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1 Wstęp 
 

Celem niniejszego dokumentu jest opisanie struktury pliku importowego, za pomocą którego 

przekazywane są do systemu POL-on jednostkowe dane studentów, absolwentów, doktorantów oraz 

pracowników naukowych. W dokumencie przedstawiona została propozycja nowego pliku 

importowego w wersji 4.0 wraz ze zmianami w architekturze masowego przetwarzania pików XML. 

 

Dokument ma status propozycji przekazanej do konsultacji z udziałem przedstawicieli uczelni oraz 

jednostek naukowych odpowiedzialnych za wprowadzanie danych do systemu POL-on. Szczegółowy 

harmonogram czynności i terminów związanych z integracją systemów opisany został w rozdziale 1.3 

Harmonogram integracji. 

 

Podstawę zmian wprowadzonych do dotychczasowego procesu importu plików stanowi uchwalona 

dnia 24 lipca 2014 r nowelizacja ustaw - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o stopniach i tytułach 

naukowych wraz z powiązanymi rozporządzeniami1. 

 

W pierwszej części dokumentu opisane zostały propozycje zmian związanych z architekturą oraz 

procesem przetwarzania plików. Nowelizacja ustawy stanowi okazję do wprowadzenia kilku bardzo 

istotnych modyfikacji, które do tej pory były wstrzymywane z uwagi na konieczność utrzymywania 

plików XSD w niezmienionej strukturze. Szereg zgłoszonych przez Państwa propozycji mających na 

celu uproszczenie i dostosowanie dotychczasowej struktury plików XSD nie był możliwy do realizacji z 

uwagi na fakt, iż pociągały by one za sobą dodatkowe nakłady finansowe po Państwa stronie. 

Chcielibyśmy uwzględnić je na obecnym etapie2. Zaprojektowaliśmy również szereg rozwiązań, które 

powinny wpłynąć pozytywnie na przyspieszenie procesu przetwarzania plików. Jednym z kluczowych 

rozwiązań w tym zakresie jest zniesienie podziału importu na dwa procesy wywoływane o różnych 

porach dnia (import właściwy po godzinie 17tej każdego dnia) i wykonywanie go w sposób ciągły 

przez cały dzień. 

 

Druga część dokumentu stanowi szczegółowy opis pliku XML w nowej strukturze wraz z przykładami. 

 

Kluczowe zmiany wynikające z nowelizacji ustaw oraz rozporządzeń to: 

 Rozszerzenie zakresu danych osobowych; 

                                                
1 W momencie publikacji dokumentu nie zostały jeszcze uchwalone istotne rozporządzenia wykonawcze 
określające szczegółowy zakres poszczególnych rejestrów. 
2 Szczegółowe rozwiązania zostały opisane w części II dokumentu, należy zaliczyć do nich m.in. pole notatki dla 
wybranych obiektów, przypisanie pomocy materialnej do wybranych miesięcy roku akademickiego z pominięciem 
semestrów, połączenie dublujących część danych sekcji <pracownikNaukowy> i <nauczycielAkademicki> w jeden 
element o nazwie <Pracownik> oraz usunięcie nadmiarowego pola „data objęcia stanowiska” w zatrudnieniu. 
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 Usunięcie danych dotyczących odpłatności za studia; 

 Dodatkowe atrybuty studenta związane z zakończeniem studiów oraz uzyskaniem tytułu 

zawodowego (absolwenci); 

 Nowy rejestr studentów studiów trzeciego stopnia (doktoranci); 

 Usunięcie z importu masowego danych dotyczących stopni oraz tytułów naukowych 

uzyskanych po wejściu w życie ustawy. Informacje te powinny być wprowadzane poprzez 

moduł Doktor, doktor habilitowany, profesor. Wyjątek stanowią jedynie stopnie równoważne 

oraz  stopnie zagraniczne nostryfikowane w Polsce; 

 Zmiany w modelu zatrudnienia nauczycieli akademickich; 

 Dodatkowe informacje o liczbie godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich; 

 Przedstawienie zgody rektora na dodatkowe zatrudnienie pracownika jako informacji 

powiązanej z pracownikiem a nie konkretnym zatrudnieniem oraz dodanie atrybutów 

określających jej obowiązywanie w czasie. 

 

 

Na tym etapie nie prezentujemy Państwu jeszcze propozycji zmian w zakresie zawartości słowników 

systemowych. Publikowana propozycja nie uwzględnia również reguł kontroli poprawności danych, 

które będą modyfikowane na etapie implementacji zmian w systemie. Te informacje powinny zostać 

Państwu przedstawione wraz z ostateczną wersją schematu XSD w dniu 30 września 2014 (patrz: 

harmonogram projektu) 

 

Prosimy o przesyłanie uwag do dokumentu na poniższe adresy e-mail: 

 adam.bochek@opi.org.pl  

 marek.michajlowicz@opi.org.pl  

W tytule wiadomości prosimy o użycie zwrotu: „Uwagi do importu w wersji 4.0” 

 

 

 

 
 UWAGA: Niniejszy dokument stanowi jedynie propozycję zmian, stanowiącą 

punkt wyjścia do dalszych konsultacji z Państwa udziałem. Sposób działania 
importu wraz ze schematem XSD może ulec istotnym zmianom. Jednym z 

powodów takiego stanu rzeczy jest fakt, iż na etapie publikacji dokumentu nie 

zostały wciąż uchwalone odpowiednie rozporządzenia określające zawartość 
poszczególnych rejestrów systemu. 

 

 

 

mailto:adam.bochek@opi.org.pl
mailto:marek.michajlowicz@opi.org.pl
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I Propozycje zmian związanych z procesem importu plików 
 

1.1 Przyjęte założenia 

 

Podczas opracowywania poniższej propozycji zmian kierowaliśmy się następującymi założeniami: 

 

 Staraliśmy się zminimalizować nakłady związane z dostosowaniem Państwa systemów w 

krótkiej perspektywie czasowej wynikającej nowelizacji ustawi i rozporządzeń. Nowy model 

importu utrzymuje w dalszym ciągu większość atrybutów i rozwiązań z poprzedniej wersji. 

 Założyliśmy stworzenie możliwości ewolucyjnego przejścia w dłuższej perspektywie z 

dotychczasowej struktury importu na rozwiązania nakierowane na model usługowy, którego 

założenia zostały bardziej szczegółowo opisane w dalszej części dokumentu (patrz: 

rozdział II). 

 Nie udostępniamy na tym etapie operacji masowego usuwania danych dotyczących 

zatrudnienia oraz studiowania. W perspektywie wykorzystania systemu jako narzędzia 

wspomagającego proces podziału dotacji podstawowej oraz raportowania danych do GUS 

wprowadzenie takiej możliwości niosło by za sobą zbyt duże ryzyko wynikające z możliwości 

zaburzenia integralności danych stanowiących podstawę wyliczeń. Prosimy o wzięcie pod 

uwagę tego faktu podczas zasilania systemu. Zachęcamy do wykorzystania środowiska 

dostępnego pod adresem http://polon-demo.opi.org.pl zawierającego testową wersję 

systemu POL-on, która umożliwia zweryfikowania procedury importu bez naruszania danych 

znajdujących się w systemie „produkcyjnym"3 

 Staraliśmy się uwzględnić możliwie jak najwięcej zgłoszonych przez Państwa propozycji 

rozwiązań dotyczących modyfikacji obecnej struktury plików XSD, mających na celu 

uproszczenie sposobu raportowania, dla których nie było do tej pory możliwości 

wprowadzenia zmian z uwagi na zamrożenie schematów XSD. 

 

  

                                                
3 Nowa wersja importu udostępniona zostanie Państwu na tym środowisku już 30 października 2014 

przed wdrożeniem produkcyjnym, zaplanowanym na 24 listopada 2014 (patrz: rozdział  1.3 
Harmonogram integracji ) 

http://polon-demo.opi.org.pl/
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1.2 Propozycje zmian w architekturze 

 

Podjęliśmy szereg prac mających na celu zmianę procesu przetwarzania plików importowych w wyniku 

których zniwelowane zostaną dotychczasowe opóźnienia czasowe. 

1.2.1 Import całodobowy 

 

Od momentu wdrożenia pierwszych zmian w imporcie, przewidzianych na 30 października 2014 r. 

zniesione zostanie opóźnienie czasowe wywołania procesu importu, mającego na celu wstawianie 

danych do systemu. Import wykonywany będzie w ciągu całego dnia i podzielony będzie na dwie, a 

nie tak jak dotychczas, trzy fazy. W trakcie fazy wgrywania pliku wykonana zostanie synchronicznie 

weryfikacja, mająca na celu sprawdzenie jego struktury. W kolejnej fazie wykonany zostanie 

całościowy proces walidacji i wstawiania danych do bazy. 

1.2.2 Zarządzanie kolejką importową 

 

Modyfikacja opisana w poprzednim punkcie wymuszana na nas wprowadzenie szeregu zmian 

mających na celu zarządzanie kolejnością przetwarzania plików w sposób jak najbardziej efektywny. 

Zgodnie z tym podejściem będziemy obniżać priorytety dla rekordów nie wprowadzających zmian w 

systemie oraz powtórzeń w ramach poszczególnych importów wgrywanych na serwer. Prosimy o 

wzięcie tego pod uwagę podczas wgrywania pików. Zachęcam Państwa do zasilania systemu POL-on 

w sposób przyrostowy.  

1.2.3 Zmiana poziomu blokowania rekordów 

 

Poziom blokowania rekordów w związku z importem całodobowym może mieć wpływ na operacje 

wykonywane w tym samym czasie z poziomu interfejsu użytkownika. Jako domyślny poziom 

blokowania przyjęliśmy obiekt osoby (student, pracownik, doktorant) stanowiącej jednej węzeł w pliku 

XML.  Jeżeli w tym samym czasie rekord będzie edytowany z poziomu interfejsu użytkownika, nastąpi 

jego odrzucenie podczas importu. 

1.2.4 Eksport danych z systemu według nowego schematu XSD 

 

Stworzymy dla Państwa mechanizm eksportu danych dostępnych w systemie w formie plików XML 

zgodnych ze strukturą nowego schematu XSD w wersji 4.0. Z przyczyn wydajnościowych zakres 



 

Dokument Propozycje zmian w imporcie masowym Ostatnia 
modyfikacja: 

2014-07-31 

Utworzył: 
Marek Michajłowicz, Adam Bochenek 

 

Wersja: 4.0.0 

 

 

Data utworzenia: 2014-07-01 Status: Propozycja Strona: 9 / 86 

 

 

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa 

tel.: +4822 570 14 00, fax: +4822 825 33 19, http://www.opi.org.pl, e-mail: opi@opi.org.pl 

Numer KRS: 0000127372, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 006746090, NIP: 525-000-91-40 

 

   

 

 

eksportowanych danych powinien być ograniczony i wykonywany w sposób asynchroniczny (raport na 

żądanie).  

 

 

1.3 Harmonogram integracji 

 

Naszym celem w procesie przygotowania zmian w systemie POL-on związanych z nowelizacją jest jak 

najszybsze włączenie Państwa w działania związane z projektem modyfikacji oraz pozyskanie Państwa 

aktywnego wsparcia poprzez zgłaszanie uwag i propozycji zmian. Jako wykonawca systemu 

pozostawiany sobie oczywiście prawo do ostatecznych decyzji związanych ze sposobem jego 

funkcjonowania.  

 

Oferujemy Państwu również szeroko rozumiane wsparcie merytoryczne w formie szkoleń ze sposobu 

przygotowania pików i integracji z systemem POL-on, na które zapraszamy pracowników działów 

technicznych oraz przedstawicieli firm informatycznych przygotowujących dla Państwa odpowiednie 

rozwiązania systemowe.  

Udostępniamy także odpowiednie środowiska testowe umożliwiające integrację (patrz: rozdział 1.4 

Testowanie importu) 

 

Działanie Termin Opis 

Opublikowanie przez OPI PIB  
wstępnego schematu XSD oraz  

instrukcji zmian w imporcie 
masowym 

31–07–2014 Efektem działania jest niniejszy dokument oraz plik 
XSD w wersji 4.0 

Zebranie uwag w formie 
elektronicznej 

Do 31–08-2014 Prosimy o przesyłanie uwag do dokumentu na poniższe 
adresy e-mail: 
• adam.bochek@opi.org.pl  
• marek.michajlowicz@opi.org.pl  
 
W tytule wiadomości prosimy o użycie zwrotu: „Uwagi 
do importu w wersji 4.0” 
 
Państwa uwagi zostaną zebrane i omówione podczas 
wspólnych konsultacji w siedzibie OPI 

Warsztaty i konsultacje z  
twórcami oprogramowania dla  
uczelni w siedzibie OPI PIB lub 
zdalnie. 

Od 1-09-2014  
do 15-09-2014  

W sierpniu na stronach serwisu informacyjnego 
http://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci przedstawimy 
Państwu informację o terminach konsultacji oraz 
formie zgłaszania uczestnictwa.  

Konsultacje umożliwią nam prezentację dalszych 
efektów prac nad importem oraz doprecyzowanie 
zgłoszonych przez Państwa postulatów. 

Opublikowanie wersji 30-09-2014 Po uwzględnieniu Państwa uwag, na koniec 

http://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci
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ostatecznej schematu XSD  września opublikujemy ostateczną wersję pliku 
XSD wraz ze słownikami 

Rozpoczęcie szkoleń dla  
uczelni i twórców  
oprogramowania w  
siedzibie OPI PIB 

Od 6-10-2014 W październiku zapraszamy Państwa na szkolenia i 

warsztaty z importu masowego w siedzibie OPI PIB w 

ramach szkoleń instruktażowych kierowanych do 

pracowników uczelni i jednostek naukowych (patrz: 

http://polon.nauka.gov.pl/szkolenia )  

- Wdrożenie zmian w kierunkach 
studiów,  
jednostkach 
- Udostępnienie ankiety EN- 1 
- Udostępnienie "Listy ostrzeżeń” 
(Art. 37b) 

1-10-2014 Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego wdrożymy 
do systemu pierwsze zmiany wynikające z nowelizacji 
ustaw i rozporządzeń. Nie będą to modyfikacje 
związane z funkcjonowaniem rejestrów 
uwzględniających dane jednostkowe zasilane przez 
import masowy, lecz elementy struktury jednostek 
oraz prowadzonych kierunków studiów 

Wdrożenie modułów studenci, 
absolwenci, doktoranci i  
studia doktoranckie na środowisku 
testowym 
- Uruchomienie eksportu danych z 
systemu w formie pliku XML 
zgodnego z nowym formatem  

30-10-2014 Przed produkcyjnym uruchomieniem zmiany zostaną 
wdrożone najpierw na środowisku testowym 

http://polon-demo.opi.org.pl 

 
Opcja eksportu stanu dotychczasowej bazy systemu 
POL-on według schematu 4.0 

- Wdrożenie zmian w wykazie 
nauczycieli i pracowników na  
środowisku produkcyjnym 
- Upublicznienie wykazu nauczycieli i 
pracowników 
- Udostępnienie formularza 
sprawozdania z działalności uczelni 

30-10-2014 Na koniec września stworzymy możliwość importu 
danych pracowników na środowisku produkcyjnym 

- Uruchomienie modułów  

studenci, absolwenci,  
doktoranci i studia  
doktoranckie na środowisku  
produkcyjnym  
- Wykaz doktorów,  
doktorów habilitowanych,  
profesorów (art. 31a–31c) 

24-11-2014 Po okresie weryfikacji sposobu działania importu w 

warunkach testowych chcielibyśmy najpóźniej 24 
listopada udostępnić go na środowisku produkcyjnym. 
W tym terminie uruchomimy też nowy, dostosowany 
do znowelizowanej ustawy o stopniach i tytułach, 
rejestr osób posiadających stopnie i tytuły naukowe 

Ostateczny termin wprowadzenia  
doktorantów, studentów i  
pracowników do sytemu na rok 
akademicki 2014/2015 

31-12-2014 W roku akademickim 2014/2015 ostateczny termin 
wprowadzenia danych do rejestrów studentów, 
doktorantów i pracowników przypada na dzień 31-12-
2014 

 

1.4 Testowanie importu 

 

http://polon.nauka.gov.pl/szkolenia
http://polon-demo.opi.org.pl/
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Pod adresem http://polon-demo.opi.org.pl  dostępna jest testowa wersja systemu POL-on, która 

umożliwia przetestowanie procedury importu bez naruszania danych znajdujących się w systemie 

„produkcyjnym". 

 

Dane w systemie testowym są automatycznie odświeżane (kopiowane z serwera produkcyjnego) w 

dniach 1 i 5 każdego miesiąca. 

Dostęp do systemu (login i hasło) jest taki sam jak do systemu „produkcyjnego". 

 

http://polon-demo.opi.org.pl/
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2 Propozycje zmian związanych ze strukturą plików XSD 
 

 

 

 

 UWAGA: Od momentu wdrożenia w systemie schematu XSD w wersji 4.0 
wycofane zostają wszystkie dotychczasowe schematy. Utrzymywanie poprzednich 

schematów dla danych sprzed wejścia w życie ustaw nie jest możliwe, ponieważ 

generowałoby to dodatkowy nakład sił i środków na jego utrzymanie, co 
zmniejszyłoby możliwości OPI PIB w zakresie wprowadzenia pozostałych 

usprawnień. 
 

 

2.1 Wywołanie zdefiniowanych usług systemowych z poziomu plików XML 

 

W wersji 4.0 importu wprowadzone zostaje istotne rozszerzenie pozwalające na możliwości 

wykonywania operacji modyfikujących stan systemu POL-on. Rozwiązanie to stanowi rozwinięcie 

znanego z poprzednich wersji mechanizmu obsługi kluczy (sekcja <kluczOper>), który począwszy od 

wersji 4.0 przestaje być wspierany. 

 

Plik importu XML w dotychczasowej postaci zorientowany był przede wszystkim na dane. Podejście 

takie jest uzasadnione w pierwszych etapach funkcjonowania systemu, czyli w fazie, gdy system jest 

przede wszystkim zasilany informacjami. Kolejne etapy działania systemu mają już nieco inny 

charakter. Baza danych jest w dużym stopniu nasycona, ilość nowych informacji jest mniejsza, 

powstaje natomiast coraz większa potrzeba modyfikowania i zarządzania informacjami, które w 

systemie się już znajdują. 

 

Uwzględniając powyższy stan naturalnym rozwiązaniem wydaje się zaproponowanie rozszerzenia, 

które pozwala na wywoływaniu usług, czyli zdefiniowanych wcześniej operacji z listą parametrów. 

Podstawową zaletą takiego podejścia jest równoczesne określenie operacji (czyli tego, co chcemy 

zrobić) oraz danych (parametrów operacji). W dotychczasowym modelu posługujemy się wyłącznie 

danymi, kontekst operacji nie jest jednoznacznie podany. System w wielu przypadkach musi sam 

dokonać interpretacji, a wykonanie pewnych operacji z poziomu importu jest po prostu niemożliwe. 
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2.2 Zasada działania 

Wyobraźmy sobie, że osoba (student lub pracownik), której dane znajdują się w systemie, zmieniła 

nazwisko. Wysłanie takiej informacji za pomocą standardowej sekcji <osoba> w ramach elementu 

<student> lub <pracownikDydaktycznoNaukowy> w pliku importowym jest oczywiście możliwe, ale 

nie jest jednoznaczne.  

 

 

Bez wiedzy, jak system zinterpretuje taki wpis, możemy mieć wątpliwości, czy rezultatem importu 

będzie zmiana nazwiska czy może próba dodania nowej osoby. Nie ma też możliwości rozróżnienia 

pomiędzy operacją korekty nazwiska (bo wcześniej wprowadzone zostało z błędem) od biznesowej 

operacji zmiany nazwiska (np. w wyniku zawarcia związku małżeńskiego). Czyli problemy są dwa: 

1. Identyfikacja osoby; 

2. Podział na korektę lub operację biznesową. 

 

Stosując sekcję <kluczOper> rozwiązujemy pierwszy z problemów. Nadal jednak pozostaje problem 

podziału na korektę lub zmianę biznesową. 

 

Wszystkie opisane niedogodności eliminuje model z jasno zdefiniowanymi usługami. Dopiero definicja 

konkretnej operacji i jej parametrów zapewnia jednoznaczną interpretację. 

 

Oto definicja przykładowych usług: 

 

Nazwa usługi korektaNazwiska  (a może osobaNazwiskoKorekta, koryguj itp.) 

Opis Korekta błędnie wprowadzonego nazwiska osoby (błąd literowy, pomyłka 

itp.) 

Parametry  pesel – PESEL osoby 

 nazwiskoPrzed – nazwisko przed korektą 

 nazwiskoPo – nazwisko po korekcie 

Kontrakt Usługa szuka osoby o podanym numerze PESEL i nazwisku (parametr 
nazwiskoPrzed).  

Jeśli dla danej kombinacji (pesel, nazwiskoPrzed) znajduje się w systemie 
dokładnie jedna osoba, jej nazwisko zostanie skorygowane do wartości 

określonej parametrem nazwiskoPo. 

 
Do wykonania operacji wymagane są uprawnienia zezwalające na 

modyfikację danych osobowych danej osoby. 
 

Potencjalne błędy  niepoprawna wartość argumentów (niepoprawny pesel, puste 

nazwisko itp.) 

 dla pary (pesel, nazwiskoPrzed) nie została znaleziona dokładnie 

jedna osoba 
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 brak uprawnień do wykonania operacji 

 inny błąd niepozwalający na wykonanie operacji 

 

 

Nazwa usługi zmianaNazwiska   

Opis Zmiana nazwiska w wyniku zmiany stanu cywilnego lub innej decyzji 

administracyjnej 

Parametry  pesel – PESEL osoby 

 nazwiskoPrzed – nazwisko przed korektą 

 nazwiskoPo – nazwisko po korekcie 

 dataOd – data od której obowiązuje nowe nazwisko 

Kontrakt Usługa szuka osoby o podanym numerze PESEL i nazwisku (parametr 
nazwiskoPrzed).  

Jeśli dla danej kombinacji (pesel, nazwiskoPrzed) znajduje się w systemie 
dokładnie jedna osoba, jej nazwisko zostanie zmienione na wartość 

określoną parametrem nazwiskoPo. Dodatkowo w systemie znajdzie się 

informacja o dacie od której obowiązuje nowe nazwisko. 
 

Do wykonania operacji wymagane są uprawnienia zezwalające na 
modyfikację danych osobowych danej osoby. 

 

Potencjalne błędy  niepoprawna wartość argumentów (niepoprawny pesel, puste 

nazwisko itp.) 
 dla pary (pesel, nazwiskoPrzed) nie została znaleziona dokładnie 

jedna osoba 

 próba zarejestrowania kolejnej zmiany nazwiska w ramach 

jednej daty 
 brak uprawnień do wykonania operacji 

 inny błąd niepozwalający na wykonanie operacji 
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Lista operacji 

 
<listaOperacji> 

  

 <operacja> 

  <nazwa>korektaNazwiska</nazwa> 

  <parametry> 

    <pesel>82050439243</pesel> 

    <nazwiskoPrzed>Kowaski</nazwiskoPrzed> 

    <nazwiskoPo>Kowalski</nazwiskoPo> 

  </parametry> 

 </operacja> 

  

 <operacja> 

  <nazwa>zmianaNazwiska</nazwa> 

  <parametry> 

   <pesel>79020412312</pesel> 

   <nazwiskoPrzed>Wysocka</nazwiskoPrzed> 

   <nazwiskoPo>Nowak</nazwiskoPo> 

   <dataOd>2012-09-21</dataOd> 

  </parametry> 

 </operacja> 

  

</listaOperacji> 

 

 

 

Wszystkie operacje zawarte są w ramach elementu głównego o nazwie <listaOperacji>. Pojedynczy 

węzeł <operacja> zawiera wywołanie pojedynczej usługi. Operacje wykonywane są w takiej 

kolejności, w jakiej znajdują się w pliku. Każda traktowana jest oddzielnie i stanowi osobną transakcję. 

Możliwa jest więc sytuacja, gdy nie powiedzie się korekta nazwiska (pierwsza z dwóch przykładowych 

operacji) a wykonana zostanie poprawnie operacja druga, czyli zmiana nazwiska.  

 

W przypadku niepowodzenia wykonania operacji (niepoprawny zestaw argumentów, błąd wykonania 

itp.) informacje o błędach zawarte zostaną w pliku z raportem opisującym przebieg przetwarzania 

pliku importowego. 

 

Mechanizm importu nie dokonuje kontroli poprawności struktury elementów zawartych w węzłach 

<operacja> w procesie walidacji XSD. Weryfikacja odbywa się w procesie przetwarzania kolejnych 

operacji, wszelkie problemy sygnalizowane są dopiero w tym momencie. 
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2.3 Technologia 

Opisany mechanizm wywoływania usług koncepcyjnie odpowiada architekturze zorientowanej na 

usługi (SOA, ang. Service Oriented Architecture). System POL-on będzie, oprócz swych 

dotychczasowych funkcji, oferował zestaw usług służących do wprowadzania i modyfikowania danych.  

 

Żądania wykonania operacji będą mogły trafić do systemu na dwa sposoby: 

 

1. Pierwszy wariant to wstawienie dowolnej liczby żądań wykonania operacji do pliku 

importowego. Kolejne operacje (elementy <operacja>) wstawiamy do węzła <listaOperacji>. 

Plik importowy w którym zawarta jest lista operacji wysyłany jest do systemu i przetwarzany 

na takich samych zasadach jak każdy inny plik importowy. W ten sam sposób weryfikowane 

są uprawnienia pozwalające operować np. na osobach, których zmiany dotyczą. 

2. System POL-on zaoferuje usługę internetową (web service) pozwalający na wysłanie listy 

operacji, które mają zostać wykonane przez system POL-on. Opcja ta pozwoli na 

automatyzację aktualizacji systemu POL-on przez system komputerowy działający po stronie 

uczelni. Możemy sobie wyobrazić scenariusz, w którym wszystkie zamiany dotyczące na 

przykład studentów i pracowników zachodzące w macierzystym systemie uczelni są 

buforowane i wysyłane do systemu POL-on w określonych odstępach czasowych (np. co 24 

godziny). Usługa ta zostanie zrealizowana w oparciu o standard Web Services (protokół SOAP, 

opis usługi w WSDL). 

 

Większa granulacja wywoływania usług sieciowych niż ta, która została zaprezentowana w wariancie 

2. wydaje się dyskusyjna. Wywoływanie wielu małych usług sieciowych osobno dla każdej operacji jest 

kosztowne ze względów wydajnościowych. 

 

W pierwszym etapie związanym z importem danych na nowy semestr roku akademickiego 

2014/2015 zostanie wdrożony wariant pierwszy uwzględniający wąski katalog podstawowych usług 

niemożliwych do obsłużenia w ramach obecnego schematu XSD (m.in. opisana biznesowa zmiana 

nazwiska). Lista usług będzie systematycznie rozszerzana wraz z dalszym rozwojem systemu. W 

kolejnym etapie przewidujemy również udostępnienie wybranych rozwiązanych w ramach Web 

services, opisanych w wariancie drugim. W zależności od postępu prac implementacyjnych na 

wcześniejszym etapie możliwe jest zaproponowanie Państwu pierwszej tego typu usługi umożliwiającej 

wgrywanie plików XML w dotychczasowej strukturze z pominięciem interfejsu użytkownika (usługa 

wgrywająca plik XML na serwer, gdzie odbywało by się dalsze parsowanie i przetwarzanie pliku w 

ramach zbiorczej operacji, agregującej wybrane usługi systemowe w jeden proces).  
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2.4 Identyfikatory obiektów 

W bazie danych systemu POL-on każdy obiekt posiada numeryczny identyfikator. Rozważamy 
możliwość udostępnienia i wykorzystania tych identyfikatorów. Dzięki temu można będzie 
wskazywać obiekty, których dotyczyć mają wykonywane operacje. Wskazanie takie jest jednoznaczne 
i bardziej niezawodne niż próba identyfikowania obiektu za pomocą kombinacji wybranych 
atrybutów. Atrybuty obiektu mogą się zmieniać w czasie, jego identyfikator od momentu utworzenia 
do usunięcia pozostaje niezmienny. 
 
Identyfikatory mogą być potencjalnie używane jako rozszerzenie istniejącej struktury pliku 
importowego i ułatwić wskazywanie tych obiektów (fragmentów danych), które mają być 
zmodyfikowane. Z identyfikatorów można też korzystać w ramach wprowadzanego mechanizmu 
wywoływania usług. Identyfikatory obiektów byłyby parametrem wielu usług modyfikujących stan 
danych. 
 
Prosimy o Państwa opinie na temat tej propozycji, ponieważ stanowi ona dosyć istotną ingerencję w 
dotychczasową strukturę plików, co stoi w sprzeczności z przyjętym przez nas założeniem o 
minimalizacji zakresu zmian w dotychczasowej wersji. 

2.5 Słowniki 

 

Szczegóły zawartości plików słownikowych zostaną opisane w dokumencie Slowniki.4.0.0 i 

przedstawione Państwu na późniejszym etapie prac. Wersja prezentująca szczegółowe pozycje 

słownikowe zostanie przedstawiona Państwu wraz z ostateczną wersją schematu XSD w wersji 4.0 w 

dniu 30 września 2014 
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II Instrukcja importu w wersji 4.0 
 

 

 

 

2.6 Kluczowe zmiany w dotychczasowej strukturze plików 

 

 Usunięcie atrybutów związanych z odpłatnością za studia wynikającą z faktu studiowania na 

więcej niż jednym kierunku studiów stacjonarnych uczelni publicznej 

 Nowe obiekty Doktoranci 

 Zmiany w pracownikach naukowych w zakresie zatrudnienia – połączenie oddzielnych sekcji 

XML <nauczycielAkademici> i <pracownikNaukowy> w jednej element 

 Dodanie informacji o pensum nauczycieli akademickich 

 Modyfikacja zakresu danych osobowych 

 Wprowadzenie pola notatki dla importowanych obiektów 

 Zmiana nazwy niektórych atrybutów w wyniku nowelizacji (np. data rejestracji i 

wyrejestrowania z poprzedniej wersji zostały zastąpione nowymi terminami)  

 

 

 

 

 UWAGA: Zaprezentowane w dokumencie przypadki użycia nie stanowią 
ostatecznych i jedynych możliwych wariantów tworzenia plików XML. Nie są 

również pełną, wyczerpującą listą dostępnych operacji wykonywanych przy 
użyciu plików XML. Prosimy traktować je jako sposób na lepsze zobrazowanie 

Państwu pewnych koncepcji związanych z zaprojektowanymi przez nas 

rozwiązaniami. 
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3 Studenci 
 

Niniejszy rozdział jest opisem przygotowania danych importowych zawierających informacje o 

studentach według nowego schematu XSD w wersji 4.0 
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Poniższy model prezentuje sposób jego odwzorowania w systemie POL-on na poziomie logicznym, 

uwzględniającym powiązanie struktury plików XML z pozostałymi klasami systemu. Kluczową relacją z 

tego punktu widzenia jest powiązanie pomiędzy studiami studenta a kierunkiem studiów, 

zarejestrowanym uprzednio w systemie.  

 

class Import - model dziedziny 4.0[Student]

«XML»

Osoba

+ imie2  :char

+ prefixNazwiska  :char

+ Nazwisko  :char

+ dokTozsamRodzaj  :char

+ dokTozsamNumer  :char(50)

+ dokTozsamKrajKod  :char(16)

+ plec  :char

- rokUrodzenia  :char

«element klucza obiektu»

+ Imie1  :char

+ cudzoziemiec  :boolean = {T/N}

+ pesel  :char

«XML»

Student

«Klasa systemowa»

Kierunek

+ kierunekId

- kwalifikacjaEctsLimit  :double(8,2)

- platneStudiaJezykowe  :boolean

- profilKszalcenia

- formaKsztalcenia

«XML»

daneDotyczaceStudiow

+ pierwszyKierunek  :boolean = {T/N}

+ zwolnionyZOplat  :boolean

+ formaStudiow  :char(50)

+ uzyskanyTytul  :enum

+ dataUkonczeniaStudiow  :char

+ numerDyplomu  :char

+ miejsceZamieszkania  :char

+ notatka  :char

«element klucza obiektu»

+ instytucjaKod

+ dataRozpoczecia  :date

+ kierunekId  :int(8)

«Klasa systemowa»

JednostkaOrganizacyjna

+ instytucjaId  :int

- podstawowa  :boolean

«Klasa systemowa»

Uczelnia

«XML»

PomocMaterialna

- rokOd  :int

- mcOd  :int

- rokDo  :int

- mcDo  :int

- operacja  :enum

«dictionary»

- typPm  :PomocMaterialna

«Klasa systemowa»

Instytut naukowy

«Klasa systemiowa»

Międzynarodowy 

instytut naukowy

«Klasa systemowa»

Podstawowa jednostka 

organizacyjna

«XML»

Semestr

+ rokAkademicki  :int

+ semestrNr  :int

+ semestrStudenta  :int

«XML»

ECTS

+ ectsEfektyUczenia  :double(5.2)

+ ectsUzyskane  :double(5.2)

«enumeration»

PomocMaterialna

 Stypendium socjalne

 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 Stypendium rektora dla najlepszych studentów

 Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

 Zapomoga

 Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe
«Klasa systemowa»

Uprawnienia do 

prowadzenia kierunku

+ Nazwa  :char

+ poziomKsz  :char

+ status  :enum

«enumerati...

Operacje

 dodaj

 usun

«XML»

Obywatelstwo

+ obywtalstwo  :enum

Name: Import - model dziedziny 4.0[Student]

Author: Marek Michajłowicz

Version: 2.1

Created: 2014-07-28 12:46:00

Updated: 2014-07-30 12:45:57

1

1..*

prowadzi
1

0..*

Posiada

1

1..*

powiązane z

0..*Przyznana na okres

1

powiązane z

1

0..1

+poprzedni kierunek

0..1

1

prowadzony na podstawie /

1..8

1..*

posiada

0..*posiada

+obcokrajowiec
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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. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 170c ustawy o szkolnictwie 
wyższym 

<imie2> 
 

0..1 text, 50 nie Imię drugie. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 170c ustawy o szkolnictwie 
wyższym 

<prefixNazwiska> 
 

0..1 text, 15 nie Prefiks, przedrostek nazwiska,  
np. von, van der. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 170c ustawy o szkolnictwie 
wyższym 

<nazwisko> 1 text, 60 tak Nazwisko. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 170c ustawy o szkolnictwie 
wyższym 

<cudzoziemiec> 1 tak/nie 

(T/N) 

tak Informacja czy osoba jest 

cudzoziemcem. 

 

Podstawa prawna: 
Art. 170c ustawy o szkolnictwie 

wyższym 
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<krajPochodzenia> 0..1 text, 16 nie Pole wymagane wyłącznie dla 
cudzoziemców. 
Słownik:  
[WSP.Kraje]. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 170c ustawy o szkolnictwie 
wyższym 

<plec> 1 text, 16 tak: dla studentów 
raportowanych od 
dnia wejścia w życie 
nowej ustawy 
nie: dla pozostałych 

Kod określający płeć osoby. 
Słownik: 
[WSP.Płeć]. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 170c ustawy o szkolnictwie 
wyższym 

<rokUrodzenia> 1 data 
rrrr 

tak: dla studentów 
raportowanych od 
dnia wejścia w życie 
nowej ustawy 
nie: dla pozostałych 

Rok urodzenia osoby. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 170c ustawy o szkolnictwie 
wyższym 

<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. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 170c ustawy o szkolnictwie 
wyższym 

<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. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 170c ustawy o szkolnictwie 
wyższym 

<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]. 
 
Podstawa prawna: 
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Art. 170c ustawy o szkolnictwie 
wyższym 

<obywatelstwo> 0..N text, 16 nie Informacje o obywatelstwie 
(ewentualnie kilku obywatelstwach) 
osoby, która jest cudzoziemcem. 
W przypadku obywateli Polski 
wartość nie jest podawana. 
Słownik: 
[WSP.Obywatelstwo]. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 170c ustawy o szkolnictwie 
wyższym 

 

 

Elementy obywatelstwo, krajPochodzenia, plec oraz rokUrodzenia są nowymi polami i 

wprowadzone zostały do struktury pliku importowego w celu zapewnienia zgodności z nową ustawą o 

szkolnictwie wyższym oraz dotyczącymi ustawy rozporządzeniami. 

 

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> 

 <plec>M</plec> 

 <rokUrodzenia>1982</rokUrodzenia> 

</osoba> 
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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> 

 <plec>M</plec> 

 <rokUrodzenia>1978</rokUrodzenia> 

</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> 

 <plec>M</plec> 

 <rokUrodzenia>1991</rokUrodzenia> 

 <krajPochodzenia>Niemcy<krajPochodzenia> 

 <obywatelstwo>Niemieckie<obywatelstwo> 

</osoba> 

 

 

 

3.5 Wybrane przypadki użycia 

3.5.1 Korekta nazwiska 

 

Dla wykonania w systemie korekty nazwiska wymagane jest jedynie podanie uwzględnienie 

sekcji <osoba> i podanie atrybutów umożliwiających jednoznaczną identyfikację obiektu w 

systemie, którymi są: 
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 PESEL dla obywatela Polski 

 PESEL lub kombinacja atrybutów składających się na dowód tożsamości (seria, 

numer oraz kraj pochodzenia dokumentu) 

 

3.5.2 Korekta PESEL 

 

Ponieważ PESEL stanowi atrybut identyfikujący osobę w systemie jego modyfikacja będzie 

możliwa wyłącznie poprzez wywołanie odpowiedniej usługi w sposób analogiczny do 

opisanego w rozdziale 2. Parametrami wywołania mogą być np. PESEL przed zmianą, 

stanowiący jednoznaczny identyfikator osoby w systemie oraz PESEL po zmianie. 

 

 

 
<listaOperacji> 

  

 <operacja> 

  <nazwa>korektaPESEL</nazwa> 

  <parametry> 

    <peselPrzed>82050439243</peselPrzed> 

    <peselPo>94070105466</peselPo> 

  </parametry> 

 </operacja> 

  

 <operacja> 

 

3.5.3 Zmiana dokumentu tożsamości  

 

Ponieważ PESEL stanowi atrybut identyfikujący osobę w systemie jego modyfikacja będzie 

możliwa wyłącznie poprzez wywołanie odpowiedniej usługi w sposób analogiczny do 

opisanego w rozdziale 2. Parametrami wywołania mogą być np. PESEL przed zmianą, 

stanowiący jednoznaczny identyfikator osoby w systemie oraz PESEL po zmianie. 
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3.5.4 Zmiana informacji o obywatelstwie  

 

 

Aktualizacja informacji o obywatelstwie uwzględniona została na poniższym diagramie 

aktywności: 

 

 
 

act ALG.Algorytm identyfikacj i osoby

Zgłoś błąd

Pobierz dane z pliku XML

Porównaj  

stan bazy

Przypadki:

- cudzoziemiec który otrzymał 

obywatelstwo polskie

- korekta obcokrajowca na obywatela 

Polski

Dodaj  osobę

Aktualizuj  

dane 

osobowe

Zgłoś błąd - próba 

edycj i obywatela 

Polski bez PESEL

Zmień 

obywatelstwo

Aktualizuj  

dane 

osobowe

Zmień 

obywatelstwo

Skojarz 

osobę

Aktualizuj  

dane

Dodaj  nową 

osobę

Skojarz 

osobę

Aktualizuj  

dane 

osobowe

Aktualizuj  

obywatelstwo

Czy podano wymagane

dane identyfikacyjne?

Odrzuć plik

Czy podano wymagane

dane identyfikacyjne?

dokTozsamKrajKod dokTozsamNumer dokTozsamRodzaj PESEL plec rokUrodzenia

Name: ALG.Algorytm identyfikacji osoby

Author: Marek Michajłowicz

Version: 1.0

Created: 2011-12-07 11:59:12

Updated: 2014-07-30 16:37:05

FlowFinal

[Nie znaleziono osoby]

[A] [B] [C] [D] [E] [F]

[Tak]
[Nie]

[nie]

[Obywatelstwo

niezgodne dla D]

[Obywatelstwo niezgodne dla A,B,C]

[Obywatelstwo niezgodne]

[Obywatelstwo zgodne]

[Brak danych dokumentu]

[Nie znaleziono osoby]

[zidentyfikawano osobę po PESEL]

[Obywatelstwo zgodne]

[Cudzoziemec=T]

[nie zidentyfikowano po PESEL]

[Cudzoziemiec=N]

[Są dane dokumentu]

[Znaleziono {A,B,C} lub {D}]

[Znaleziono {A,B,C} i {D}]
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3.5.5 Uzyskanie PESEL przez cudzoziemca posiadającego do tej pory inny dokument 
tożsamości 

 

Sposób zaraportowania danych jest możliwy poprzez podanie odpowiedniego zestawu 

atrybutów spełniających kryteria określone na diagramie przedstawionym w poprzednim 

punkcie. 

 

Egzemplifikację takiego przypadku może stanowić na przykład fragment pliku XML 

przedstawionego w poprzednim rozdziale uzupełniony o atrybut PESEL. 

 

 
<osoba> 

 <imie1>Herbert</imie1> 

 <prefixNazwiska>von</prefixNazwiska> 

 <nazwisko>Vorman</nazwisko> 

 <cudzoziemiec>T</cudzoziemiec> 

 <dokTozsamRodzaj>PS</dokTozsamRodzaj> 

 <dokTozsamNumer>DE 123124</dokTozsamNumer> 

 <dokTozsamKrajKod>DE</dokTozsamKrajKod> 

 <plec>M</plec> 

 <rokUrodzenia>1991</rokUrodzenia> 

 <krajPochodzenia>Niemcy<krajPochodzenia> 

 <obywatelstwo>Niemieckie<obywatelstwo> 

  <pesel>89112809712</pesel>   

</osoba> 
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3.5.6 Zmiana nazwiska wynikająca ze zmiany stanu cywilnego 

 

Operacja ta możliwa jest tylko poprzez wywołanie odpowiedniej, dedykowanej do tego celu 

usługi: 

 

 
<listaOperacji> 

   

 <operacja> 

  <nazwa>zmianaNazwiska</nazwa> 

  <parametry> 

   <pesel>79020412312</pesel> 

   <nazwiskoPrzed>Wysocka</nazwiskoPrzed> 

   <nazwiskoPo>Nowak</nazwiskoPo> 

   <dataOd>2012-09-21</dataOd> 

  </parametry> 

 </operacja> 

  

</listaOperacji> 

 

 

 

3.6 Dane dotyczące studiów 

 

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

<daneDotyczaceStudiow>. Znajdują się one poniżej 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> 
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Struktura elementu <daneDotyczaceStudiow> jest złożona i wymaga komentarza. Podstawowe 

sekcje to <studia>, <semestry> i <pomocMat>. W pierwszej z nich umieszczamy podstawowe 

informacje o tym, z jaką uczelnią i kierunkiem związany jest student i na jakich warunkach studiuje.  

 

Tutaj też znajdują się daty rozpoczęcia i zakończenia studiów. Element <daneDotyczaceStudiow> 

zawiera zawsze jeden i tylko jeden element <studia>. W sekcji <semestry> umieścić możemy 

natomiast jeden lub wiele elementów <semestr>. Sekcja <pomocMat> służy do przekazania 

informacji o pomocy materialnej przyznanej studentowi.  

 

Struktura elementu <daneDotyczaceStudiow> 

 
<daneDotyczaceStudiow>  <!-- Dane dotyczące studiów na kierunku --> 

 <studia> <!-- Informacje o kierunku studiów, formie, dacie przyjęcia itp. --> 

  … 

 </studia> 

 <semestry> <!-- Zbiór semestrów --> 

  <semestr> <!-- Jeden semestr --> 

   …  

  </semestr> 

  <semestr> <!-- Kolejny semestr (ewentualnie) --> 

   …   

  </semestr> 

 </semestry> 

 <pomocMat> <!-- Informacja o pomocy materialnej pobaieranej przez studenta na 

danym kierunku studiów --> 

  … 

 </pomocMat> 

</daneDotyczaceStudiow>     

 

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] 
 
Podstawa prawna: 
§ 2. Rozporządzenia ministra nauki 
i szkolnictwa wyższego w sprawie 
ogólnopolskiego wykazu studentów 
i ogólnopolskiego wykazu 
doktorantów 
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<kierunekId> 1 num, 8 tak  Identyfikator kierunku studiów. 

Wartość zgodna ze słownikiem 

importu. Pozycja kierunekId w 

słowniku: [KIER.Kierunki 

prowadzone] 

 

Podstawa prawna: 
§ 2. Rozporządzenia ministra nauki 

i szkolnictwa wyższego w sprawie 

ogólnopolskiego wykazu studentów 

i ogólnopolskiego wykazu 

doktorantów 

<formaStudiow> 1 text, 50 tak Forma studiów.  
Słownik:  
[ST.Forma studiów] 
 
Podstawa prawna: 
§ 2. Rozporządzenia ministra nauki 
i szkolnictwa wyższego w sprawie 
ogólnopolskiego wykazu studentów 
i ogólnopolskiego wykazu 
doktorantów 

<dataRozpoczecia> 1 data 
rrrr-mm-dd 

tak Data przyjęcia studenta na kierunku 
studiów. 
 
Podstawa prawna: 
§ 2. Rozporządzenia ministra nauki 
i szkolnictwa wyższego w sprawie 
ogólnopolskiego wykazu studentów 
i ogólnopolskiego wykazu 
doktorantów 

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

nie Data skreślenia studenta z kierunku 
studiów. 
 
W przypadku podania tej informacji 
w pliku nie jest możliwe podanie 
daty ukończenia studiów 
 
Podstawa prawna: 
Art. 170c ustawy o szkolnictwie 
wyższym 

<uzyskanyTytul> 0..1 text, 50 nie Tytuł uzyskany po ukończeniu 
studiów. 
Słownik: 

[PR.Tytuł zawodowy I stopnia] 
[PR.Tytuł zawodowy II 
stopnia] 
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Podstawa prawna: 
Art. 170c ustawy o szkolnictwie 
wyższym 

<dataUkonczeniaStudiow> 
 

0..1 data 
rrrr-mm-dd 

nie Data ukończenia studiów i 
uzyskania tytułu przez studenta. 
 
W przypadku podania tej informacji 
w pliku nie jest możliwe podanie 
daty skreślenia 
 
 
Podstawa prawna: 
Art. 170c ustawy o szkolnictwie 
wyższym 

<numerDyplomu> 
 

0..1 text, 50 nie Numer dyplomu uzyskanego przez 
studenta. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 170c ustawy o szkolnictwie 
wyższym 

<miejsceZamieszkania> 0..1 text, 16 nie Informacja, czy w czasie 
rozpoczynania studiów osoba 
mieszkała na wsi czy w mieście. 
Słownik: 
[WSP.Miasto wieś]. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 170c ustawy o szkolnictwie 
wyższym 

<notatka> 0..1 text, 250 nie Opcjonalna notatka. 

 

Elementy uzyskanyTytul, dataUkonczeniaStudiow, numerDyplomu oraz miejsceZamieszkania 

są nowymi polami i wprowadzone zostały do struktury pliku importowego w celu zapewnienia 

zgodności z nową ustawą o szkolnictwie wyższym oraz dotyczącymi ustawy rozporządzeniami. 

 

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 informujących o semestrze 

 
<semestry> 

 <semestr> 

  <daneSemestru>  

   …  

  </daneSemestru> 

  <ects> 

   …       

  </ects> 

 </semestr> 

</semestry> 

 

 

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. 

 

 

 

Zawartość elementu <ects> 
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Element Liczba 
elem. 

Typ, długość Wymagane Opis, dodatkowe warunki, 
walidacja 

<ectsUzyskane> 1 num, 5.2 tak Liczba punktów 
wykorzystanych na zaliczone 
zajęcia. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 170c ustawy o szkolnictwie 
wyższym 

<ectsEfektyUczenia> 1 num, 5.2 tak Punkty ECTS uzyskanie jako 
efekt kształcenia. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 170c ustawy o szkolnictwie 
wyższym 

 

 

Element ectsEfektyUczenia jest nowym polem i wprowadzony został do struktury pliku 

importowego w celu zapewnienia zgodności z nową ustawą o szkolnictwie wyższym oraz dotyczącymi 

ustawy rozporządzeniami. 

 

Struktura elementu <pomocMat> 

 
<pomocMat> 

 <pm> 

  <operacja></operacja>  

  <typPm></typPm> 

  <rokOd></rokOd> 

  <mcOd></mcOd>  

  <rokDo></rokDo> 

  <mcDo></mcDo>  

 </pm> 

</pomocMat> 

 

 

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. 
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Zawartość elementu <pm> 

Element Liczba 
elem. 

Typ, długość Wymagane Opis, dodatkowe warunki, 
walidacja 

<operacja> 1 text, 16 nie Jedna z dwóch wartości: dodaj 
lub usun. 
Informacja, czy w danym 
okresie pomoc materialna 
została przyznana (dodaj) czy 
też dokonujemy korekty i 
usuwamy informację o pomocy 
materialnej (usun) 
Gdy operacja nie jest określona, 
domyślnie przyjmowana jest 

operacja dodaj. 

<typPm> 1 text, 50 tak Typ pomocy materialnej.  
Słownik:  
[ST.Typ pomocy materialnej 
- student] 
 
Podstawa prawna: 
Art. 170c ustawy o szkolnictwie 
wyższym 

<rokOd> 1 num, 4 tak Rok kalendarzowy - początek 
pobierania pomocy materialnej. 
 
Podstawa prawna: 
§ 2. Rozporządzenia ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego w 
sprawie ogólnopolskiego 
wykazu studentów i 
ogólnopolskiego wykazu 
doktorantów 

<mcOd> 1 num, 2 tak Miesiąc - początek pobierania 
pomocy materialnej. 
 
Podstawa prawna: 
§ 2. Rozporządzenia ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego w 
sprawie ogólnopolskiego 
wykazu studentów i 
ogólnopolskiego wykazu 
doktorantów 

<rokDo> 1 num, 4 tak Rok kalendarzowy - koniec 
pobierania pomocy materialnej. 
 
Podstawa prawna: 
§ 2. Rozporządzenia ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego w 
sprawie ogólnopolskiego 
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wykazu studentów i 
ogólnopolskiego wykazu 
doktorantów 

<mcDo> 1 num, 2 tak Miesiąc - koniec pobierania 
pomocy materialnej. 
 
Podstawa prawna: 
§ 2. Rozporządzenia ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego w 
sprawie ogólnopolskiego 
wykazu studentów i 
ogólnopolskiego wykazu 
doktorantów 

 

 

 

UWAGA 

W poprzedniej wersji definicji pliku importu element <pomocMat> był częścią sekcji <semestr>. 

Obecnie został przeniesiony na zewnątrz semestru i jest elementem sekcji 

<daneDotyczaceStudiow>. 

 

 

 

3.7 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 przyjęty w dniu 2011-09-01 

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. 
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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> 

  <miejsceZamieszkania>Miasto</miejsceZamieszkania> 

 </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>       

    <ectsUzyskane>30</ectsUzyskane> <!-- Stan na semestr, narastająco 

od początku  studiów -->  

    <ectsEfektyUczenia>50</ectsEfektyUczenia>        

   </ects> 

  </semestr> 

 </semestry> 

  <pomocMat>     

    <pm>  

      <operacja>dodaj</operacja>  <!-- Pozycja opcjonalna. Jej brak 

jest interpretowany jako dodaj --> 

      <typPm>STS01</typPm>    <!-- Stypendium socjalne --> 

      <rokOd>2012</rokOd>          <!-- Pobierane od 2.2012 … --> 

      <mcOd>2</mcOd> 

      <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> 

  

 </daneDotyczaceStudiow> 
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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> 

  <miejsceZamieszkania>Miasto</miejsceZamieszkania> 

 </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>       

    <ectsUzyskane>30</ectsUzyskane> <!-- Stan na semestr, narastająco 

od początku  studiów -->  

    <ectsEfektyUczenia>50</ectsEfektyUczenia>        

   </ects> 

  </semestr> 

 </semestry> 

  <pomocMat>     

    <pm>  

      <operacja>dodaj</operacja>  <!-- Pozycja opcjonalna. Jej brak 

jest interpretowany jako dodaj --> 

      <typPm>STS01</typPm>    <!-- Stypendium socjalne --> 

      <rokOd>2012</rokOd>          <!-- Pobierane od 2.2012 … --> 

      <mcOd>2</mcOd> 

      <rokDo>2012</rokDo>          <!-- … do 5.2012 --> 

      <mcDo>5</mcDo> 

    </pm> 

    <pm>       
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      <typPm>STS05</typPm>    <!-- Zapomoga --> 

      <rokOd>2012</rokOd>         <!-- Pobierana tylko w 2.2012--> 

      <mcOd>2</mcOd> 

      <rokDo>2012</rokDo> 

      <mcDo>2</mcDo> 

    </pm> 

   </pomocMat> 

  

 </daneDotyczaceStudiow> 

 
 
 
 

 

 

 

3.8 Wybrane przypadki użycia 

 

3.8.1 Aktualizacja danych o studiowaniu (korekta danych) 

 

Kluczem identyfikującym przypisanie konkretnego studenta do kierunku studiów z pliku XML w bazie 

systemu POL-on jest zestaw atrybutów: 

 

kierunekId + PESEL + DataOD (data przyjęcia studenta na kierunku studiów) + instytucjaKod 

 

Na podstawie podanego zestawu atrybutów system identyfikuje przypisanie do kierunku w systemie i 

dokonuje aktualizacji pozostałych pól danymi z pliku. 

3.8.2 Przypisanie studenta na kolejny semestr roku akademickiego 

 

Aktualizacja danych o studiowaniu na kolejnym semestrze studiów została zobrazowana w rozdziale 

3.7 Dane dotyczące studiów - przykłady 

3.8.3 Aktualizacja danych zawartych w sekcji semestru (korekta) 

Kluczem identyfikującym wybrany semestr z pliku XML w bazie systemu POL-on jest zestaw 

atrybutów:  
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 rokAkademicki + semestrNr 

W sekcji <semestry> przesyłamy informacje o jednym semestrze np. letni semestr roku 

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

W ramach aktualizacji danych o studiach aktualizacji podlegają również wprowadzone dane o 

semestrach. Atrybutami kluczy wiążących obiekt z pliku XML z danymi w bazie są pozycje 

<rokAkademicki> oraz <semestrNr>. W obecnym stanie importu nie ma możliwości usunięcia 
semestrów z bazy na podstawie pliku XML.  

Przykłady:  

 Dla studenta istnieje w systemie informacja o semestrze 1 roku akademickiego 2012 

(2012/2013) z podaną informacją o uzyskanych punktach ECTS. W pliku importu dla tego 
samego studiowania zostają podane również dane dotyczące semestrów, w tym 

<semestrNr>1</semestrNr>, <rokAkademicki>2012</rokAkademicki> bez danych 
dotyczących ECTS. Oczekiwane działanie: w wyniku zaimportowania pliku następuje usunięcie 

z systemu danych dotyczących punktów ECTS dla semestru 1 roku akademickiego 2012/2013 

 

3.8.4 Aktualizacja pomocy materialnej 

 

Pomoc materialna stanowi zestaw atrybutów określających przypisanie studenta do określonego 

kierunku studiów. Informacja o stypendium jest za każdym razem nadpisywana wartościami 

przekazanymi w pliku, w przypadku jej wykrycia w systemie w tym samym interwale miesięcznym. 

Sekcja <pomocMat> w pliku XML 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 

3.8.5 Zakończenie studiów przez studenta przed 1 października 2014  

 

Dla studentów, których studia zostały zakończone przed wejściem w życie zmian wynikających z 

nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym istnieje możliwość podania wyłącznie danych sprzed 

nowelizacji.  
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3.8.6 Student - zmiana danych o studiowaniu (data rozpoczęcia studiów) 

 

Ponieważ w głównym schemacie XML atrybut ten stanowi element klucza stosowanego do identyfikacji 

obiektu, operacja jego modyfikacji była dotychczas możliwa do realizacji jedynie przy użyciu sekcji 

<keyOper>. W nowej wersji importu do realizacji operacji przewidziana została odpowiednia usługa 

systemowa. 

 

Przykład wywołania usługi w pliku XML: 

  

<listaOperacji> 

 <operacja> 

  <nazwa>zmianaDatyRejestracji</nazwa> 

  <parametry> 

   <pesel>79020412312</pesel> 

   <kierunekId>8284</kierunekId> 

   <dataZarejestrowaniaPrzed>2011-09-01</dataZarejestrowaniaPrzed>    

   <dataZarejestrowaniaPo>2012-09-21</dataZarejestrowaniaPo> 

  </parametry> 

 </operacja> 

  

</listaOperacji> 

 

 

 

3.8.7 Przypisanie studenta na kolejny rok studiów w ramach „Rekrutacji bez podziału na 
kierunku studiów” 

 

 

Na obecnym etapie nie podjęliśmy jeszcze ostatecznej decyzji dotyczącej wariantu rozwiązania. 

Rozważamy wyodrębnienie dedykowanej usługi w pliku XML do oznaczenia kierunków, na których 

student wskazuje kontynuację na kolejnym roku akademickim przy jednoczesnym zniesieniu 

obowiązku raportowania daty skreślenia po pierwszym roku w ramach „Rekrutacji bez podziału na 

kierunki”.  

 

3.9 Informacje dodatkowe 

 



 

Dokument Propozycje zmian w imporcie masowym Ostatnia 
modyfikacja: 

2014-07-31 

Utworzył: 
Marek Michajłowicz, Adam Bochenek 

 

Wersja: 4.0.0 

 

 

Data utworzenia: 2014-07-01 Status: Propozycja Strona: 42 / 86 

 

 

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa 

tel.: +4822 570 14 00, fax: +4822 825 33 19, http://www.opi.org.pl, e-mail: opi@opi.org.pl 

Numer KRS: 0000127372, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 006746090, NIP: 525-000-91-40 

 

   

 

 

3.9.1 Relacje studenta z kierunkiem studiów (edycje przed i po KRK4) 

 

Rozporządzenie 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) określa sposób przypisania studenta do toku studiów.  

 

 
 

 

 

Studenci powiązani ze studiami, które obecnie są zdefiniowane w systemie POL-on 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 do 

nowouruchomionych kierunków studiów ze wskazaniem określonego profili kształcenia. Prosimy o 

posługiwanie się odpowiednimi pozycjami ze słownika kierunków5. 

 

                                                
4 Krajowe Ramy Kwalifikacji 
5 Szczegóły zawartości plików słownikowych zostaną opisane w dokumencie Slowniki.4.0 

Fizyka I stopnia (kierunekId=10) 

Kierunek uruchomiony w roku 
akademickim 2011/2012. 
Rekrutacja bez wskazania profilu i 
efektów kształcenia. Na kierunek 
nie można rekrutować nowych 
studentów. Do systemu powinny 
być przekazywane  dane o 
wcześnijeszych rocznikach, aż do 
momentu zakończenia 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 być 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 być rekrutowani na ten 
wariant  studiów (począwszy od 
roku 2012/2013) 
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 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 Doktoranci 
Rozdział zawiera opis fragmentu pliku importowego zawierającego dane o doktorantach. 

4.1 Element nadrzędny 

Wszystkie dane o doktorantach należy umieścić w elemencie nadrzędnym o nazwie  

 

Element <doktoranci> 

 
<doktoranci> 

 …  

</doktoranci> 

 

4.2 Dane doktoranta 

Każdemu doktorantowi odpowiada osobny element <doktorant>. Dla przykładu, fragment pliku 

importowego, za pomocą którego chcemy przekazać informacje o dwóch doktorantach będzie posiadał 

następującą strukturę: 

 

Pozycja elementów <doktorant> w sekcji <doktoranci> 

 
<doktoranci> 

 <doktorant> 

  … 

 </doktorant> 

 <doktorant> 

  …        

 </doktorant> 

</doktoranci> 

 

4.3 Dane identyfikacyjne osoby 

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

 

Element <osoba> 

<doktorant> 

 <osoba> 

  …  

 </osoba> 

</doktorant> 
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Wewnątrz sekcji <osoba> znajdują się elementy zawierające informacje o osobie (doktorancie). 

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. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 201a ustawy o szkolnictwie 
wyższym 

<imie2> 
 

0..1 text, 50 nie Imię drugie. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 201a ustawy o szkolnictwie 
wyższym 

<prefixNazwiska> 
 

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

<nazwisko> 1 text, 60 tak Nazwisko. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 201a ustawy o szkolnictwie 
wyższym 

<cudzoziemiec> 1 tak/nie 

(T/N) 

tak Informacja czy osoba jest 

cudzoziemcem. 

 

Podstawa prawna: 
Art. 201a ustawy o szkolnictwie 

wyższym 

     

<krajPochodzenia> 0..1 text, 16 nie Pole wymagane wyłącznie dla 
cudzoziemców. 
Słownik:  
[WSP.Kraje]. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 201a ustawy o szkolnictwie 
wyższym 

<plec> 1 text, 16 tak: dla osób 
raportowanych od 
dnia wejścia w życie 
nowej ustawy 
nie: dla pozostałych 

Kod określający płeć osoby. 
Słownik: 
[WSP.Płeć]. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 201a ustawy o szkolnictwie 
wyższym 
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<rokUrodzenia> 1 data 
rrrr 

tak: dla osób 
raportowanych od 
dnia wejścia w życie 
nowej ustawy 
nie: dla pozostałych 

Rok urodzenia osoby. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 201a ustawy o szkolnictwie 
wyższym 

<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. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 201a ustawy o szkolnictwie 
wyższym 

<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]. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 201a ustawy o szkolnictwie 
wyższym 

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

Numer dokumentu tożsamości. 
Pole wymagane dla cudzoziemców. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 201a ustawy o szkolnictwie 
wyższym 

<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]. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 201a ustawy o szkolnictwie 
wyższym 

<obywatelstwo> 0..N text, 16 nie Informacje o obywatelstwie 
(ewentualnie kilku obywatelstwach) 
osoby, która jest cudzoziemcem. 
W przypadku obywateli Polski 
wartość nie jest podawana. 
Słownik: 

[WSP.Obywatelstwo]. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 201a ustawy o szkolnictwie 
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wyższym 

4.4 Dane dotyczące studiów doktoranckich 

Element <doktorant> zawierać może jeden lub wiele elementów o nazwie 

<daneDotyczaceStudiow>. Znajdują się one poniżej w sekcji <osoba>: 

 

Pozycja elementów <daneDotyczaceStudiow> w sekcji <doktorant> 

<doktorant> 

 <osoba> 

  …  

 </osoba> 

 <daneDotyczaceStudiow> 

  … 

 </daneDotyczaceStudiow> 

 <daneDotyczaceStudiow> 

  …   

 </daneDotyczaceStudiow> 

</doktorant> 
 

 

Element <daneDotyczaceStudiow> składa się z sekcji <studia> oraz <pomocMat>.  

 

Struktura elementu <daneDotyczaceStudiow> 

 
<daneDotyczaceStudiow> 

 <studia> 

  …   

 </studia> 

 <pomocMat> 

  …   

 </pomocMat> 

</daneDotyczaceStudiow> 

 

 

Struktura elementu <studia> 

 
<studia> 

 <instytucjaKod>UW/WI</instytucjaKod> 

 <kierunekId>10000</kierunekId> 

 <dataRozpoczecia>1-10-2014</dataRozpoczecia>    

 <dataSkreslenia></dataSkreslenia> 

 <dataZakonczenia></dataZakonczenia> 

 <klasDzDyscKod></klasDzDyscKod> 
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 <dziedzinaKod></dziedzinaKod> 

 <dyscyplinaKod></dyscyplinaKod>   

 <notatka></notatka> 

</studia> 

 

 

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] 
 
Podstawa prawna: 
§ 3. Rozporządzenia ministra nauki 
i szkolnictwa wyższego w sprawie 
ogólnopolskiego wykazu studentów 
i ogólnopolskiego wykazu 
doktorantów 

<kierunekId> 1 num, 8 tak Identyfikator kierunku studiów. 
Wartość zgodna ze słownikiem 
importu. Pozycja kierunekId w 
słowniku: [KIER.Kierunki 
prowadzone] 

<dataRozpoczecia> 1 data 
rrrr-mm-dd 

tak Data rozpoczęcia studiów 
doktoranckich 

 
Podstawa prawna: 
§ 3. Rozporządzenia ministra nauki 
i szkolnictwa wyższego w sprawie 
ogólnopolskiego wykazu studentów 
i ogólnopolskiego wykazu 
doktorantów 

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

nie Data skreślenia ze studiów 

doktoranckich. 

 

Podstawa prawna: 
§ 3. Rozporządzenia ministra nauki 

i szkolnictwa wyższego w sprawie 

ogólnopolskiego wykazu studentów 

i ogólnopolskiego wykazu 

doktorantów 

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

nie Data zakończenia studiów 
doktoranckich. 
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Podstawa prawna: 
§ 3. Rozporządzenia ministra nauki 
i szkolnictwa wyższego w sprawie 
ogólnopolskiego wykazu studentów 
i ogólnopolskiego wykazu 
doktorantów 

<klasDzDyscKod> 0..1 text, 50 nie Kod klasyfikacji dziedzin i dyscyplin, 
której dotyczą dwa kolejne pola. 
 
Podstawa prawna: 
§ 3. Rozporządzenia ministra nauki 
i szkolnictwa wyższego w sprawie 
ogólnopolskiego wykazu studentów 
i ogólnopolskiego wykazu 
doktorantów 

<dziedzinaKod> 0..1 text, 50 nie Kod dziedziny (w ramach 
klasyfikacji CKSST). 
 
Podstawa prawna: 
§ 3. Rozporządzenia ministra nauki 
i szkolnictwa wyższego w sprawie 
ogólnopolskiego wykazu studentów 
i ogólnopolskiego wykazu 
doktorantów 

<dyscyplinaKod> 0..1 text, 50 nie Kod dyscypliny (w ramach 
klasyfikacji CKSST) 
 
Podstawa prawna: 
§ 3. Rozporządzenia ministra nauki 
i szkolnictwa wyższego w sprawie 
ogólnopolskiego wykazu studentów 
i ogólnopolskiego wykazu 
doktorantów 

<notatka> 0..1 text, 250 nie Opcjonalna notatka 
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Struktura elementu <pomocMat> 

 
<pomocMat> 

 <pm> 

  <operacja></operacja>  

  <typPm></typPm> 

  <rokOd></rokOd> 

  <mcOd></mcOd>  

  <rokDo></rokDo> 

  <mcDo></mcDo>  

 </pm> 

</pomocMat> 

 

 

Sekcja <pomocMat> zawiera dane o pobieranej przez doktoranta 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. 

 

 

 

Zawartość elementu <pm> 

Element Liczba 
elem. 

Typ, długość Wymagane Opis, dodatkowe warunki, 
walidacja 

<operacja> 1 text, 16 nie Jedna z dwóch wartości: dodaj 
lub usun. 
Informacja, czy w danym 
okresie pomoc materialna 
została przyznana (dodaj) czy 
też dokonujemy korekty i 
usuwamy informację o pomocy 
materialnej (usun) 
Gdy operacja nie jest określona, 
domyślnie przyjmowana jest 
operacja dodaj. 

<typPm> 1 text, 50 tak Typ pomocy materialnej.  
Słownik:  
[DT.Typ pomocy materialnej 
- doktorant] 
 
Podstawa prawna: 
Art. 201a ustawy o szkolnictwie 
wyższym 

<rokOd> 1 num, 4 tak Rok kalendarzowy - początek 
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pobierania pomocy materialnej. 
 
Podstawa prawna: 
§ 3. Rozporządzenia ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego w 
sprawie ogólnopolskiego 
wykazu studentów i 
ogólnopolskiego wykazu 
doktorantów 

<mcOd> 1 num, 2 tak Miesiąc - początek pobierania 
pomocy materialnej. 
 
Podstawa prawna: 
§ 3. Rozporządzenia ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego w 
sprawie ogólnopolskiego 
wykazu studentów i 
ogólnopolskiego wykazu 
doktorantów 

<rokDo> 1 num, 4 tak Rok kalendarzowy - koniec 
pobierania pomocy materialnej. 
 
Podstawa prawna: 
§ 3. Rozporządzenia ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego w 
sprawie ogólnopolskiego 
wykazu studentów i 
ogólnopolskiego wykazu 
doktorantów 

<mcDo> 1 num, 2 tak Miesiąc - koniec pobierania 

pomocy materialnej. 
 
Podstawa prawna: 
§ 3. Rozporządzenia ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego w 
sprawie ogólnopolskiego 
wykazu studentów i 
ogólnopolskiego wykazu 
doktorantów 

 



 

Dokument Propozycje zmian w imporcie masowym Ostatnia 
modyfikacja: 

2014-07-31 

Utworzył: 
Marek Michajłowicz, Adam Bochenek 

 

Wersja: 4.0.0 

 

 

Data utworzenia: 2014-07-01 Status: Propozycja Strona: 53 / 86 

 

 

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa 

tel.: +4822 570 14 00, fax: +4822 825 33 19, http://www.opi.org.pl, e-mail: opi@opi.org.pl 

Numer KRS: 0000127372, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 006746090, NIP: 525-000-91-40 

 

   

 

 

5 Pracownicy naukowi 
 

Rozdział opisuje strukturę części pliku importowego odpowiadającego za przekazanie danych do 

ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych. 

5.1 Element nadrzędny 

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

należy w sekcji nadrzędnej <pracownicy>: 

 

Element nadrzędny dla nauczycieli akademickich i pracowników naukowych 

 
<pracownicy>   

 … 

</pracownicy> 

 
 

 

 

 

Po wejściu w życie ustawy o finansowaniu nauki system POL-on, w tym masowy import danych,    
rozszerzony zostanie o obsługę pracowników badawczo-rozwojowych (B+R). 

 

 

 

 

 

UWAGA 
W porównaniu do poprzedniej wersji struktury pliku importowego nastąpiło uproszczenie. Zamiast 

elementu <pracownicyDydaktycznoNaukowi> mamy teraz po prostu element <pracownicy>. 
Dane pojedynczego pracownika przekazujemy w ramach sekcji <pracownik> (zamiast 

dotychczasowej <pracownikDydaktycznoNaukowy>). 
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5.2 Dane pracownika 

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

importowym osobny element <pracownik>:  

 

Elementy typu <pracownik>, dane dwóch pracowników 

 
<pracownicy>                  

 <pracownik>   <!-- Dane pierwszego pracownika --> 

  ... 

 </pracownik> 

 <pracownik>   <!-- Dane drugiego pracownika -->  

  ... 

 </pracownik> 

</pracownicy> 

 
 

 

5.3 Zawartość sekcji danych pracownika 

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

opis znajduje się poniżej. 

5.3.1 Pracownik. Dane identyfikacyjne 

Pierwszą sekcją jest element <osoba> zawierający dane identyfikacyjne. 

 

Element <osoba> 

 
<pracownik>    

 <osoba> 

  ... 

 </osoba> 

</pracownik> 

 
 

 

Szczegóły opis elementów tej sekcji znajduje się w poniższej tabeli: 
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Dane identyfikacyjne osoby, zawartość elementu <osoba> 

Element Liczba 
elem. 

Typ, 
długość 

Wymagane Opis, dodatkowe warunki, 
walidacja 

<imie1> 
 

1 text, 50 tak Imię pierwsze. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 129a ustawy o szkolnictwie 
wyższym 

<imie2> 
 

0..1 text, 50 nie Imię drugie. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 129a ustawy o szkolnictwie 
wyższym 

<prefixNazwiska> 
 

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

<nazwisko> 1 text, 60 tak Nazwisko. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 129a ustawy o szkolnictwie 
wyższym 

<cudzoziemiec> 1 tak/nie 

(T/N) 

tak Informacja czy osoba jest 

cudzoziemcem. 

 

Podstawa prawna: 
Art. 129a ustawy o szkolnictwie 

wyższym 

<krajPochodzenia> 0..1 text, 16 nie Pole wymagane wyłącznie dla 
cudzoziemców. 
Słownik:  
[WSP.Kraje]. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 129a ustawy o szkolnictwie 
wyższym 

<plec> 1 text, 16 tak: dla osób 
raportowanych od 
dnia wejścia w życie 
nowej ustawy 
nie: dla pozostałych 

Kod określający płeć osoby. 
Słownik: 
[WSP.Płeć]. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 129a ustawy o szkolnictwie 
wyższym 

<rokUrodzenia> 1 data 
rrrr 

tak: dla osób 
raportowanych od 
dnia wejścia w życie 
nowej ustawy 

nie: dla pozostałych 

Rok urodzenia osoby. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 129a ustawy o szkolnictwie 
wyższym 

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

Numer PESEL. 
Wymagane dla osób z 
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nie: jeśli osoba jest 
cudzoziemcem 

obywatelstwem polskim. Dla 
cudzoziemców – opcjonalnie. 
Jeśli wartość niepusta, musi mieć 
11 znaków i poprawną sumę 
kontrolną. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 129a ustawy o szkolnictwie 
wyższym 

<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. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 129a ustawy o szkolnictwie 
wyższym 

<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]. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 129a ustawy o szkolnictwie 
wyższym 

 

Elementy krajPochodzenia, plec oraz rokUrodzenia są nowymi polami i wprowadzone zostały do 

struktury pliku importowego w celu zapewnienia zgodności z nową ustawą o szkolnictwie wyższym 

oraz dotyczącymi ustawy rozporządzeniami. 

  



 

Dokument Propozycje zmian w imporcie masowym Ostatnia 
modyfikacja: 

2014-07-31 

Utworzył: 
Marek Michajłowicz, Adam Bochenek 

 

Wersja: 4.0.0 

 

 

Data utworzenia: 2014-07-01 Status: Propozycja Strona: 57 / 86 

 

 

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa 

tel.: +4822 570 14 00, fax: +4822 825 33 19, http://www.opi.org.pl, e-mail: opi@opi.org.pl 

Numer KRS: 0000127372, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 006746090, NIP: 525-000-91-40 

 

   

 

 

 

5.3.2 Pracownik. Zatrudnienie 

 

 

 

 
 Informacje o szczegółach zatrudnienia osoby przekazujemy w sekcji <zatrudnienie>. 
Jest to znaczne uproszczenie w stosunku do poprzedniej wersji struktury pliku 

importowego. Obecnie mamy pojedynczy, uniwersalny element <zatrudnienie>, który 
zastępuje istniejące w poprzedniej wersji elementy 

<nauczycielAkademickiZatrudnienie> oraz <pracownikNaukowyZatrudnienie>. 

Obecnie o odpowiedniej klasyfikacji pracowników decyduje kombinacja ich 
atrybutów, nie jest potrzebne deklarowanie tego na poziomie sekcji pliku XML. 

 

 

Informacja o zatrudnieniu osoby zawarta jest w sekcji <zatrudnienie>. Poniżej znajduje się opis 

elementów sekcji. 

 

Pozycja elementu <zatrudnienie> 

 
<pracownikDydaktycznoNaukowy>    

 <osoba> 

  ... 

 </osoba> 

 <zatrudnienie> 

  ... 

 </zatrudnienie> 

</pracownikDydaktycznoNaukowy> 

 
 

 

 

Elementy sekcji <zatrudnienie> 

Element Liczba 
elem. 

Typ, 
długość 

Wymagane Opis, dodatkowe warunki, 
walidacja 

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

której pracownik jest 

zatrudniony. 

 

Podstawa prawna: 
§ 3. Rozporządzenia 
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ministra nauki i 

szkolnictwa wyższego w 

sprawie ogólnopolskiego 

wykazu nauczycieli 

akademickich i 

pracowników naukowych 

<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]. 
 
Podstawa prawna: 
§ 3. Rozporządzenia 
ministra nauki i 
szkolnictwa wyższego w 
sprawie ogólnopolskiego 
wykazu nauczycieli 
akademickich i 
pracowników naukowych 

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

Umowa na czas określony, 
nieokreślony 
Słownik:  
[PR.Czas trwania 
umowy]. 
 
Podstawa prawna: 
§ 3. Rozporządzenia 
ministra nauki i 
szkolnictwa wyższego w 
sprawie ogólnopolskiego 
wykazu nauczycieli 
akademickich i 
pracowników naukowych 

<wymiarCzasuPracyKod> 1 text, 16 tak Wymiar czasu pracy 
(pełny, niepełny) 
Słownik:  
[PR.Wymiar czasu 
pracy]. 
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Podstawa prawna: 
§ 3. Rozporządzenia 
ministra nauki i 
szkolnictwa wyższego w 
sprawie ogólnopolskiego 
wykazu nauczycieli 
akademickich i 
pracowników naukowych 

<wymiarCzasuPracyCzesc> 0..1 num, 3 nie Wymiar czasu pracy, 
część. Dodatkowa 
informacja o wymiarze 
czasu pracy - licznik, 
np. 3, gdy ¾. 
 
Podstawa prawna: 
§ 3. Rozporządzenia 
ministra nauki i 
szkolnictwa wyższego w 
sprawie ogólnopolskiego 
wykazu nauczycieli 
akademickich i 
pracowników naukowych 

<wymiarCzasuPracyCalosc> 0..1 num, 3 nie Wymiar czasu pracy, 
całość. 
Dodatkowa informacja o 
wymiarze czasu pracy - 
mianownik, np. 4, gdy ¾. 
 
Podstawa prawna: 
§ 3. Rozporządzenia 
ministra nauki i 
szkolnictwa wyższego w 
sprawie ogólnopolskiego 
wykazu nauczycieli 
akademickich i 
pracowników naukowych 

<dataOd> 1 data  
rrrr-
mm-dd 

tak Data nawiązania stosunku 
pracy. 
 
Podstawa prawna: 
§ 3. Rozporządzenia 
ministra nauki i 
szkolnictwa wyższego w 
sprawie ogólnopolskiego 
wykazu nauczycieli 
akademickich i 
pracowników naukowych 

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

nie Data 
rozwiązania/wygaśnięcia 
stosunku pracy. 
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Podstawa prawna: 
§ 3. Rozporządzenia 
ministra nauki i 
szkolnictwa wyższego w 
sprawie ogólnopolskiego 
wykazu nauczycieli 
akademickich i 
pracowników naukowych 

< grupaStanowisk> 1 text, 16 nie Typ nauczyciela 

akademickiego. 

Słownik:  

[PR.–Grupa stanowisk]. 

 

Podstawa prawna: 
§ 3. Rozporządzenia 

ministra nauki i 

szkolnictwa wyższego w 

sprawie ogólnopolskiego 

wykazu nauczycieli 

akademickich i 

pracowników naukowych 

<stanowiskoKod> 1 text, 16 tak Kod stanowiska NA. 
Słownik:  
[PR.Nauczyciel 
akademicki - 
stanowisko]. 
 
Podstawa prawna: 
§ 3. Rozporządzenia 
ministra nauki i 
szkolnictwa wyższego w 
sprawie ogólnopolskiego 
wykazu nauczycieli 
akademickich i 
pracowników naukowych 

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

nie Data zgody na dodatkowe 
zatrudnienie. Podanie daty 
oznacza, że zgoda została 
wydana. 
 
Podstawa prawna: 
§ 3. Rozporządzenia 
ministra nauki i 
szkolnictwa wyższego w 
sprawie ogólnopolskiego 
wykazu nauczycieli 
akademickich i 
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pracowników naukowych 

<notatka> 0..1 text, 
250 

nie Opcjonalna notatka. 

 

 

5.3.3 Pracownik. Zatrudnienie - przykłady 

 

Przykład zawartości elementu <zatrudnienie> 

 
 
<zatrudnienie> 

 <instytucjaKod>UW/WI</instytucjaKod> 

 <miejscePracyKod>PMP</miejscePracyKod> 

 <formaZatrKod>UP</formaZatrKod> 

 <rodzajCzasUmowyKod>CN</rodzajCzasUmowyKod> 

 <wymiarCzasuPracyKod>P</wymiarCzasuPracyKod> 

 <wymiarCzasuPracyCzesc>1</wymiarCzasuPracyCzesc> 

 <wymiarCzasuPracyCalosc>1</wymiarCzasuPracyCalosc> 

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

 <grupaStanowisk>Dydaktyczny</ grupaStanowisk> 

 <stanowiskoKod>ST001</stanowiskoKod> 

 <zgodaDodZatrData>2011-09-01</zgodaDodZatrData> 

</zatrudnienie> 

 
 

 

 

 

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.  

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). 
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5.3.4 Pracownik. Minimum kadrowe 

Kolejną informacją dotyczącą pracownika, jaka może być zawarta w pliku importowym, jest minimum 

kadrowe, do którego przypisany jest pracownik. 

 

Lokalizacja elementu <minimumKadrowe> 

 
<pracownik> 

 

 ... 

 

 <minimumKadrowe>  

  ...  

 </minimumKadrowe> 

</pracownik> 

 
 

 

Podane minimum kadrowe dotyczy zatrudnienia w instytucji w ramach której importowane są dane 

zawarte w pliku importowym. 

 

Zawartość elementu <minimumKadrowe> 

Element Liczba 
elem. 

Typ, 
długość 

Wymagane Opis, dodatkowe warunki, 
walidacja 

<operacja> 1 text, 16 nie Jedna z dwóch wartości: 
dodaj lub usun. 

Informacja, czy w danym 
okresie pomoc materialna 
została przyznana (dodaj) czy 
też dokonujemy korekty i 
usuwamy informację o 
pomocy materialnej (usun) 
Gdy operacja nie jest 
określona, domyślnie 
przyjmowana jest operacja 
dodaj. 

<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 
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Podstawa prawna: 
§ 4. Rozporządzenia ministra 

nauki i szkolnictwa wyższego 

w sprawie ogólnopolskiego 

wykazu nauczycieli 

akademickich i pracowników 

naukowych 

<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 

 

Podstawa prawna: 
§ 4. Rozporządzenia ministra 

nauki i szkolnictwa wyższego 

w sprawie ogólnopolskiego 

wykazu nauczycieli 

akademickich i pracowników 

naukowych 

<stopienStudiow> 1 text, 16 tak Stopień (poziom) studiów: I, 

II, I + II, JM 
Słownik:  
[PR.Stopień  studiów - 
MK]. 
 
Podstawa prawna: 
§ 4. Rozporządzenia ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego 
w sprawie ogólnopolskiego 
wykazu nauczycieli 
akademickich i pracowników 
naukowych 

<rokAkademicki> 1 num, 4 tak Rok akademicki. Podajemy 
pierwszy rok pary: np. 2011 
dla 2011/2012. 
 
Podstawa prawna: 
§ 4. Rozporządzenia ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego 
w sprawie ogólnopolskiego 
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wykazu nauczycieli 
akademickich i pracowników 
naukowych 

<dataOswiadczenia> 1 data  
rrrr-mm-dd 

tak Data oświadczenia o 
przystąpieniu do MK. 
 
Podstawa prawna: 
§ 4. Rozporządzenia ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego 
w sprawie ogólnopolskiego 
wykazu nauczycieli 
akademickich i pracowników 
naukowych 

<liczbaGodzinZajecDydakt> 1 num, 4 tak Liczba godzin zajęć 
dydaktycznych. 
 
Podstawa prawna: 
§ 4. Rozporządzenia ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego 
w sprawie ogólnopolskiego 
wykazu nauczycieli 
akademickich i pracowników 
naukowych 

<notatka> 0..1 text, 250 nie Opcjonalna notatka. 

5.3.5 Pracownik. Minimum kadrowe – przykłady 

 

Przykład minimum kadrowego 

<zatrudnienie> 

 ... 

 <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> 

 ...  

</zatrudnienie> 
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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 

 
<zatrudnienie> 

 ...  

 <minimumKadrowe> 

  <kierunekInstancja01Id>101</kierunekInstancja01Id> 

  <kierunekInstancja02Id>102</kierunekInstancja02Id> 

  <stopienStudiow>I_II</stopienStudiow> 

  <rokAkademicki>2006</rokAkademicki> 

  <dataOswiadczenia>2006-05-04</dataOswiadczenia> 

  <liczbaGodzinZajecDydakt>120</liczbaGodzinZajecDydakt> 

 </minimumKadrowe> 

 ... 

</zatrudnienie> 

 

 

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. 
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Przykład minimum kadrowego 

<zatrudnienie> 

 ... 

 <minimumKadrowe> 

  <kierunekInstancja01Id>201</kierunekInstancja01Id> 

  <stopienStudiow>I</stopienStudiow> 

  <rokAkademicki>2006</rokAkademicki> 

  <dataOswiadczenia>2006-05-04</dataOswiadczenia> 

  <liczbaGodzinZajecDydakt>120</liczbaGodzinZajecDydakt> 

 </minimumKadrowe> 

 ...  

</zatrudnienie> 

 

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

uprawnieniem do prowadzenia kierunków studiów. 

 

5.3.6 Pracownik. 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> 

 
 

<pracownik> 

 

 ... 

 <uprawNadawStop> 

  ... 

 </uprawNadawStop> 

  

</pracownik> 

 
 

 

 

Zawartość elementu <uprawNadawStop> 

Element Liczba 
elem. 

Typ, długość Wymagane Opis, dodatkowe warunki, walidacja 

<operacja> 1 text, 16 nie Jedna z dwóch wartości: dodaj lub usun. 
Informacja, czy w danym okresie pomoc 
materialna została przyznana (dodaj) czy też 
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dokonujemy korekty i usuwamy informację o 
pomocy materialnej (usun) 
Gdy operacja nie jest określona, domyślnie 
przyjmowana jest operacja dodaj. 

<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 pracownika, ale mogą być 
odstępstwa (np. zatrudnienie na wydziale, a 
przypisanie do u.n.s. w instytucie). 
 
Podstawa prawna: 
§ 4. Rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego w sprawie ogólnopolskiego wykazu 
nauczycieli akademickich i pracowników 
naukowych 

<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. 

<notatka> 0..1 text, 250 nie Opcjonalna notatka. 

5.3.7 Pracownik. Uprawnienia do nadawania stopni - przykłady 

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>  
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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> 

 <naStopienDr>N</naStopienDr> 

 <naStopienDrHab>T</naStopienDrHab> 

</uprawNadawStop>  

  
 

 

 

lub na obu listach jednocześnie: 

 
<uprawNadawStop> 

 <naStopienDr>T</naStopienDr> 

 <naStopienDrHab>T</naStopienDrHab> 

</uprawNadawStop>   

 

 

 

5.3.8 Pracownik. Funkcja 

Pracownik może pełnić różne funkcje. 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>. 
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Element <funkcja> 

 
<pracownik>    

 <osoba> 

  ... 

 </osoba> 

 <zatrudnienie> 

  ... 

 </zatrudnienie> 

 <funkcja> 

  ... 

 </funkcja>  

</pracownik> 

 

 

 

Zawartość elementu <funkcja> 

Element Liczba 
elem. 

Typ, długość Wymagane Opis, dodatkowe warunki, 
walidacja 

<operacja> 1 text, 16 nie Jedna z dwóch wartości: 
dodaj lub usun. 
Informacja, czy w danym 
okresie pomoc materialna 
została przyznana (dodaj) czy 
też dokonujemy korekty i 
usuwamy informację o 
pomocy materialnej (usun) 
Gdy operacja nie jest 

określona, domyślnie 
przyjmowana jest operacja 
dodaj. 

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

pełniona jest funkcja. 

<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. 

<kadencja> 0..* <…> nie Opcjonalna lista kadencji 

pełnionej funkcji 

<notatka> 0..1 text, 250 nie Opcjonalna notatka. 
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Zawartość elementu <kadencja> 

Element Liczba 
elem. 

Typ, długość Wymagane Opis, dodatkowe warunki, 
walidacja 

<dataOd> 1 data 
rrrr-mm-dd 

tak Data rozpoczęcia kadencji. 

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

nie Data zakończenia kadencji. 

<opis> 0..1 text, 250 nie Opis 

 

5.3.9 Pracownik. Funkcja - przykłady 

 

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>  

 

5.3.10 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>. 

 

UWAGA 

Docelowo informacje o nowych stopniach i tytułach naukowych trafiać mają do systemu 

za pośrednictwem rejestracji powiadomień. 
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Pozycja sekcji <stopnieTytuly> 

 
<pracownik>    

 <osoba> 

  ... 

 </osoba> 

 <nauczyciel> 

  ... 

 </nauczyciel> 

 <funkcja> 

  ... 

 </funkcja> 

 <stopnieTytuly> 

  ... 

 </stopnieTytuly> 

</pracownik> 

 

 

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> 

 

 

5.3.11 Pracownik. Stopnie i tytuły. Tytuł zawodowy 

W tytułach zawodowych celowo zrezygnowano z posługiwania się identyfikatorami.  

Podajemy nazwę ukończonej uczelni i kierunku. 
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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 
stopnia] 

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

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

<nazwaUczelni> 1 text, 2000 tak Nazwa instytucji. 

 

Podstawa prawna: 

Art. 129a ustawy o szkolnictwie wyższym 

5.3.12 Pracownik. Stopnie i tytuły. Tytuł zawodowy - przykłady 

 

Przykład zawartości elementu <tytulZawodowy> 

 
<tytulZawodowy> 

 <tytulZawodowyKod>MGRINZ</tytulZawodowyKod>  

 <rokUkonczenia>1999</rokUkonczenia> 

 <nazwaKierunku>Automatyka i robotyka</nazwaKierunku> 

 <nazwaUczelni>Politechnika Warszawska</nazwaUczelni> 

</tytulZawodowy> 

 

 

 

5.3.13 Pracownik. Stopnie i tytuły. Stopień 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. 



 

Dokument Propozycje zmian w imporcie masowym Ostatnia 
modyfikacja: 

2014-07-31 

Utworzył: 
Marek Michajłowicz, Adam Bochenek 

 

Wersja: 4.0.0 

 

 

Data utworzenia: 2014-07-01 Status: Propozycja Strona: 73 / 86 

 

 

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa 

tel.: +4822 570 14 00, fax: +4822 825 33 19, http://www.opi.org.pl, e-mail: opi@opi.org.pl 

Numer KRS: 0000127372, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 006746090, NIP: 525-000-91-40 

 

   

 

 

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 

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 
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opisany poniżej. 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

Art. 129a ustawy o szkolnictwie wyższym 

 

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. 

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 
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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). 

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 
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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 
dziedziny lub (również w 
KLAS_HIST) decydujemy się 

pominąć dyscyplinę 
tak: we wszystkich pozostałych 

przypadkach 

Kod dyscypliny (w ramach 

klasyfikacji). 
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<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. 

 

Podstawa prawna: 

Art. 129a ustawy o szkolnictwie wyższym 

 

 

 

5.3.14 Pracownik. Stopnie i tytuły. Stopień naukowy - przykłady 

 

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> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.15 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. 

 

Element <tytulNaukowy> 

Element Liczba 
elem. 

Typ, 
długość 

Wymagane Opis, dodatkowe warunki, 
walidacja 
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<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. 

 

Podstawa prawna: 

Art. 129a ustawy o szkolnictwie wyższym 

 

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. 
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5.3.16 Pracownik. Stopnie i tytuły. Tytuł naukowy - przykłady 

 

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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 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 

 

 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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6 Załączniki 

6.1 Diagram XSD w wersji 2.1 
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