data nawiązania stosunku pracy. 

<dataDo> 0..1 data  
rrrr-mm-dd 

nie Data rozwiązania/wygaśnięcia 
stosunku pracy. 

<nauczycielAkademickiKod> 1 text, 16 tak Typ nauczyciela akademickiego. 

Słownik:  

[PR.Nauczyciel akademicki - 

typ]. 

<stanowiskoKod> 1 text, 16 tak Kod stanowiska NA. 

Słownik:  
[PR.Nauczyciel akademicki - 
stanowisko]. 

<stanowiskoDataObjecia> 1 data  

rrrr-mm-dd 

tak Data objęcia stanowiska. 

 

<zgodaRektDodZatrData> 0..1 data  
rrrr-mm-dd 

nie Data zgody rektora na dodatkowe 
zatrudnienie. Podanie daty oznacza, 
że zgoda została wydana. 

<minimumKadrowe> 0..* <...> nie Minimum kadrowe związane z 
zatrudnieniem. Element opisany 
osobno w dalszej części instrukcji. 

<uprawNadawStop> 0..* <...> nie Uprawnienia do nadawania stopni. 
Element opisany osobno w dalszej 
części instrukcji. 

 

Przykład zawartości elementu <nauczycielAkademickiZatrudnienie> 

 
<nauczycielAkademickiZatrudnienie> 
 <instytucjaKod>UW/WI</instytucjaKod> 
 <miejscePracyKod>PMP</miejscePracyKod> 
 <formaZatrKod>UP</formaZatrKod> 
 <rodzajCzasUmowyKod>CN</rodzajCzasUmowyKod> 
 <wymiarCzasuPracyKod>P</wymiarCzasuPracyKod> 
 <dataOd>2001-12-01</dataOd> 
 <nauczycielAkademickiKod>Dydaktyczny</nauczycielAkademickiKod> 
 <stanowiskoKod>ST001</stanowiskoKod> 
 <stanowiskoDataObjecia>2001-12-01</stanowiskoDataObjecia> 
 <zgodaRektDodZatrData>2011-09-01</zgodaRektDodZatrData> 
</nauczycielAkademickiZatrudnienie> 
 

 

Powyższy przykład prezentuje informację o zatrudnieniu osoby w Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale 

Informatyki (kod jednostki UW/WI). Jest to podstawowe miejsce pracy (PMP), zawarta została umowa o 

pracę (UP) na czas nieokreślony (CN) w pełnym wymiarze czasu pracy (P).  

Osoba zatrudniona została w dniu 2001-12-01, jako pracownik Dydaktyczny na stanowisku starszego 

wykładowcy (ST001, słownik stanowisk NA). Stanowisko zostało objęte wraz z datą zatrudnienia.  
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W dniu 2011-09-01 zarejestrowania została zgoda rektora na dodatkowe zatrudnienie. 

W przykładzie nie uwzględniamy minimum kadrowego ani uprawnień do nadawania stopni naukowych 

(elementy te są opcjonalne). 

4.3.2.2 Pracownik. Zatrudnienie. Pracownik naukowy (PN) 

Informacja o zatrudnieniu osoby w charakterze pracownika naukowego (PN) zawarta jest w sekcji 

<pracownikNaukowyZatrudnienie>. Poniżej znajduje się opis elementów sekcji. 

 

Elementy sekcji <pracownikNaukowyZatrudnienie> 

Element Liczba 
elem. 

Typ, długość Wymagane Opis, dodatkowe warunki, walidacja 

<instytucjaKod> 1 text, 41 tak Kod instytucji/jednostki, w której 

pracownik jest zatrudniony. 

<miejscePracyKod> 1 text, 16 tak Informacja, czy miejsce pracy 

podstawowe/inne niż podstawowe.  

Słownik:  

[PR.Podstawowe inne miejsce 

pracy]. 

<formaZatrKod> 1 text, 16 tak Forma zatrudnienia. 
Słownik:  
[PR.Forma zatrudnienia]. 

<rodzajCzasUmowyKod> 1 text, 16 tak Czas trwania umowy. 

Umowa na czas określony, 
nieokreślony 
Słownik:  
[PR.Czas trwania umowy]. 

<wymiarCzasuPracyKod> 1 text, 16 tak Wymiar czasu pracy (pełny, 
niepełny) 
Słownik:  
[PR.Wymiar czasu pracy]. 

<wymiarCzasuPracyCzesc> 0..1 num, 3 nie Wymiar czasu pracy, część. 
Dodatkowa informacja o wymiarze 
czasu pracy - licznik, 
np. 3, gdy ¾. 

<wymiarCzasuPracyCalosc> 0..1 num, 3 nie Wymiar czasu pracy, całość. 
Dodatkowa informacja o wymiarze 
czasu pracy - mianownik, np. 4, 

gdy ¾. 

<dataOd> 1 data  
rrrr-mm-dd 

tak Data nawiązania stosunku pracy. 

<dataDo> 0..1 data  
rrrr-mm-dd 

nie Data rozwiązania/wygaśnięcia 
stosunku pracy. 

<stanowiskoKod> 1 text, 16 tak Kod stanowiska PN. 
Słownik:  
[PR.Pracownik naukowy - 
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stanowisko]. 

<stanowiskoDataObjecia> 1 data  

rrrr-mm-dd 

tak Data objęcia stanowiska. 

 

<uprawNadawStop> 0..* <...> nie Uprawnienia do nadawania stopni. 
Element opisany osobno w dalszej 
części instrukcji. 

 

Przykład zawartości elementu <pracownikNaukowyZatrudnienie> 

 

<pracownikNaukowyZatrudnienie> 

 <instytucjaKod>PAN/CBK</instytucjaKod> 

 <miejscePracyKod>DMP</miejscePracyKod> 
 <formaZatrKod>UP</formaZatrKod> 
 <rodzajCzasUmowyKod>CO</rodzajCzasUmowyKod> 
 <wymiarCzasuPracyKod>N</wymiarCzasuPracyKod> 

<wymiarCzasuPracyCzesc>3</wymiarCzasuPracyCzesc> 
<wymiarCzasuPracyCalosc>4</wymiarCzasuPracyCalosc> 

 <dataOd>2012-01-02</dataOd> 
 <dataDo>2012-12-03</dataDo> 
 <stanowiskoKod>ST006</stanowiskoKod> 
 <stanowiskoDataObjecia>2012-01-02</stanowiskoDataObjecia> 

</pracownikNaukowyZatrudnienie> 

 

 

Powyższy fragment pliku importowego mówi, że osoba została zatrudniona w Centrum Badań Kosmicznych 

PAN (kod jednostki PAN/CBK). Miejsce pracy nie jest podstawowym (w myśl art. 2 Ustawy), używamy 

więc kodu DMP, choć raportowane miejsce pracy jest jedynym dla raportowanej osoby. 

Osoba zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę (UP), na czas określony (CO), w niepełnym 

wymiarze czasu pracy (N), na ¾ etatu (wartości 3 i 4). Określony jest początek i koniec trwania umowy 

oraz stanowisko asystenta (kod ST006, słownik stanowisk PN).  

4.3.2.3 Pracownik. Zatrudnienie. Minimum kadrowe 

Możliwość przypisania osoby do minimum kadrowego wiąże się bezpośrednio z zatrudnieniem, dlatego 

zawarte jest w ramach elementu opisującego zatrudnienie. 

 

 

Lokalizacja elementu <minimumKadrowe> 

 
<pracownikDydaktycznoNaukowy>    
 <osoba> 
  ... 
 </osoba> 

<nauczycielAkademickiZatrudnienie> 
 ... 
 <minimumKadrowe> 
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  ... 
 </minimumKadrowe> 
</nauczycielAkademickiZatrudnienie> 

</pracownikDydaktycznoNaukowy> 
 

 

Zawartość elementu <minimumKadrowe> 

Element Liczba 
elem. 

Typ, długość Wymagane Opis, dodatkowe warunki, 
walidacja 

<kierunekInstancja01Id> 1 num, 8 tak Identyfikator pierwszego 

kierunku, z którym związane jest 

minimum kadrowe. Pole zawiera 

identyfikator uprawnienia do 

prowadzenia kierunku. 

Słownik: 

[KIER.] Uprawnienia do 

prowadzenia kierunków 

<kierunekInstancja02Id> 0..1 Num, 8 nie Identyfikator (opcjonalny) 

drugiego kierunku, z którym 

związane jest minimum kadrowe. 

Pole zawiera identyfikator 

uprawnienia do prowadzenia 

kierunku. 

Słownik: 

[KIER.]Uprawnienia do 

prowadzenia kierunków 

<stopienStudiow> 1 text, 16 tak Stopień (poziom) studiów: I, II, I 
+ II, JM 
Słownik:  
[PR.Stopień  studiów - MK]. 

<rokAkademicki> 1 num, 4 tak Rok akademicki. Podajemy 
pierwszy rok pary: np. 2011 dla 
2011/2012. 

<dataOswiadczenia> 1 data  
rrrr-mm-dd 

tak Data oświadczenia o 
przystąpieniu do MK. 

<liczbaGodzinZajecDydakt> 1 num, 4 tak Liczba godzin zajęć 
dydaktycznych. 

 

 

 

 

 

Przykład minimum kadrowego 

 
<nauczycielAkademickiZatrudnienie> 
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  ... 
<minimumKadrowe> 

<kierunekInstancja01Id>101</kierunekInstancja01Id> 
<kierunekInstancja02Id>102</kierunekInstancja02Id> 
<stopienStudiow>I_II</stopienStudiow> 
<rokAkademicki>2006</rokAkademicki> 
<dataOswiadczenia>2006-05-04</dataOswiadczenia> 
<liczbaGodzinZajecDydakt>120</liczbaGodzinZajecDydakt> 

</minimumKadrowe> 
<minimumKadrowe> 

<kierunekInstancja01Id>201</kierunekInstancja01Id> 
<stopienStudiow>I</stopienStudiow> 

<rokAkademicki>2006</rokAkademicki> 
<dataOswiadczenia>2006-05-04</dataOswiadczenia> 
<liczbaGodzinZajecDydakt>120</liczbaGodzinZajecDydakt> 

</minimumKadrowe>  
 ... 
</nauczycielAkademickiZatrudnienie> 
 

 

Minimum kadrowe przypisywane jest do kierunku rozumianego jako uprawnienie do prowadzenia kierunku 

na danym poziomie. Jedno minimum kadrowe obejmuje jeden lub dwa profile tego kierunku oraz wszystkie 

możliwe jego warianty.  

 

Przykład: 

Na podstawie decyzji uczelnia ma prawo do prowadzenia kierunku fizyka na poziomie pierwszym. Decyzja 

obejmuje profil ogólnoakademicki. Minimum kadrowe przypisujemy do kierunku i poziomu, tzn. do fizyki na 

poziomie pierwszym. Obejmuje ono oczywiście istniejący już profil ogólnoakademicki, ale także profil 

praktyczny, jeśli taki pojawi się w przyszłości.  

 

Pojedyncze przypisanie do minimum kadrowego wiąże się z jednym lub dwoma uprawnieniami do 

prowadzenia kierunków studiów. 

 

Przykład minimum kadrowego 

 
<nauczycielAkademickiZatrudnienie> 
  ... 

<minimumKadrowe> 

<kierunekInstancja01Id>101</kierunekInstancja01Id> 
<kierunekInstancja02Id>102</kierunekInstancja02Id> 
<stopienStudiow>I_II</stopienStudiow> 
<rokAkademicki>2006</rokAkademicki> 
<dataOswiadczenia>2006-05-04</dataOswiadczenia> 
<liczbaGodzinZajecDydakt>120</liczbaGodzinZajecDydakt> 

</minimumKadrowe> 
 ... 
</nauczycielAkademickiZatrudnienie> 
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Powyższy przykład oznacza jedno przypisanie do minimum kadrowego dla uprawnień do prowadzenia 

kierunku dla I i II stopnia. Stopień studiów musi być ustawiony w takim przypadku na I_II, a kierunki o 

identyfikatorach 101 i 102 muszą być prowadzone przez tę samą jednostkę. 

 

Przykład minimum kadrowego 

 
<nauczycielAkademickiZatrudnienie> 
  ... 

<minimumKadrowe> 
<kierunekInstancja01Id>201</kierunekInstancja01Id> 

<stopienStudiow>I</stopienStudiow> 
     <rokAkademicki>2006</rokAkademicki> 
     <dataOswiadczenia>2006-05-04</dataOswiadczenia> 
     <liczbaGodzinZajecDydakt>120</liczbaGodzinZajecDydakt> 
</minimumKadrowe>  

 ... 
</nauczycielAkademickiZatrudnienie> 
 

 

Częściej jednak będziemy mieli do czynienia z sytuacją prostszą, gdzie minimum wiąże się z jednym 

uprawnieniem do prowadzenia kierunków studiów. 
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 UWAGA: Pracownik nie może mieć przypisanego minimum kadrowego na 
określony rok akademicki, jeśli w tym czasie nie ma aktywnego zatrudnienia. 

Data kryterium granicznego to 30-09 roku rozpoczęcia roku akademickiego, np. w 

pliku występuje zatrudnienie w okresie od 02-01-2012 do 30-09-2012 w 
przypadku próby dodania minimum kadrowego na rok 2012/2013 zostanie 

zgłoszony błąd systemu o numerze 109 
 

 Import masowy w obecnej wersji nie daje możliwości usunięcia błędnie 
wprowadzonych danych dotyczących minimum kadrowego. Taka operacja jest 

obecnie możliwa do przeprowadzenia jedynie z poziomu interfejsu użytkownika. 

 

 

 class Schemat relacj i uprawnienia i kierun...

«Dane XML»

Osoba

- dokTozsamKrajKod:  char(16)

- dokTozsamNumer:  char(50)

- dokTozsamRodzaj:  char

- imie2:  char

- prefixNazwiska:  char

«element klucza obiektu oraz keyOper»

- cudzoziemiec:  boolean = {T/N}

- Imie1:  char

- Nazwisko:  char

- pesel:  char

Osoba

«Dane XML»

Student

«Encja»

Kierunek

- formaKsztalcenia

- kodStudiow

- kwalifikacjaEctsLimit:  double(8,2)

- Nazwa kierunku

- platneStudiaJezykowe:  boolean

- PoziomKsztalcenia

- ProfilKszalcenia

«Dane XML»

daneDotyczaceStudiow

- instytucjaKod:  char(41)

- pierwszyKierunek:  boolean = {T/N}

- zwolnionyZOplat:  boolean

«element keyOper»

- dataWyrejestrowania:  date

- formaStudiow:  char(50)

«element klucza obiektu oraz keyOper»

- dataZarejestrowania:  date

- kierunekId:  int(8)

«Dane XML»

nauczycielAkademickiZatrudnienie 

- wymiarCzasuPracyCalosc:  int(3)

- wymiarCzasuPracyCzesc:  int(3)

- zgodaRektDodZatrData:  date

«element keyOper»

- dataDo:  date

- formaZatrKod:  char

- miejscePracyKod:  char

- rodzajCzasUmowyKod:  char

- stanowiskoDataObjecia:  date

- stanowiskoKod:  char

«element klucza obiektu oraz keyOper»

- dataOd:  date

- instytucjaKod:  char(41)

«dictionary»

- nauczycielAkademickiKod:  char

- wymiarCzasuPracyKod:  char

«Dane XML»

MinimumKadrowe

- dataOswiadczenia:  date

- kierunekInstancja01Id:  int

- kierunekInstancja02Id:  int

- l iczbaGodzinZajecDydakt:  int

- rokAkademicki:  int(4)

«dictionary»

- stopienStudiow:  char

«Encja»

Uprawnienia do prowadzenia 

kierunku

- Data nadania uprawnienia:  date

- Dyscyplina (Obszar/Dziedzina)

- Kod uprawnienia

- Poziom ksztalcenia

- Status:  enum

- Tytył zawodowy

Osoba

«Dane XML»

pracownikDydaktycznoNaukowy

«Encja»

Jednostka organizacyjna

- instytucjaId:  int

- podstawowa:  boolean

Na podstawie jednego uprawnienia może być prowadzonych wiele 

kierunków studiów np.

 Nadane uprawnienie o kodzie 100 daje możliwość 

uruchomienia kształcenia na dwóch profilach praktycznym i 

ogólnookademickim, na które uczelnia może rekrutować 

studentów począwszy od roku akademickiego 2012/2013 - 

kierunki o kodach studiów 1000 i 1001. Dodatkowo dla 

studentów kontunuuących kształcenie przed wejściem w życie 

rozporządzdenia sprawie warunków prowadzenia studiów na 

określonym kierunku i poziomie kształcenia prowadone są 

studia bez wskania profilu i efektów kształcenia o kodzie 999

Oświadczenie pracownika o 

przypisaniu do minimum 

kadrowego

«enumeration»

ProfileKsztalcenia

 Praktyczny

 Ogólnoakademicki

0..*

związane z

1
1

przypisane

do

1..2

prowadzi

1

Prowadzony na

podstawie

1..8

powiązane z
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4.3.2.4 Pracownik. Zatrudnienie. Uprawnienia do nadawania stopni 

Pracownik typu NA lub PN może być przypisany do minimum związanego z uprawnieniami jednostki do 

nadawania stopni naukowych. Ponieważ możliwość takiego przypisania jest ściśle związana z faktem 

zatrudnienia osoby, informacja ta znajduje się w sekcji opisującej zatrudnienie. 

 

Element <uprawNadawStop> dla NA 

 

<pracownikDydaktycznoNaukowy>    
 <osoba> 
  ... 
 </osoba> 

<nauczycielAkademickiZatrudnienie> 
 ... 

 <uprawNadawStop> 

  ... 

 </uprawNadawStop>   

</nauczycielAkademickiZatrudnienie> 
</pracownikDydaktycznoNaukowy> 
 

 

 

Element <uprawNadawStop> dla PN 

 
<pracownikDydaktycznoNaukowy>    
 <osoba> 
  ... 
 </osoba> 

<pracownikNaukowyZatrudnienie> 
 ... 

 <uprawNadawStop> 

  ... 

 </uprawNadawStop>   

</pracownikNaukowyZatrudnienie> 
</pracownikDydaktycznoNaukowy> 
 

 

 

Zawartość elementu <uprawNadawStop> 

Element Liczba 
elem. 

Typ, długość Wymagane Opis, dodatkowe warunki, walidacja 

<instytucjaKod> 1 text, 41 tak Kod instytucji/jednostki, której dotyczy przypisanie 
osoby do uprawnień do nadawania stopni. Zwykle 
kod będzie się pokrywał z jednostką zatrudniającą 
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pracownika, ale mogą być odstępstwa (np. 
zatrudnienie na wydziale, a przypisanie do u.n.s. w 
instytucie). 

<klasDzDyscKod> 1 text, 50 tak Kod klasyfikacji dziedzin i dyscyplin, której dotyczą 
dwa kolejne pola. 

<dziedzinaKod> 1 text, 50 tak Kod dziedziny, w jakiej jednostka ma prawa nadawać 
stopień naukowy. 

<dyscyplinaKod> 0..1 text, 50 nie Kod dyscypliny, w jakiej jednostka ma prawa 
nadawać stopień naukowy. Pole nie jest wymagane, 
istnieją bowiem przypadki, w których uprawnienie 
dotyczy wyłącznie dziedziny. 

<naStopienDr> 1 tak/nie (T/N) tak Jeśli uprawnienie dotyczy stopnia doktora, 
wstawiamy T. W przeciwnym razie: N. 

<naStopienDrHab> 1 tak/nie (T/N) tak Jeśli uprawnienie dotyczy stopnia doktora 
habilitowanego, wstawiamy T. W przeciwnym razie: 
N. 

<dataOd> 1 data  

rrrr-mm-dd 

tak Data przypisania osoby do uprawnień do nadawania 
stopni. 

<dataDo> 0..1 data  

rrrr-mm-dd 

nie Data wypisania osoby z uprawnień do nadawania 
stopni. 

 

Przykład dopisania osoby do uprawnień do nadawania stopni 

 

<uprawNadawStop> 

 <instytucjaKod>PW/WI</instytucjaKod> 
 <klasDzDyscKod>CKSST</klasDzDyscKod> 
 <dziedzinaKod>DZ0301</dziedzinaKod> 
 <dyscyplinaKod>DS030101</dyscyplinaKod> 
 <naStopienDr>T</naStopienDr> 
 <naStopienDrHab>N</naStopienDrHab> 
 <dataOd>2012-01-16</dataOd> 

</uprawNadawStop>   

 

 

W danym momencie jedna osoba może być przypisana tylko do jednej jednostki i firmować jej uprawnienia 

do nadawania stopnia naukowego. W ramach tej jednostki może znaleźć się na liście osób związanych z 

minimum uprawniającym do nadawania stopnia doktora: 

 

<uprawNadawStop> 

 <naStopienDr>T</naStopienDr> 
 <naStopienDrHab>N</naStopienDrHab> 

</uprawNadawStop>   

 

 

na liście osób związanych z minimum uprawniającym do nadawania stopnia doktora habilitowanego: 

 

<uprawNadawStop> 
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 <naStopienDr>N</naStopienDr> 
 <naStopienDrHab>T</naStopienDrHab> 

</uprawNadawStop>   

 

 

 

lub na obu listach jednocześnie: 

 

<uprawNadawStop> 

 <naStopienDr>T</naStopienDr> 
 <naStopienDrHab>T</naStopienDrHab> 

</uprawNadawStop>   

 

 

4.3.3 Pracownik. Funkcja 

Pracownik (NA lub PN) może pełnić w różnych instytucjach różne funkcje. Funkcje te nie muszą wiązać się 

z zatrudnieniem. Można pełnić funkcję w instytucji/jednostce, w której nie jest się zatrudnionym.  

Z punktu widzenia systemu istotne są tylko funkcje kierownicze oraz funkcje o istotnym znaczeniu 

naukowym i do tych funkcji został ograniczony ich słownik. 

Informacje o funkcjach, których nie ma w słowniku nie będą wprowadzane do systemu. 

Informacja o funkcji pracownika przekazywana jest za pomocą elementu <funkcja>. 

 

Element <funkcja> 

 
<pracownikDydaktycznoNaukowy>    
 <osoba> 
  ... 
 </osoba> 

<nauczycielAkademickiZatrudnienie> 
 ... 
</nauczycielAkademickiZatrudnienie> 

 <funkcja> 
  ... 
 </funkcja>  
</pracownikDydaktycznoNaukowy> 
 

 

 

Zawartość elementu <funkcja> 

Element Liczba 
elem. 

Typ, długość Wymagane Opis, dodatkowe warunki, 
walidacja 

<instytucjaKod> 1 text, 41 tak Kod instytucji, w której pełniona 

jest funkcja. 
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<funkcjaKod> 1 text, 16 tak Kod funkcji. 
Słownik:  
[PR.Funkcja osoby w 
jednostce]. 

<funkcjaOpis> 0..1 text, 1000 nie Dodatkowy, opcjonalny opis 
funkcji. 

<dataOd> 1 data 
rrrr-mm-dd 

tak Data rozpoczęcia pełnienia 
funkcji. 

<dataDo> 0..1 data  
rrrr-mm-dd 

nie Data zakończenia pełnienia 
funkcji. 

 

 

 

 

 

 

Przykład, w którym informujemy, że osoba od 1 stycznie 2010 pełni funkcję rektora instytucji o kodzie PW 

 
<funkcja> 
 <instytucjaKod>PW</instytucjaKod> 
 <funkcjaKod>FN001</funkcjaKod>   
 <dataOd>2010-01-01</dataOd> 
</funkcja>  
 

 

4.3.4 Pracownik. Stopnie i tytuły 

W systemie POL-on bardzo istotną rolę pełnią dane o stopniach i tytułach naukowych. Przechowywane są 

także informacje o tytułach zawodowych. Wszystkie one znaleźć się powinny w sekcji o nazwie 

<stopnieTytuly>.  

 

Pozycja sekcji <stopnieTytuly> 

 
<pracownikDydaktycznoNaukowy>    
 <osoba> 
  ... 
 </osoba> 

<nauczycielAkademickiZatrudnienie> 
 ... 
</nauczycielAkademickiZatrudnienie> 

 <funkcja> 
  ... 
 </funkcja> 
 <stopnieTytuly> 
  ... 
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 </stopnieTytuly> 
</pracownikDydaktycznoNaukowy> 
 

 

Wewnątrz sekcji <stopnieTytuly> istnieć mogą elementy trzech rodzajów: <tytulZawodowy>, 

<stopienNaukowy>, <tytulNaukowy>. Każdy z nich jest opcjonalny, może też wystąpić wielokrotnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura elementu <stopnieTytuly> 

 
<stopnieTytuly> 
 <tytulZawodowy> 
  ... 
 </tytulZawodowy> 

<stopienNaukowy> 
... 
</stopienNaukowy> 

 <tytulNaukowy> 
  ... 
 </tytulNaukowy> 
</stopnieTytuly> 
 

 

4.3.5 Pracownik. Stopnie i tytuły. Tytuł zawodowy 

W tytułach zawodowych celowo zrezygnowano z posługiwania się identyfikatorami.  

Podajemy nazwę ukończonej uczelni i kierunku. 

 

Zawartość elementu <tytulZawodowy> 

Element Liczba 
elem. 

Typ, długość Wymagane Opis, dodatkowe warunki, 
walidacja 

<tytulZawodowyKod> 1 text, 16 tak Tytuł zawodowy (I lub II 
stopnia). 
Słownik:  
[PR.Tytuł zawodowy I 
stopnia] lub  
[PR.Tytuł zawodowy II 
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stopnia] 

<rokUkonczenia> 1 num, 4 tak Rok ukończenia studiów. 

<nazwaKierunku> 1 text, 2000 tak  Nazwa ukończonego kierunku.  

<nazwaUczelni> 1 text, 2000 tak Nazwa instytucji. 

 

Przykład zawartości elementu <tytulZawodowy> 

 

<tytulZawodowy> 
 <tytulZawodowyKod>MGRINZ</tytulZawodowyKod>  
 <rokUkonczenia>1999</rokUkonczenia> 
 <nazwaKierunku>Automatyka i robotyka</nazwaKierunku> 
 <nazwaUczelni>Politechnika Warszawska</nazwaUczelni> 

</tytulZawodowy> 
 

 

4.3.6 Pracownik. Stopnie i tytuły. Stopieo naukowy 

Informacje o stopniach naukowych przekazujemy za pomocą elementu <stopienNaukowy>, którego 

struktura opisana jest poniżej. 

 

Zawartość elementu <stopienNaukowy> 

Element Liczba 

elem.  

Typ, 

długość 

Wymagane Opis, dodatkowe warunki, 

walidacja 

<trybNadaniaKod> 1 text, 16 tak Tryb nadania stopnia 
naukowego. 
Słownik:  
[PR.Tryb nadania stopnia 
naukowego]. 

<stopienNaukowyOrygKod> 1 text, 16 tak Stopień naukowy. 
Słownik:  
[PR.Stopień naukowy]. 

<instytucjaNadajNostrKod> 0..1 num, 41 tak: jeśli 

podajemy 

instytucję 

współczesną 

 

nie: jeśli 

podajemy 

instytucję 

historyczną 

 

Kod instytucji nadającej lub 

nostryfikującej 

WSPÓŁCZESNEJ/ISTNIEJĄCEJ. 

Zależy od trybu nadania: 

SK – instytucja nadająca 

(krajowa); 

SZA – instytucja nadająca, 

zagraniczna,  z listy ministra 

(Ustawa z dnia 14 marca 2003 

r. o stopniach naukowych i 

tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie 
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sztuki art. 24); 

SZN – instytucja nostryfikująca. 

<instytucjaNadajNostrHist> 0..1 <...> tak: jeśli 

podajemy 

instytucję 

historyczną 

 

nie: jeśli 

podajemy 

instytucję 

współczesną 

Sekcja zawierająca dane o 

instytucji, która nadała stopień i 

której nie ma na liście 

współczesnych instytucji. 

<dataWszczeciaPrzewodu> 0..1 data  
rrrr-mm-dd 

nie Data wszczęcia przewodu. 

<dataUzyskaniaStopnia> 1 data 

rrrr-mm-dd 

tak Data uzyskania stopnia. 

<instytucjaNostrZagr> 0..1 text, 1000 nie Dane uczelni zagranicznej, która 

nadała stopień następnie 

nostryfikowany. Dotyczy trybu 

SZN. 

<specjalnosc> 0..1 text, 1000 nie Specjalność. 

  

<dziedzinaDyscyplina> 1..* <...> tak Dziedzina i dyscyplina, w której 
stopień został nadany. Element 
opisany poniżej. 

 

 

Pole elementu <instytucjaNadajNostrHist>, czyli instytucji historycznej 

Element Liczba 
elem.  

Typ, 
długość 

Wymagane Opis, dodatkowe warunki, 
walidacja 

<instytucjaNadajNostrNazwa> 

  

1 text, 1000 tak Nazwa instytucji nadającej lub 

nostryfikującej HISTORYCZNEJ. 

Pole przewidziane dla instytucji 

historycznych (nieistniejących), 

które nadały/nostryfikowały 

stopień naukowy 

<instytucjaNadajNostrWydz> 0..1 text, 1000 nie Wydział instytucji nadającej lub 

nostryfikującej HISTORYCZNEJ. 

Pole przewidziane dla instytucji 

historycznych (nieistniejących), 

które nadały/nostryfikowały 

stopień naukowy 

<instytucjaNadajNostrPanstwo> 

 

1 text, 1000 tak Adres (państwo) instytucji 

nadającej lub nostryfikującej 

HISTORYCZNEJ. 
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Pole przewidziane dla instytucji 

historycznych (nieistniejących), 

które nadały/nostryfikowały 

stopień naukowy 

<instytucjaNadajNostrMiasto> 

 

1 text, 1000 tak Adres (miasto) instytucji 

nadającej lub nostryfikującej 

HISTORYCZNEJ. 

Pole przewidziane dla instytucji 

historycznych (nieistniejących), 

które nadały/nostryfikowały 

stopień naukowy 

 

Konieczność zapisania w bazie informacji o stopniach naukowych nadanych na przestrzeni wielu lat (a więc 

przed powstaniem systemu POL-on) stwarza wiele problemów.  

Jednym z podstawowych jest to, że stopień naukowy nadaje się w określonej dyscyplinie nauki. Dyscyplina 

ta jest uznawana (i stosowana w systemie) jako dyscyplina, w której osoba posiadająca ten stopień 

specjalizuje się, a co za tym idzie, może zostać wzięta pod uwagę np. podczas określania minimum 

niezbędnego do posiadania przez jednostkę uprawnienia do nadawania stopni naukowych. Problem w tym, 

że lista dziedzin i dyscyplin, w których mogą być nadawane stopnie naukowe, wraz z rozwojem nauki, 

ciągle się zmienia i w wielu przypadkach nie można automatycznie dopasować dyscyplin, w których nadano 

niegdyś stopnie do klasyfikacji obecnie obowiązującej (czyli obecnie stosowanej np. do określania minimum 

niezbędnego do posiadania uprawnienia do nadawania tych stopni). 

Aby rozwiązać ten problem, przy jednoczesnym zachowaniu informacji o oryginalnej dyscyplinie, w której 

został nadany stopień, w systemie POL-on przyjęto, że jeden stopień może być powiązany z dwiema 

klasyfikacjami opisującymi dyscyplinę, w której nadano stopień. Są to: 

 klasyfikacja oryginalna (historyczna) - czyli ta, w której nadany został stopień; 

 klasyfikacja aktualna – czyli aktualnie obowiązująca klasyfikacja dziedzin, w których nadawane są 

stopnie naukowe. 

Jeżeli aktualna klasyfikacja ulegnie zmianie, wówczas zostanie ona wprowadzona do systemu i nastąpi 

automatyczne uaktualnienie klasyfikacji (o ile zostaną przez Centralną Komisję lub Ministra zdefiniowane 

reguły przejścia dla poszczególnych dyscyplin), a poprzednio „aktualne” przyporządkowanie do klasyfikacji 

zostanie zapamiętane w systemie jako „historyczne”. 

 

Można sobie wyobrazić następujące, typowe scenariusze.  

 

Scenariusz 1 

Osoba uzyskała stopień naukowy w roku 1960, w dziedzinie o nazwie "dziedzina nauk politycznych". W 

dokumencie potwierdzającym nadanie stopnia nie ma informacji o dyscyplinie. 

Rejestrujemy więc w systemie informację o stopniu naukowym, który nadany został w dziedzinie 

znajdującej się w klasyfikacji historycznej (KLAS_HIST). 
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Możemy na tym poprzestać, ale wiemy, że osoba specjalizuje się w nauce o polityce, co odpowiada 

aktualnej dziedzinie "dziedzina nauk społecznych" i dyscyplinie "nauki o polityce". Informacja o aktualnej 

dziedzinie/dyscyplinie jest dla systemu ważna (w pewnych miejscach niezbędna), dlatego uzupełniamy 

dane o stopniu naukowym informacją, że w ramach klasyfikacji CKSST (kod aktualnej klasyfikacji) 

dziedzina = "dziedzina nauk społecznych", a dyscyplina = "nauki o polityce". 

Jeśli w przyszłości nastąpi zmiana w słowniku dziedzin/dyscyplin i pojawi się nowa klasyfikacja (np. o 

kodzie CKSST2), w której nazwa "dziedzina nauk społecznych" zostanie zastąpiona przez "dziedzina nauk 

społecznych i politycznych", system sam dokona odpowiedniego przekształcenia, a stopień naukowy osoby 

będzie powiązany z trzema zapisami dotyczącymi dziedziny/dyscypliny. Jeden z zapisów będzie historyczny 

(klasyfikacja KLAS_HIST), dwa kolejne odnosić się będą do klasyfikacji/słowników o kodach CKSST i 

CKSST2. Aktualnym zapisem będzie ten ostatni: CKSST2. 

 

Scenariusz 2 

Osoba uzyskała stopień naukowy, który oryginalnie da się opisać jedynie w ramach klasyfikacji 

historycznej. Nie istnieje jednocześnie potrzeba szukania odpowiednika w ramach klasyfikacji aktualnej. 

Pozostaje jedynie zapis w ramach KLAS_HIST. Rozwiązanie takie nie jest zalecane, ale dopuszczalne. 

 

Scenariusz 3 

Osoba uzyskała stopień naukowy w roku 2012, dziedzina i dyscyplina odpowiada klasyfikacji aktualnej 

CKSST. Rejestrujemy stopień wyłącznie w dziedzinie/dyscyplinie w ramach klasyfikacji aktualnej. Gdy 

klasyfikacja zostanie zaktualizowana (np. do CKSST2) system sam dokona mapowania i doda kolejny zapis 

odpowiadający nowej klasyfikacji (o ile zdefiniowano odpowiednie reguły opisujące zmianę klasyfikacji). 

Wartość pierwotna oczywiście zostanie, jako informacja oryginalna, przestanie jednak być wartością 

aktualną. 

 

 

Element <stopienNaukowy> zawierać więc może jeden lub wiele elementów <dziedzinaDyscyplina>. 

Jeśli jest ich wiele, każdy z nich musi odpowiadać innej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin. 

 

Zawartość sekcji <dziedzinaDyscyplina> stopnia naukowego 

Element Liczba 
elem. 

Typ, 
długość 

Wymagane Opis, dodatkowe warunki, 
walidacja 

<klasDzDyscKod> 1 text, 50 tak Kod klasyfikacji dziedzin i 
dyscyplin: KLAS_HIST lub 
CKSST. 

<dziedzinaKod> 0..1 text, 50 nie: gdy w ramach klasyfikacji 
historycznej przekazujemy nazwę 
dziedziny 
tak: we wszystkich pozostałych 
przypadkach 

Kod dziedziny (w ramach 
klasyfikacji). 

<dyscyplinaKod> 0..1 text, 50 nie: gdy w ramach klasyfikacji 
historycznej przekazujemy nazwę 

Kod dyscypliny (w ramach 

klasyfikacji). 
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dziedziny lub (również w 
KLAS_HIST) decydujemy się 
pominąć dyscyplinę 
tak: we wszystkich pozostałych 

przypadkach 

<dziedzinaNazwa> 0..1 text, 1000 tak: gdy w ramach klasyfikacji 
historycznej przekazujemy nazwę 
dziedziny 
nie: pozostałe przypadki 

Nazwa dziedziny. Pole 
używane jedynie w ramach 
klasyfikacji historycznej. 

<dyscyplinaNazwa> 0..1 text, 1000 tak: gdy w ramach klasyfikacji 
historycznej przekazujemy nazwę 
dyscypliny 

nie: pozostałe przypadki 

Nazwa dyscypliny. Pole 
używane jedynie w ramach 
klasyfikacji historycznej. 

 

 

 

 

 

 

Przykład informacji o stopniu doktora nadanym w Polsce, współczesna instytucja nadająca 

 

<stopienNaukowy> 
<trybNadaniaKod>SK</trybNadaniaKod> 

<stopienNaukowyOrygKod>DR</stopienNaukowyOrygKod> 

<instytucjaNadajNostrKod>UW/INS01</instytucjaNadajNostrKod> 
<dataWszczeciaPrzewodu>1971-06-01</dataWszczeciaPrzewodu> 

<dataUzyskaniaStopnia>1972-02-01</dataUzyskaniaStopnia> 
<specjalnosc>Analiza funkcjonalna</specjalnosc> 

<dziedzinaDyscyplina> 
 <klasDzDyscKod>KLAS_HIST</klasDzDyscKod> 
 <dziedzinaNazwa>Nauki ścisłe</dziedzinaNazwa> 
 <dyscyplinaNazwa>Matematyka</dyscyplinaNazwa> 
</dziedzinaDyscyplina> 

<dziedzinaDyscyplina> 
 <klasDzDyscKod>CKSST</klasDzDyscKod> 
 <dziedzinaKod>DZ0301</dziedzinaKod> 
 <dyscyplinaKod>DS0301</dyscyplinaKod> 
</dziedzinaDyscyplina> 

</stopienNaukowy> 
 

 

Powyżej prezentujemy typowy wariant: przekazujemy informację nadanym w kraju (SK) stopniu 

naukowym doktora (DR). Stopień nadała istniejąca w bazie, współczesna instytucja o kodzie UW/INS01. 
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W przykładzie jednostką nadającą stopień była instytucja współczesna, posiadająca w bazie swój kod. Gdy 

chcemy zarejestrować w systemie stopień nadany przez instytucję historyczną, zamiast elementu 

<instytucjaNadajNostrKod> wstawiamy sekcję <instytucjaNadajNostrHist>. 
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Przykład informacji o stopniu doktora, instytucja nadająca historyczna 

 

<stopienNaukowy> 
<trybNadaniaKod>SK</trybNadaniaKod> 

<stopienNaukowyOrygKod>DR</stopienNaukowyOrygKod> 
<instytucjaNadajNostrHist> 

<instytucjaNadajNostrNazwa>Politechnika Lwowska</instytucjaNadajNostrNazwa> 
<instytucjaNadajNostrPanstwo>Polska</instytucjaNadajNostrPanstwo> 

<instytucjaNadajNostrMiasto>Lwów</instytucjaNadajNostrMiasto> 

</instytucjaNadajNostrHist> 
<dataWszczeciaPrzewodu>1931-11-15</dataWszczeciaPrzewodu> 

<dataUzyskaniaStopnia>1932-02-01</dataUzyskaniaStopnia> 
<dziedzinaDyscyplina> 
 <klasDzDyscKod>KLAS_HIST</klasDzDyscKod> 
 <dziedzinaNazwa>Nauki ścisłe</dziedzinaNazwa> 
 <dyscyplinaNazwa>Matematyka</dyscyplinaNazwa> 
</dziedzinaDyscyplina> 

</stopienNaukowy> 
 

 

 

 

 

4.3.7 Pracownik. Stopnie i tytuły. Tytuł naukowy 

Sposób wiązania tytułu naukowego z dziedziną nauki opiera się na mechanizmie przypominającym bardzo 

rozwiązanie zastosowane przy stopniach naukowych. Tutaj jednak mamy do czynienia z uproszczonym jego 

wariantem, ograniczamy się wyłącznie do dziedziny. Z jednym tytułem związanych może być kilka zapisów 

dotyczących dziedziny, w tym tylko jeden z nich może dotyczyć klasyfikacji historycznej. Jedna z dziedzin 

jest aktualna. Dokładny opis zagadnienia znajduje się powyżej, w punkcie poświęconym stopniom 

naukowym. 
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Element <tytulNaukowy> 

Element Liczba 
elem. 

Typ, 
długość 

Wymagane Opis, dodatkowe warunki, 
walidacja 

<tytulNaukowyOrygKod> 1 text, 16 tak Tytuł naukowy. 
Słownik:  
[PR.Tytuł naukowy] 

<dataNadania> 1 data 
rrrr-mm-dd 

tak Data nadania tytułu 

naukowego. 

<dziedzina> 1..* <...>  Dziedzina, w której tytuł 
został nadany. Element 
opisany poniżej. 

 

 

 

Zawartość sekcji <dziedzina> tytułu naukowego 

Element Liczba 
elem. 

Typ, 
długość 

Wymagane Opis, dodatkowe warunki, 
walidacja 

<klasDzDyscKod> 1 text, 50 tak Kod klasyfikacji dziedzin i 
dyscyplin: KLAS_HIST lub 
CKSST. 

<dziedzinaKod> 0..1 text, 50 nie: gdy w ramach klasyfikacji 
historycznej przekazujemy 
nazwę dziedziny 
tak: we wszystkich 
pozostałych przypadkach 

Kod dziedziny (w ramach 
klasyfikacji). 

<dziedzinaNazwa> 0..1 text, 1000 tak: gdy w ramach klasyfikacji 
historycznej przekazujemy 
nazwę dziedziny 
nie: pozostałe przypadki 

Nazwa dziedziny. Pole 
używane jedynie w ramach 
klasyfikacji historycznej. 

 

Przykład zawartości elementu <tytulNaukowy> 

 

<tytulNaukowy> 

<tytulNaukowyOrygKod>PROF</tytulNaukowyOrygKod> 

<dataNadania>2011-01-01</dataNadania> 
<dziedzina> 
 <klasDzDyscKod>KLAS_HIST</klasDzDyscKod> 
 <dziedzinaNazwa>Nauki ścisłe</dziedzinaNazwa> 

</dziedzina> 
<dziedzina> 
 <klasDzDyscKod>CKSST</klasDzDyscKod> 
 <dziedzinaKod>DZ0301</dziedzinaKod> 

</dziedzina> 

</tytulNaukowy> 
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5 Klucze – scenariusze 
 

Wersja 2.1 pliku XSD została rozszerzona o dodatkową sekcję <kluczOper> dla wybranych  obiektów. 

Umożliwia ona m.in. identyfikację rekordu w bazie i zmianę wybranych parametrów służących do tej pory 

jako atrybuty klucza, nie podlegające modyfikacji poprzez procedury importu 
4
. 

 

Element klucza może być użyty w obrębie określonych sekcji plików XML:  

 Dane osobowe studenta,  

 Dane dotyczące studiów 

 Zatrudnienia pracownika 

 

Klucze stanowią sposób rozwiązania podstawowego problemu importu, którym jest zasada prawidłowego 

replikowania danych pochodzących z różnych baz danych w jednym systemie bez użycia jednoznacznego 

identyfikatora. Zamiast niego wykorzystywany został bardziej elastyczny mechanizm kombinacji atrybutów, 

które umożliwiają jednoznaczną identyfikację obiektu w bazie danych systemu POL-on. 

 

W chwili obecnej jedyną dostępną operacją (usługą) możliwą do wykonania przy użyciu sekcji jest 

aktualizacja danych obiektu już istniejącego w systemie. 

 

Po identyfikacji - w przypadku wystąpienia określonej sekcji pliku, która ma być modyfikowana - zestaw pól 

i ich wymagalność jest taka sama jak opisana w poprzednich rozdziałach tzn. w przypadku użycia klucza do  

identyfikacji danych dotyczących studiowania studenta w celu aktualizacji wybranego atrybutu, np. daty 

zarejestrowania, wymagane jest podanie w pliku również pozostałych atrybutów, zgodnie z dotychczas 

określoną wymagalnością wynikającą z poprzednich wersji XSD. Reguła ta znajdzie odzwierciedlenie w 

zademonstrowanych w dokumencie przykładach. 

 

Nie musi być natomiast wymagane wystąpienie elementów zagnieżdżonych. Na przykładzie 

zademonstrowanym w części student – zmiana danych osobowych wykorzystano mechanizm klucza do 

danych studenta bez podania wymagalnej w dotychczasowej wersji 2.0 części opisującej dane o studiach. 

Wystarczające jest podanie wyłącznie sekcji <osoba>. Wynika to z logiki identyfikacji określonych 

obiektów.  

 

  

                                                
4 Dotychczasowy sposób identyfikacji opisany w pomocy systemowej 

https://polon.nauka.gov.pl/dokuwiki/doku.php/operacje_wykonywane_poprzez_pliki 

https://polon.nauka.gov.pl/dokuwiki/doku.php/operacje_wykonywane_poprzez_pliki
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5.1 Student - zmiana danych osobowych 

 

Przykład zawartości elementu <student> 

 

<student> 

 <osoba> 

 <kluczOper> 

  <klucz> 

   <pesel>82050439243</pesel> 

 </klucz>  

  <oper> 

   aktualizacja 

  </oper> 

 </kluczOper> 

  <imie1>Jan</imie1> 
  <nazwisko>Kowalski</nazwisko> 

  <cudzoziemiec>N</cudzoziemiec> 

  <pesel>88111112345</pesel> 

 </osoba> 

</student> 

 

 

Jeśli w elemencie <student> znajdzie się <kluczOper>, to może dalej być wyłącznie element <osoba> 

(nie jest obowiązkowy ani jeden element <daneDotyczaceStudiow>). Wówczas wykonywana jest 

wyłącznie operacja aktualizacji danych osobowych 

 

Lista pól, które mogą być użyte w kluczu 

Element 

<imie1> 

<imie2> 

<prefixNazwiska> 

<nazwisko> 

<cudzoziemiec> 

<pesel> 

<dokTozsamRodzaj> 

<dokTozsamNumer> 

<dokTozsamKrajKod> 
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Jeśli za elementem osoba pojawi się element (elementy) <daneDotyczaceStudiow>, to interpretowane 

jest to na dotychczasowych zasadach. 

 

Uwaga: 

Operacja zostanie wykonana wyłącznie wówczas, gdy znaleziony zostanie dokładnie jeden 

obiekt odpowiadający kluczowi. 

 

5.2 Student - zmiana danych o studiowaniu (o relacji z kierunkiem) 

Przykład zawartości elementu <student> 

<student> 

 <osoba> 

  <imie1>Jan</imie1> 

  <nazwisko>Kowalski</nazwisko> 

  <cudzoziemiec>N</cudzoziemiec> 

  <pesel>82050439243</pesel> 

 </osoba> 

 <daneDotyczaceStudiow> 

  <studia> 

   <kluczOper> 

    <klucz> 

     <instytucjaKod>UW/WI</instytucjaKod> 

     <kierunekId>8284</kierunekId> 

    </klucz> 

    <oper> 

     aktualizacja 

    </oper> 

   </kluczOper> 

   <instytucjaKod>UW/WI</instytucjaKod> 

   <kierunekId>8284</kierunekId> 

   <formaStudiow>Stacjonarne</formaStudiow> 

   <dataZarejestrowania>2011-09-01</dataZarejestrowania> 

   <pierwszyKierunek>T</pierwszyKierunek> 

   <zwolnionyZOplat>T</zwolnionyZOplat> 

  </studia> 

 </daneDotyczaceStudiow> 

</student> 
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Lista pól, które mogą być użyte w kluczu: 

Element 

<instytucjaKod> 

<kierunekId> 

<formaStudiow> 

<dataZarejestrowania> 

<dataWyrejestrowania> 

 

 

Aktualizacja danych o studiowaniu polega na użyciu elementu <kluczOper> w sekcji <studia>.  

Przykładem jest fragment XML zaprezentowany powyżej. Studenta identyfikujemy na podstawie danych 

zawartych w sekcji <osoba>. Gdy student (jako osoba) zostanie zidentyfikowany, analizowana jest 

zawartość elementu <studia>. Gdy znajdziemy tak element <kluczOper> z kluczem i poleceniem 

aktualizacji, system podejmie próbę wyszukania studiów o podanych parametrach.  

 

UWAGA 

operacja wyszukania odbywa się w tylko i wyłącznie w kontekście jednej osoby.  

 

Po zlokalizowaniu obiektu (studiowania) nadpisujemy jego dotychczasowy stan danymi znajdującymi się 

poniżej elementu <kluczOper>.  

 

Patrząc na powyższy przykład możemy założyć, że student został przypisany do kierunku o identyfikatorze 

8284 na Wydziale Informatyki UW (kod UW/WI). Ale podane zostały nieprawidłowe dane, np. forma 

(niestacjonarne) i data zarejestrowania (2011-09-10). Chcemy dokonać korekty na: stacjonarne, 2011-09-

01.  

W celu dokonania korekty identyfikujemy studenta i studia. Zwykle wystarczy osoba wynikająca z 

kontekstu operacji, kod instytucji i identyfikator kierunku (zakładamy jedno przypisanie osoby do kierunku 

na wydziale). Po znalezieniu obiektu system dokona aktualizacji danych. 

 

Wszystkie dodatkowe dane, tzn. zawartość elementu <semestry> interpretowane są na dotychczasowych 

zasadach. 
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5.3 Student - zmiana danych o studiowaniu (data rozpoczęcia studiów) 

 

Przykład zawartości elementu <student> 

 

<student> 

 <osoba> 

  <imie1>Jan</imie1> 

  <nazwisko>Kowalski</nazwisko> 

  <cudzoziemiec>N</cudzoziemiec> 

  <pesel>82050439243</pesel> 

 </osoba> 

 <daneDotyczaceStudiow> 

  <studia> 

   <kluczOper> 

    <klucz> 

     <instytucjaKod>UW/WI</instytucjaKod> 

     <kierunekId>8284</kierunekId> 

                        < dataZarejestrowania >2011-09-01</ dataZarejestrowania > 

    </klucz> 

    <oper> 

     aktualizacja 

    </oper> 

   </kluczOper> 

            <instytucjaKod>UW/WI</instytucjaKod> 

  <kierunekId>8284</kierunekId> 

  <formaStudiow>Stacjonarne</formaStudiow> 

  <dataZarejestrowania>2010-09-01</dataZarejestrowania> <!—Edycja daty rozpoczęcia --> 

  <pierwszyKierunek>T</pierwszyKierunek> 

  <zwolnionyZOplat>T</zwolnionyZOplat> 

  </studia> 

 </daneDotyczaceStudiow> 

</student> 
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Lista pól, które mogą być użyte w kluczu 

Element 

<instytucjaKod> 

<instytucjaKod> 

<kierunekId> 

<formaStudiow> 

<dataZarejestrowania> 

<dataWyrejestrowania> 

 

 

5.4 Pracownik - zmiana danych osobowych 

Mechanizm analogiczny do zmiany danych osobowych studenta. 

 

Przykład zawartości elementu < pracownikDydaktycznoNaukowy > 

<pracownikDydaktycznoNaukowy>  

 

<osoba> 

 <kluczOper> 

  <klucz> 

   <pesel>78122844295</pesel> 

 </klucz>  

  <oper> 

   aktualizacja 

  </oper> 

 </kluczOper> 

 

<imie1>Adam</imie1> 

<imie2>Klemens</imie2> 

<prefixNazwiska>von</prefixNazwiska> 

<nazwisko>Trier</nazwisko> 

<cudzoziemiec>N</cudzoziemiec> 

<pesel>82050439243</pesel> <!—Zmiana PESEL --> 

</osoba> 

    

</pracownikDydaktycznoNaukowy> 
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5.5 Pracownik - zmiana interpretacji elementów zawartych wewnątrz 
zatrudnienia 

Zmiana w stosunku do stosowanej dotychczas interpretacji. Jeśli podając (aktualizując) dane o zatrudnieniu 

nie podamy informacji o minimum kadrowym lub uprawnieniach do nadawania stopni (elementy 

<minimumKadrowe>, <uprawNadawStop>) to system pozostawia dotychczasowe dane w systemie (nie 

usuwa np. związanego z zatrudnieniem minimum kadrowego). 

Co to oznacza w praktyce? Możliwość aktualizacji zatrudnienia bez podawania minimum kadrowego, która 

to operacja nie usunie dotychczasowego minimum kadrowego  - pozostanie ono bez zmian. 

 

5.6 Nauczyciel akademicki - zmiana danych zatrudnienia 

Przykład zawartości elementu < nauczycielAkademickiZatrudnienie > 

 

<nauczycielAkademickiZatrudnienie> 

 <kluczOper> 

  <klucz> 

   <instytucjaKod>UW/WI</instytucjaKod> 

   <dataOd>2001-12-01</dataOd> 

  </klucz> 

  <oper> 

   aktualizacja 

  </oper> 

 </kluczOper> 

 <instytucjaKod>UW/WI</instytucjaKod> 

 <miejscePracyKod>PMP</miejscePracyKod> 

 <formaZatrKod>UP</formaZatrKod> 

 <rodzajCzasUmowyKod>CN</rodzajCzasUmowyKod> 

 <wymiarCzasuPracyKod>P</wymiarCzasuPracyKod> 

 <dataOd>2001-11-01</dataOd> <!—Edycja daty rozpoczęcia zatrudnienia --> 

 <nauczycielAkademickiKod>Dydaktyczny</nauczycielAkademickiKod> 

 <stanowiskoKod>ST001</stanowiskoKod> 

 <stanowiskoDataObjecia>2001-12-01</stanowiskoDataObjecia> 

 <zgodaRektDodZatrData>2011-09-01</zgodaRektDodZatrData> 

</nauczycielAkademickiZatrudnienie> 
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Aktualizacja danych o zatrudnieniu polega na zidentyfikowaniu zatrudnienia (w powyższym przykładzie za 

pomocą kodu instytucji i daty), określeniu operacji (aktualizacja) i podaniu nowych wartości obiektu. Dane 

związane z zatrudnieniem (minimum kadrowe, przypisanie do uprawnień do nadawania stopni itp.) nie 

zostaną zmienione, choć ich status może się zmienić w związku ze zmianą parametrów samego 

zatrudnienia. 

 

Lista pól, które mogą być użyte w kluczu 

Element 

<instytucjaKod> 

<miejscePracyKod> 

<formaZatrKod> 

<rodzajCzasUmowyKod> 

<dataOd> 

<dataDo> 

<stanowiskoKod> 

<stanowiskoDataObjecia> 
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5.7 Pracownik naukowy- zmiana danych zatrudnienia 

Przykład zawartości elementu <pracownikNaukowyZatrudnienie> 

 

<pracownikNaukowyZatrudnienie> 

 

<kluczOper> 

  <klucz> 

   <instytucjaKod>UW/WI</instytucjaKod> 

   <dataOd>2001-12-01</dataOd> 

               <dataDo>2012-12-03</dataDo> 

  </klucz> 

  <oper> 

   aktualizacja 

  </oper> 

 </kluczOper> 

 

 <instytucjaKod> UW/WI </instytucjaKod> 

 <miejscePracyKod>DMP</miejscePracyKod> 

 <formaZatrKod>UP</formaZatrKod> 

 <rodzajCzasUmowyKod>CO</rodzajCzasUmowyKod> 

 <wymiarCzasuPracyKod>N</wymiarCzasuPracyKod> 

<wymiarCzasuPracyCzesc>3</wymiarCzasuPracyCzesc> 

<wymiarCzasuPracyCalosc>4</wymiarCzasuPracyCalosc> 

 <dataOd>2012-01-02</dataOd>   <!—Edycja daty rozpoczęcia zatrudnienia --> 

 <dataDo>2012-12-03</dataDo> 

 <stanowiskoKod>ST006</stanowiskoKod> 

 <stanowiskoDataObjecia>2012-01-02</stanowiskoDataObjecia> 

</pracownikNaukowyZatrudnienie> 
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Aktualizacja danych o zatrudnienia pracownika naukowego analogiczna jak w przypadku nauczyciela 

akademickiego. 

 

Lista pól, które mogą być użyte w kluczu 

Element 

<instytucjaKod> 

<miejscePracyKod> 

<formaZatrKod> 

<rodzajCzasUmowyKod> 

<dataOd> 

<dataDo> 

<stanowiskoKod> 

<stanowiskoDataObjecia> 
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6 Diagram XSD w wersji 2.1 
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