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Kategoria Numer Opis 
/GLOBALNE  1437 Format dla pól typu data: RRRR-MM-DD 
/GLOBALNE  1416 Daty graniczne obowiązujące w ramach całego systemu POL-on to <1900-01-01; 2100-12-31> 

 
Nie dotyczy dodawania/edycji uczelni. 

/GLOBALNE  1456 Obiekty wyszukiwane i identyfikowane (po kodzie, identyfikatorze itp.) muszą istnieć w bazie danych systemu 
POL-on. Gdy wymaga tego logika systemu, istnienie obiektu sprawdzane jest w określonym przedziale czasu. 
W przypadku, gdy znalezienie obiektu nie jest możliwe, zgłaszany jest błąd. 

/GLOBALNE  1747 W ramach jednego pliku importowego nie można podać sekcji opisującej tę samą osobę więcej niż jeden raz. 
Nie można też powielać informacji dotyczących tego samego obiektu w ramach innych sekcji nadrzędnych. 
Nie jest więc dopuszczalna (w jednym pliku) próba np. dodania i modyfikacji tej samej osoby. To samo 
dotyczy też np. próby dwukrotnego odwołania się (dodania, edycji, usunięcia) do tego samego semestru 
studenta. 

/Czasopisma /Złożone  2570 Data utworzenia czasopisma wprowadzona podczas korekty danych czasopisma nie może późniejsza niż data 
jakiejkolwiek zarejestrowanej zmiany tytułu czasopisma. W przypadku negatywnej walidacji tej reguły system 
powinien wyświetlać komunikat: 
'Data utworzenia czasopisma nie może być późniejsza niż data zmiany jego tytułu". 

/Czasopisma /Złożone  2571 Data zmiany statusu na "Zakończono wydawanie" nie może być wcześniejsza niż data jakiejkolwiek istniejącej 
zmiany tytułu czasopisma. W przypadku próby wprowadzenia takiej zmiany, system powinien wyświetlać 
komunikat: 
"Data zakończenia wydawania czasopisma nie może być wcześniejsza niż data zmiany jego tytułu". 

/Czasopisma /Złożone  2573 2. Data zmiany tytułu czasopisma nie może być późniejsza niż zmiana tytułu, która po niej bezpośrednio 
następuje (o ile taka zmiana istnieje). 
W przypadku złamania tej reguły system wyświetla komunikat: "Data nie może być późniejsza niż data 
początku obowiązywania kolejnego tytułu, to jest [DATA POCZĄTKU OBOWIĄZYWNIA KOLEJNEGO 
TYTUŁU]." 

/Czasopisma /Złożone  2572 Data zmiany tytułu czasopisma nie może być wcześniejsza niż zmiana tytułu bezpośrednio ją poprzedzająca.  
W przypadku złamania tej reguły system wyświetla komunikat: "Data nie może być wcześniejsza niż data 
początku obowiązywania poprzedniego tytułu, to jest [DATA POCZĄTKU OBOWIĄZYWNIA POPRZEDNIEGO 
TYTUŁU]." 

/Czasopisma /Złożone  2574 Tytuł czasopisma nie może być zmieniony na taki sam, jak w zmianie bezpośrednio poprzedzającej aktualną 
albo w zmianie bezpośrednio po niej następującej (o ile taka zmiana istnieje). 
W przypadku złamania tej reguły system wyświetla komunikat: "Takie same tytuły czasopisma nie mogą 
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następować bezpośrednio po sobie". 
/Dane osobowe /Pola 
/Wymagalność nowych pól 
(PLEC, ROK_URODZENIA itp.)  

1466 Reguła dotyczy osób, które dodane zostały do systemu począwszy od dnia 1.10.2014 oraz tych, których 
zakres danych (np. zatrudnienie, studia, studia doktoranckie) obowiązuje w dniu 1.10.2014 i później. 
Edycja danych osoby lub dowolnego obiektu biznesowego z nią powiązanego (włączając w to import danych) 
wymaga podania/uzupełnienia nowych pól opisujących osobę. Te pola to: płeć, rok urodzenia, kraj 
pochodzenia (gdy osoba jest cudzoziemcem), obywatelstwo (dla studentów i doktorantów). 

/Dane osobowe /Pola  1026 Pole "Cudzoziemiec" jest polem logicznym i przyjmuje wartość T lub N. 
/Dane osobowe /Pola  1025 Pole "Cudzoziemiec" jest wymagane. 
/Dane osobowe /Pola  1039 Pole "Kraj wydania dokumentu tożsamości" bazuje na słowniku: WSPOLNE.Kraj. 
/Dane osobowe /Pola  1036 1. Pole "Dokument tożsamości - kraj" jest wymagane, gdy osoba jest cudzoziemcem i nie podała numeru 

PESEL. 
2. Gdy osoba jest cudzoziemcem i podała numer PESEL, pole nie jest wymagane, ale wartość pola jest 
dozwolona. 
3. Pole występuje w komplecie: rodzaj, numer i kraj wydania dokumentu tożsamości. Wpisanie wartości pola 
wymusza podanie pozostałych  wartości. 

/Dane osobowe /Pola  1040 Pole "Numer dokumentu tożsamości" ma długość 50 znaków. 
/Dane osobowe /Pola  1035 1. Pole "Dokument tożsamości - numer" wymagane, gdy osoba jest cudzoziemcem i nie podała numeru 

PESEL. 
2. Gdy osoba jest cudzoziemcem i podała numer PESEL, pole nie jest wymagane, ale wartość pola jest 
dozwolona. 
3. Pole występuje w komplecie: rodzaj, numer i kraj wydania dokumentu tożsamości. Wpisanie wartości pola 
wymusza istnienie wartości pozostałych. 

/Dane osobowe /Pola  1042 Pole "Typ dokumentu tożsamości" bazuje na słowniku: DOKUMENTY.Rodzaj dokumentu tożsamości. 
/Dane osobowe /Pola  1027 1. Pole "Dokument tożsamości - rodzaj" jest wymagane, gdy osoba jest cudzoziemcem i nie podała numeru 

PESEL. 
2. Gdy osoba jest cudzoziemcem i podała numer PESEL, pole nie jest wymagane, ale wartość pola jest 
dozwolona. 
3. Pole występuje w komplecie: rodzaj, numer i kraj wydania dokumentu tożsamości. Wpisanie wartości pola 
wymusza podanie pozostałych wartości. 

/Dane osobowe /Pola  1002 Pole "Imię" ma długość 50 znaków. 
Pole nie może zawierać cyfr. 

/Dane osobowe /Pola  1001 Pole "Imię" jest wymagane. 
/Dane osobowe /Pola  1004 Pole "Drugie imię" ma długość 100 znaków. 

Pole nie może zawierać cyfr. 
/Dane osobowe /Pola  1003 Pole "Drugie imię" nie jest wymagane. 
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/Dane osobowe /Pola  1018 Pole "Kraj pochodzenia" bazuje na słowniku: WSPOLNE.Kraj. 
/Dane osobowe /Pola  1013 1. Pole "Kraj pochodzenia" jest wymagane dla cudzoziemców. 

2. Pole "Kraj pochodzenia" jest wymagane dla osób dodanych do systemu począwszy od dnia 1.10.2014 oraz 
dla tych, których zakres danych (np. zatrudnienie, studia, studia doktoranckie) obowiązuje w dniu 1.10.2014 i 
później. 
3. Po ewentualnej, późniejszej zmianie pola "Cudzoziemiec" z "tak" na "nie" wartość pola "Kraj pochodzenia" 
jest usuwana z bieżących danych osoby (pozostaje w historii danych osobowych). 

/Dane osobowe /Pola  1006 Pole "Nazwisko" ma długość 60 znaków. 
Pole nie może zawierać cyfr. 

/Dane osobowe /Pola  1005 Pole "Nazwisko" jest wymagane. 
/Dane osobowe /Pola  1017 Pole "Obywatelstwo" bazuje na słowniku: WSPOLNE.Obywatelstwo. 
/Dane osobowe /Pola  1014 1. Pole "Obywatelstwo" jest wymagane dla osób dodanych do systemu począwszy od dnia 1.10.2014 oraz dla 

tych, których zakres danych (np. zatrudnienie, studia, studia doktoranckie) obowiązuje w dniu 1.10.2014 i 
później. 
2. Dla Polaka ("Cudzoziemiec" = "nie") wymagane jest podanie tylko jednego obywatelstwa: polskiego. 
3. Dla cudzoziemca ("Cudzoziemiec" = "tak") wymagane jest podanie jednego lub wielu obywatelstw (nie 
może być wśród nich polskiego). 
4. Pole niewidoczne dla osoby będącej jedynie pracownikiem chyba, że posiada stopień lub tytuł naukowy 
wprowadzony przez moduł Zawiadomienia o nadaniu stopnia 

/Dane osobowe /Pola  1007 Wartość pola "PESEL" musi być poprawna i zgodna z algorytmem nadawania nr. PESEL. 
/Dane osobowe /Pola  1008 1. Pole "PESEL" jest wymagane dla osób nie będących cudzoziemcem (wartość pola "Cudzoziemiec" = nie). 

2. W przypadku cudzoziemców pole "PESEL" nie jest wymagane, ale jest dozwolone. 
/Dane osobowe /Pola  1015 Pole "Płeć" przyjmuje wartość K lub M (kobieta lub mężczyzna). 
/Dane osobowe /Pola  1011 Pole "Płeć" jest wymagane dla osób dodanych do systemu począwszy od dnia 1.10.2014 oraz dla tych, 

których zakres danych (np. zatrudnienie, studia, studia doktoranckie) obowiązuje w dniu 1.10.2014 i później. 
/Dane osobowe /Pola  1364 Pole 'Płeć' jest wymagane dla osób, których zakres danych (np. zatrudnienie, studia, studia doktoranckie) 

obowiązuje w dniu 1.10.2014 i później. 
/Dane osobowe /Pola  1024 Pole "Przedrostek nazwiska" ma długość 15 znaków. 

Pole nie może zawierać cyfr. 
/Dane osobowe /Pola  1023 Pole "Przedrostek nazwiska" nie jest wymagane. 
/Dane osobowe /Pola  1016 Wartość w polu "Rok urodzenia" podajemy w formacie RRRR. 
/Dane osobowe /Pola  1129 Wartość w polu "Rok urodzenia" nie może być datą z przyszłości. 
/Dane osobowe /Pola  1130 Rok w polu "Rok urodzenia" nie może być wcześniejszy niż 1900. 
/Dane osobowe /Pola  1012 Pole "Rok urodzenia" jest wymagane dla osób dodanych do systemu począwszy od dnia 1.10.2014 oraz dla 
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tych, których zakres danych (np. zatrudnienie, studia, studia doktoranckie) obowiązuje w dniu 1.10.2014 i 
później. 

/Dane osobowe /Proste  1019 Osoba będąca cudzoziemcem identyfikowana jest: 
1. Przez PESEL lub 
2. przez dokument tożsamości (traktowany jako kombinacja pól) lub 
3. przez PESEL i dokument tożsamości równocześnie. 

/Dane osobowe /Proste  1022 Dokument tożsamości opisany jest za pomocą trzech pól: 
1. Rodzaj 
2. Numer 
3. Kraj wydania 
Pola te stanowią komplet, tzn. albo wszystkie są wypełnione, albo wszystkie są puste. 

/Dane osobowe /Proste  1020 Jeśli następuje zmiana: cudzoziemiec -> Polak: 
1. Wymagany staje się PESEL 
2. Jeśli był wprowadzony dokument tożsamości, to pozostaje (nie jest usuwany) 

/Dane osobowe /Proste  1021 Jeśli następuje zmiana: Polak -> cudzoziemiec: 
1. PESEL przestaje być wymagany 
2. Jeśli był wprowadzony PESEL, to zostaje 
3. Jeśli był wprowadzony dokument tożsamości, to zostaje 

/Dane osobowe /Proste  1382 PESEL jest unikalny dla wszystkich osób. 
/Doktoranci /Import  1460 Gdy w imporcie pojawia się polecenie usunięcia obiektu (tzn. operacja = usun), to musimy sprawdzić, czy taki 

obiekt istnieje w bazie. 
Sprawdzenie polega na próbie odszukania obiektu na podstawie klucza. 
Jeśli obiekt nie istnieje, zwracamy błąd. 
 
Lista obiektów i kluczy: 
 
<studia> 
Klucz: 
studiaId, dataRozpoczecia 

/Doktoranci /Pomoc 
materialna /Złożone  

1128 W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje się wypłaty 
stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o 
skreśleniu stała się ostateczna (zgodnie z Art.13 ust. 4 - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia ... 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich). 

/Doktoranci /Pomoc 
materialna /Złożone  

1126 Nie jest możliwe pobieranie pomocy po dacie skreślenia doktoranta lub ukończenia studiów przez doktoranta. 
Reguła dotyczy rodzajów pomocy: 
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- stypendium socjalne 
- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 
- stypendium dla najlepszych doktorantów 
- zapomoga 
 
- zwiększenie stypendium doktoranckiego 

/Doktoranci /Pomoc 
materialna /Złożone  

1468 Nie jest możliwe podanie pomocy materialnej przed datą rozpoczęcia studiów doktoranckich 

/Doktoranci /Pomoc 
materialna /Złożone  

1108 Opis: 
W przypadku pomocy materialnej typu "zapomoga" świadczenie przyznane zostaje jednorazowo w związku z 
czym przypisanie może być na 1 miesiąc w okresie trwania roku akademickiego (interpretowane jako miesiąc 
w którym świadczenie zostało przyznane). Użytkownik nie może uzyskań więcej niż 2 świadczeń w roku 
akademickim. Reguła obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 
 
Rok akademicki rozumiany jako okres:  
1.10.RRRR - 30.09.RRRR+1 

/Doktoranci /Pomoc 
materialna /Złożone  

1127 Stypendium doktorskie może być przyznane na okres nieprzekraczający 18 miesięcy (zgodnie z Art. 7 - 
rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011r w sprawie warunków przyznania 
stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski). 

/Doktoranci /Studia /Pola  1113 Pole data rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 1.01.1900 
/Doktoranci /Studia /Pola  1240 W polu "Data rozpoczęcia studiów" wymagany jest poprawny format daty (RRRR-MM-DD) 
/Doktoranci /Studia /Pola  1111 Data rozpoczęcia studiów nie może być datą z przyszłości. 
/Doktoranci /Studia /Pola  1110 Pole "Data rozpoczęcia studiów" jest wymagane 
/Doktoranci /Studia /Pola  1242 W polu "Data skreślenia" wymagany jest poprawny format daty (RRRR-MM-DD) 
/Doktoranci /Studia /Pola  1241 W polu "Data zakończenia realizacji programu studiów" wymagany jest poprawny format daty (RRRR-MM-

DD) 
/Doktoranci /Studia /Pola  2530 Wymagane jest podanie co najmniej jednej dyscypliny w ramach której kształci się doktorant 
/Doktoranci /Studia /Proste 
(kombinacja pól)  

1121 Data rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż data rozpoczęcia kształcenia na kierunku studiów 
doktoranckich 

/Doktoranci /Studia /Proste 
(kombinacja pól)  

1120 Miesiąc daty rozpoczęcia studiów doktoranckich nie może być późniejszy niż najwcześniejszy miesiąc 
przyznania pomocy materialnej 

/Doktoranci /Studia /Proste 
(kombinacja pól)  

1118 Data skreślenia z listy doktorantów nie może być wcześniejsza niż data rozpoczęcia studiów 

/Doktoranci /Studia /Proste 1117 Data zakończenia realizacji programu studiów nie może być wcześniejsza niż data rozpoczęcia studiów 
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(kombinacja pól)  
/Doktoranci /Studia /Proste 
(kombinacja pól)  

1900 Z poziomu określania studiów doktoranta nie jest możliwe wskazanie dziedziny i dyscypliny w jakiej odbywa 
studia doktorant. Informacja ta jest pobierana z definicji studiów doktoranckich. 

/Doktoranci /Studia /Proste 
(kombinacja pól)  

1119 Nie jest możliwe wprowadzenie jednocześnie daty zakończenia realizacji programu studiów jak i daty 
skreślenia z listy doktorantów 

/Doktoranci /Studia /Złożone  1122 Nie jest możliwe kształcenie doktoranta dwukrotnie na tych samych studiach w tym samym czasie. 
W przypadku gdy doktorant powiązany jest już ze studiami i wprowadzono datę skreślenia - możliwe jest 
powiązanie doktoranta po raz kolejny z tymi studiami jedynie w przypadku gdy nowa data przyjęcia jest 
większa od poprzedniej daty skreślenia. 

/Doktoranci /Studia /Złożone  1124 Nie jest możliwe przyjęcie doktoranta na kierunek zlikwidowany. 
/Doktoranci /Studia /Złożone  1125 Nie jest możliwe przyjęcie doktoranta na studia w jednostce zlikwidowanej. Data rozpoczęcia nie może być 

późniejsza niż data likwidacji jednostki. 
/Instytucje /Wspólne  1607 W przypadku korekty danych przyznanej kategorii: jeśli istnieje kategoria później przyznana niż kategoria 

korygowana, to data końca obowiązywania korygowanej kategorii nie może być pusta ani też późniejsza niż 
data początku obowiązywania kolejnej kategorii 

/Kierunki studiów 
/Parametry  

2307 Pusta liczba punktów ECTS jest dopuszczalna wyłącznie dla kierunków bez KRK. 

/Kierunki studiów /Zmiany 
statusu kierunku  

2310 Przy przesuwaniu daty rozpoczęcia kształcenia na kierunku, może się zdarzyć, że data rozpoczęcia pokryje się 
ze zmianą biznesową statusu dodaną przez użytkownika. W takim przypadku byłyby dwie zmiany jednego 
dnia: ta utworzona przez użytkownika i zmiana sztuczna, powiązana z uruchomieniem kierunku. 

/Kierunki studiów /Zmiany 
statusu kierunku  

2337 Dotyczy zmian statusu uprawnienia na zlikwidowany, cofnięty, wygaszony 

/Patenty i dokonania  1622 Dla wykorzystanych praw autorskich oraz wyłącznych praw do odmiany roślin, dla których data wykorzystania 
lub data przyznania jest równa lub późniejsza 1.01.2013 należy wskazać pełną datę wykorzystania oraz datę 
przyznania. 
Dla wcześniejszych (data < 1.01.2013) wskazywany jest rok 
 
data < 1.01.2013 -- rok 
data => 1.01.2013 -- data 

/Patenty i dokonania  1211 Jedynie w przypadku gdy jednostka jest już powiązana z prawem może w ramach innego produktu dodać 
prawo o tych samych parametrach. 

/Patenty i dokonania  1626 status produktu wyliczany na podstawie danych ochrony. 
1. jeśli istnieje zgłoszenie oraz brak pozostałych typów ochrony dla produktu 
status = zgłoszony 
2. jeśli dla produktu istnieją inne ochrony (bez względu czy istnieje zgłoszenie czy nie) 
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status = przyznany 
3. jeśli dla produktu nie istnieją żadne ochrony ani zgłoszenie 
status = null - nie jest wyświetlany 

/Pracownicy /Funkcje 
kierownicze /Pola  

1228 Pole "Do spraw" wymagane w przypadku funkcji o nazwie "Prorektor". 

/Pracownicy /Funkcje 
kierownicze /Pola  

1311 Pole "Adres email" powinien reprezentować prawidłowy format. 

/Pracownicy /Funkcje 
kierownicze /Pola  

1310 Pole "Adres email" nie jest wymagane. 

/Pracownicy /Funkcje 
kierownicze /Pola  

1309 Format danych: RRRR-MM-DD 

/Pracownicy /Funkcje 
kierownicze /Pola  

1308 Pole "Data pełnienia funkcji do" nie jest wymagane. 

/Pracownicy /Funkcje 
kierownicze /Pola  

1307 Format danych: RRRR-MM-DD 

/Pracownicy /Funkcje 
kierownicze /Pola  

1306 Pole "Data pełnienia funkcji od" jest wymagane. 

/Pracownicy /Funkcje 
kierownicze /Pola  

1303 Import: Pole "Funkcja kod" bazuje na słowniku: PRACOWNICY.Funkcja 
Zakres funkcji dostępnych w jednostkach dostępny jest na stornie pomocy: 
https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/pracownicy/przydatne_informacje/funkcje_jednostki/start 

/Pracownicy /Funkcje 
kierownicze /Pola  

1302 Pole "Nazwa funkcji kierowniczej" jest wymagane. 

/Pracownicy /Funkcje 
kierownicze /Pola  

1318 Format danych: RRRR-MM-DD 

/Pracownicy /Funkcje 
kierownicze /Pola  

1317 Pole "Data kadencji do"  jest wymagane w sytuacji, gdy wprowadzono "Datę kadencji od". 
W przypadku, gdy nie podano "Daty kadencji od" pole nie jest wymagane. 

/Pracownicy /Funkcje 
kierownicze /Pola  

1316 Format danych: RRRR-MM-DD 

/Pracownicy /Funkcje 
kierownicze /Pola  

1315 Pole "Data kadencji od"  jest wymagane w sytuacji, gdy wprowadzono "Datę kadencji do". 
W przypadku, gdy nie podano "Daty kadencji do" pole nie jest wymagane. 

/Pracownicy /Funkcje 
kierownicze /Pola  

1312 Pole "Telefon kontaktowy" nie jest wymagane. 

/Pracownicy /Funkcje 
kierownicze /Proste  

1343 Data rozpoczęcia kadencji nie może być późniejsza niż aktualna data. 
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/Pracownicy /Funkcje 
kierownicze /Proste  

1344 Data rozpoczęcia kadencji nie może być późniejsza niż data zakończenia kadencji 

/Pracownicy /Funkcje 
kierownicze /Proste  

1234 Kadencja - podanie informacji nt okresu kadencji (od- do) w ramach pełnionej funkcji jest opcjonalne. 
Pole "Data kadencji do"  jest wymagane w sytuacji, gdy wprowadzono "Datę kadencji od". 

/Pracownicy /Funkcje 
kierownicze /Proste  

1232 Data rozpoczęcia pełnienia funkcji nie może być późniejsza niż aktualna data. 

/Pracownicy /Funkcje 
kierownicze /Proste  

1233 Data rozpoczęcia pełnienia funkcji nie może być późniejsza niż data zakończenia pełnienia funkcji 

/Pracownicy /Funkcje 
kierownicze /Złożone  

1231 Data rozpoczęcia pełnienia funkcji nie może być wcześniejsza niż data utworzenia instytucji/jednostki, w 
której pełniona jest funkcja. 

/Pracownicy /Funkcje 
kierownicze /Złożone  

1230 Okres pełnienia funkcji powinien mieścić się w okresie kadencji funkcji. 

/Pracownicy /Funkcje 
kierownicze /Złożone  

1229 Okres pełnienia funkcji powinien mieścić się w okresie zatrudnienia. 

/Pracownicy /Funkcje 
kierownicze /Złożone  

1346 W nakładających się okresach od-do pełnienia funkcji nie można w tej samej jednostce pełnić dwóch 
analogicznych funkcji. 
Dla Prorektora warunek weryfikujemy z uwzględnieniem wartości do spraw. 

/Pracownicy /Funkcje 
kierownicze /Złożone  

1347 Warunkiem pełnienia funkcja rektora (w okresie od-do) jest zatrudnienie w instytucji jako podstawowym 
miejscu pracy. 
Walidacja przeprowadzana jest tylko dla pracowników jednostek publicznych. 

/Pracownicy /import  1462 Gdy w imporcie pojawia się polecenie usunięcia obiektu (tzn. operacja = usun), to musimy sprawdzić, czy taki 
obiekt istnieje w bazie. 
Sprawdzenie polega na próbie odszukania obiektu na podstawie klucza. 
Jeśli obiekt nie istnieje, zwracamy błąd. 
 
Lista obiektów i kluczy: 
 
<zatrudnienie> 
Klucz: 
instytucjaKod, dataOd 
 
<warunkiZatrudnienia> 
Klucz (w ramach zatrudnienia): 
dataOd 
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<zgodaDodZatr> 
Klucz (w ramach zatrudnienia): 
dataOd, instytucjaKod 
 
<rocznyWymiarZajecDydakt> 
Klucz (w ramach zatrudnienia): 
rokAkademicki 
 
<minimumKadrowe> 
Klucz (w ramach zatrudnienia): 
kierunekInstancja01Id, kierunekInstancja02Id, rokAkademicki 
 
<uprawNadawStop> 
TODO 
 
<funkcja> 
Klucz: 
instytucjaKod, funkcjaKod, dataOd 

/Pracownicy /Kary  2544 Pole nie może być puste 
/Pracownicy /Kary  2547 Pole nie może być puste 
/Pracownicy /Kary  2548 Pole nie może być puste 
/Pracownicy /Kary  2546 Pole nie może być puste 
/Pracownicy /Kary  2549 Pole dłuższe niż 2000 znaków. 
/Pracownicy /Kary  2543 Pole nie może być puste 
/Pracownicy /Kary  2545 Pole nie może być puste 
/Pracownicy /Minimum 
kadrowe /Pola  

1282 Format "Daty złożenia oświadczenia" : RRRR-MM-DD 

/Pracownicy /Minimum 
kadrowe /Pola  

1281 Pole "Data złożenia oświadczenia" jest wymagane. 

/Pracownicy /Minimum 
kadrowe /Pola  

1276 Możliwość wskazania co najwyżej 2 kierunków studiów 

/Pracownicy /Minimum 
kadrowe /Pola  

1284 Wartość w polu "Liczba godzin zajęć dydaktycznych" podajemy w postaci liczby naturalnej. 
Przedział <0, 2000> 

/Pracownicy /Minimum 
kadrowe /Pola  

1283 Pole "Liczba godzin zajęć dydaktycznych" jest wymagane. 
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/Pracownicy /Minimum 
kadrowe /Pola  

1280 Wartość w polu "Rok akademicki" podajemy w formacie RRRR/RRRR+1. 

/Pracownicy /Minimum 
kadrowe /Pola  

1279 Pole "Rok akademicki" jest wymagane. 

/Pracownicy /Minimum 
kadrowe /Proste  

1429 W minimum kadrowym możliwość wskazania co najwyżej 2 kierunków studiów 

/Pracownicy /Minimum 
kadrowe /Proste  

1349 Data oświadczenia zależy od wartości rok akademicki, tj. dla roku akademickiego RRRR/RRRR+1 data 
oświadczenia powinna mieścić się w przedziale <01.01.RRRR; 30.09.RRRR+1>. 

/Pracownicy /Minimum 
kadrowe /Proste  

1368 Wartość pola "Data złożenia oświadczenia" nie może być późniejsza niż aktualna data 

/Pracownicy /Minimum 
kadrowe /Proste  

1432 Reguła obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015. 
 
Jeżeli w danym roku akademickim (przynajmniej jeden dzień) kierunek studiów jest kierunkiem o profilu 
praktycznym to dopuszczalny jest niepełny wymiar czasu pracy, nie może być on jednak mniejszy niż 25% 
pełnego wymiaru czasu pracy. 
Reguła nie obowiązuje w przypadku kierunku studiów o profilu Ogólnoakademickim.  
Dla wpisu I+II wystarczy, aby przynajmniej jeden ze wskazanych kierunków wskazywał na profil Praktyczny. 

/Pracownicy /Minimum 
kadrowe /Proste  

1358 Kierunki przypisywane do wpisu minimum kadrowego pracownika muszą "należeć" do instytucji 
zatrudniającej pracownika. 

/Pracownicy /Minimum 
kadrowe /Proste  

1421 Dodanie informacji o zaliczeniu do minimum kadrowego możliwe tylko dla pracowników uczelni. 

/Pracownicy /Minimum 
kadrowe /Proste  

1433 Reguła obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015. 
 
Jeżeli w danym roku akademickim (przynajmniej jeden dzień) instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk albo 
instytut badawczy stanowi 
podstawowe miejsce pracy tego nauczyciela akademickiego wówczas możliwe jest przypisanie go do wpisu 
minimum kadrowego II, I+II albo JM. 
Reguła nie obowiązuje tylko w przypadku wpisu I stopnia. 

/Pracownicy /Minimum 
kadrowe /Proste  

1352 Pracownik zaliczony do minimum kadrowego na wskazany rok akademicki musi być zatrudniony w pełnym 
wymiarze godzin. 

/Pracownicy /Minimum 
kadrowe /Proste  

1422 Rok akademicki opisujący minimum kadrowe musi być z określonego zakresu. 
 
*** W przypadku interfejsu użytkownika zasady są następujące: 
 
Wartość minimalna: 2011/2012 
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Wartość maksymalna: RRRR/RRRR+1, gdzie RRRR - bieżący rok kalendarzowy 
 
*** Import 
Wartość minimalna: 2011/2012 
Wartość maksymalna: RRRR/RRRR+1, gdzie RRRR - bieżący rok kalendarzowy 

/Pracownicy /Minimum 
kadrowe do nadawania 
stopni naukowych /Pola  

1474 Klasyfikacja dziedziny/dyscypliny minimum kadrowego do nadawania stopni naukowych  może być tylko 
CKSST. 
Dla dyscyplinyBR klasyfikacja może być CKSST i KOSZT. 
Dla stopni naukowych  klasyfikacja może być CKSST i HIST. 

/Pracownicy /Roczny wymiar 
zajęć dydaktycznych /Pola  

1274 Wartość w polu "Liczba godzin dydaktycznych" podajemy w postaci liczby naturalnej większej od zero. 
Przedział <1, 2000> 

/Pracownicy /Roczny wymiar 
zajęć dydaktycznych /Pola  

1273 Pole "Liczba godzin dydaktycznych" jest wymagane. 

/Pracownicy /Roczny wymiar 
zajęć dydaktycznych /Pola  

1271 Pole "Rok akademicki" prezentowane w postaci RRRR/RRRR+1 

/Pracownicy /Roczny wymiar 
zajęć dydaktycznych /Pola  

1272 Pole "Rok akademicki" jest wymagane. 

/Pracownicy /Roczny wymiar 
zajęć dydaktycznych /Pola  

1403 Pole "Wymiar zajęć powiązany z zatrudnieniem" jest wymagane. 

/Pracownicy /Roczny wymiar 
zajęć dydaktycznych /Proste  

1405 Rok akademicki - zakres wartości: 
 
1. Wartość minimalna: 2011/2012. 
2. Wartość maksymalna -  wyznaczana na podstawie bieżącego roku kalendarzowego [RRRR]: RRRR/RRRR+1 

/Pracownicy /Zatrudnienie 
/1. Zatrudnienie 
/Identyfikacja  

1219 Zatrudnienie (element nadrzędny) identyfikowane jest przez parę: 
- instytucja kod 
- data od 

/Pracownicy /Zatrudnienie 
/1. Zatrudnienie /Proste  

1321 Data rozpoczęcia pracy nie może być datą z przyszłości.  
Musi być mniejsza lub równa dacie aktualnej. 

/Pracownicy /Zatrudnienie 
/1. Zatrudnienie /Proste  

1322 "Data rozwiązania stosunku pracy" nie może być wcześniejsza niż "Data rozpoczęcia pracy" 

/Pracownicy /Zatrudnienie 
/1. Zatrudnienie /Proste  

1435 Gdy wprowadzane są dane pracownika uczelni wówczas rodzaj pracownika  = "Pracownik uczelni" 
Gdy wprowadzane są dane pracownika instytucji naukowej wówczas rodzaj pracownika = "Pracownik 
instytutu naukowego" 

/Pracownicy /Zatrudnienie 
/1. Zatrudnienie /Złożone  

1235 Data rozpoczęcia pracy musi być późniejsza lub równa data urodzenia pracownika (rok urodzenia) 
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/Pracownicy /Zatrudnienie 
/1. Zatrudnienie /Złożone  

1236 Data rozpoczęcia pracy późniejsza lub równa dacie utworzenia instytucji zatrudniającej 

/Pracownicy /Zatrudnienie 
/1. Zatrudnienie /Złożone  

1237 Jeżeli element zatrudnienia nie posiada elementów zagnieżdżonych, to wymagana jest dataDo. 

/Pracownicy /Zatrudnienie 
/1. Zatrudnienie /Złożone  

1329 Pracownik instytucji nie może w tym samym czasie posiadać więcej niż 1 aktywnego zatrudnienia (w 
rozumieniu ciągłego okresu zatrudnienia). 

/Pracownicy /Zatrudnienie 
/1. Zatrudnienie /Złożone  

1243 Dotyczy XML: 
Jeśli element <zatrudnienie> zawiera [operacja = usun] to: 
1. <zatrudnienie> nie może zawierać zagnieżdżonych <warunków> (nawet z operacją = usun) 
2. Wszystkie ewentualne pozostałe obiekty (tzn. występujące w XML obiekty podpięte do <zatrudnienia> 
różne od <warunków>) muszą mieć [operację = usun]. 
 
Uwaga 
Jeśli z obiektem zatrudnienie powiązany jest w systemie jakikolwiek obiekt biznesowy inny niż warunki, czyli 
np. minimum kadrowe, zgoda na dodatkowe zatrudnienie itp., operacja usunięcia zatrudnienia nie powiedzie 
się. 

/Pracownicy /Zatrudnienie 
/1. Zatrudnienie /Złożone  

1323 W ramach okresu zatrudnienia (data rozpoczęcia pracy - data rozwiązania stosunku pracy) instytucja musi 
posiadać status "Działająca". 

/Pracownicy /Zatrudnienie 
/1. Zatrudnienie /Złożone  

1301 Jeśli importujemy <zatrudnienie>, którego nie ma w bazie, to musi ono zawierać co najmniej jedne 
<warunkiZatrudnienia>. 

/Pracownicy /Zatrudnienie 
/2. Warunki zatrudnienia 
/Pola  

1691 Słownik uzależniony od "Rodzaju pracownika" (Rodzaj pracownika: pracownik uczelni, pracownik instytutu 
naukowego). 

/Pracownicy /Zatrudnienie 
/2. Warunki zatrudnienia 
/Pola  

1097 Format danych: RRRR-MM-DD 

/Pracownicy /Zatrudnienie 
/2. Warunki zatrudnienia 
/Pola  

1096 Pole wymagane dla warunków opisujących zatrudnienie, jeśli posiadają rodzaj umowy o pracę na "Czas 
określony", w pozostałych przypadkach pole nie jest wymagane. 

/Pracownicy /Zatrudnienie 
/2. Warunki zatrudnienia 
/Pola  

1095 Format danych: RRRR-MM-DD 

/Pracownicy /Zatrudnienie 
/2. Warunki zatrudnienia 
/Pola  

1094 Pole jest wymagane. 
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/Pracownicy /Zatrudnienie 
/2. Warunki zatrudnienia 
/Pola  

1101 Pole nie jest wymagane. 

/Pracownicy /Zatrudnienie 
/2. Warunki zatrudnienia 
/Pola  

1251 Pole "Podstawa nawiązania stosunku pracy" jest wymagane. 
 'formOfEmployment' dla REST. 

/Pracownicy /Zatrudnienie 
/2. Warunki zatrudnienia 
/Pola  

1103 Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym   (Dz. U. Nr 
164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami)  -  podstawowe miejsce pracy - oznacza  uczelnię albo jednostkę 
naukową, w której nauczyciel akademicki  lub pracownik naukowy jest  zatrudniony w pełnym wymiarze 
czasu pracy, wskazaną w akcie stanowiącym podstawę zatrudnienia jako podstawowe miejsce pracy;  w tym 
samym czasie podstawowe miejsce pracy może być tylko jedno. 

/Pracownicy /Zatrudnienie 
/2. Warunki zatrudnienia 
/Pola  

1250 'isPrimaryWorkplace' dla REST 
W tym samym czasie podstawowe miejsce pracy może być tylko jedno. 
 
To, że mozna miec w tym samym czasie tylko jedno PMP sprawdza reguła 1197. 
To, że na xml'u w polu 'miejscePracyKod' należy wpisać poprawną nie pustą wartość sprawdza reguła 1436 

/Pracownicy /Zatrudnienie 
/2. Warunki zatrudnienia 
/Pola  

1253 Pole "Rodzaj umowy o pracę" jest wymagane. 

/Pracownicy /Zatrudnienie 
/2. Warunki zatrudnienia 
/Pola  

1261 Słownik uzależniony od wartości "Grupa stanowisk" 

/Pracownicy /Zatrudnienie 
/2. Warunki zatrudnienia 
/Pola  

1260 Pole "Stanowisko" jest wymagane. 

/Pracownicy /Zatrudnienie 
/2. Warunki zatrudnienia 
/Pola  

1696 Pole wymagane w przypadku wartości stanowiska "Inne". 

/Pracownicy /Zatrudnienie 
/2. Warunki zatrudnienia 
/Pola  

1693 Wartość uzależniona od słownika grup stanowisk, który definiuje: 
 -  dla których grup stanowisk pole jest domyślnie oznaczone na TAK (automatyczne oznaczenie przez 
system),  
 -  których grup stanowisk "nie dotyczy",  
 -  a dla których jest opcją. 

/Pracownicy /Zatrudnienie 
/2. Warunki zatrudnienia 

1694 Pole jest wymagane, ale w bazie może być null-em dla starych warunków zatrudnienia. 
Przy dodawaniu lub edycji, wartość musi być uzupełniona - dla niektórych grup stanowisk podajemy nie 
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/Pola  dotyczy. 
/Pracownicy /Zatrudnienie 
/2. Warunki zatrudnienia 
/Pola  

1443 Licznik i Mianownik reprezentujący zapis pola "Ułamek etatu" wymagany, gdy wymiar czasu pracy = 
"Niepełny". 
Jeśli podano licznik wymagane podanie mianownika i odwrotnie. 
Licznik oraz mianownik z przedziału <1, 100>. 

/Pracownicy /Zatrudnienie 
/2. Warunki zatrudnienia 
/Pola  

1255 Pole "Wymiar czasu pracy" jest wymagane. 

/Pracownicy /Zatrudnienie 
/2. Warunki zatrudnienia 
/Proste  

1384 Jeżeli wpis zatrudnienia posiada tylko jedne warunki opisujące to zatrudnienie wówczas nie istnieje możliwość 
usunięcia tych warunków zatrudnienia. 

/Pracownicy /Zatrudnienie 
/2. Warunki zatrudnienia 
/Proste  

1327 Dla niepełnego wymiar czasu pracy licznik ułamka etatu musi być mniejszy niż mianownik. 

/Pracownicy /Zatrudnienie 
/2. Warunki zatrudnienia 
/Proste  

1446 Data 'Obowiązuje od' warunków zatrudnienia nie może być datą z przyszłości 
Data 'dateFrom' warunków zatrudnienia  nie może być datą z przyszłości (REST) 

/Pracownicy /Zatrudnienie 
/2. Warunki zatrudnienia 
/Proste  

1332 Nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni publicznej, która stanowi jego podstawowe miejsce pracy może 
posiadać w tym samym czasie co najwyżej jedno dodatkowe zatrudnienie [reguła obejmuje zatrudnienia z 
datą rozpoczęcia pracy > = 01.10.2011] => ostrzeżenie 
Dla pracownika naukowego nie istnieje żadne ograniczenie dotyczące zatrudnień nie będących podstawowymi 
- może być ich nieskończenie wiele. 

/Pracownicy /Zatrudnienie 
/2. Warunki zatrudnienia 
/Proste  

1197 Jeżeli pracownik posiada inne zatrudnienie i w ramach warunków tego zatrudnienia w tym samym czasie 
oznaczono już podstawowe miejsce pracy wówczas prezentowany jest komunikat błędu. 

/Pracownicy /Zatrudnienie 
/2. Warunki zatrudnienia 
/Proste  

1330 Podstawowe miejsce pracy może być tylko w ramach pełnego wymiaru czasu pracy. 

/Pracownicy /Zatrudnienie 
/2. Warunki zatrudnienia 
/Proste  

1325 Dla niepełnego wymiar czasu pracy, jeśli podano licznik, wymagane jest podanie mianownika (i odwrotnie). 

/Pracownicy /Zatrudnienie 
/2. Warunki zatrudnienia 
/Proste  

1326 Dla niepełnego wymiaru czasu pracy wartości licznika i mianownika muszą być przedziału <1; 100> 

/Pracownicy /Zatrudnienie 1328 "Data rozwiązania stosunku pracy" jest wymagana w przypadku, gdy wszystkie warunki zatrudnienia mają 
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/Wspólne /Proste  ustawioną datę obowiązywania do. 
/Projekty naukowe /Dane 
podstawowe projektu  

1641 Wymagane jest podanie przynajmniej jednej dyscypliny w przypadku gdy spełniono przynajmniej jeden z 
poniższych warunków 
- data rozpoczęcia realizacji projektu >= 1.01.2013 
- data rozpoczęcia realizacji projektu < 1.01.2013 i termin zakończenia realizacji >= 1.01.2013 

/Projekty naukowe /Dane 
podstawowe projektu  

1746 W przypadku gdy "Termin zakończenia realizacji projektu" jest datą z przyszłości (>= SysDate) nie jest 
możliwe wskazanie statusu projektu:  
- Zakończony - zrealizowany 
- Zakończony - niezrealizowany 
 
W przypadku gdy "Termin zakończenia realizacji projektu" jest datą z przeszłości (< SysDate) nie jest 
możliwe wskazanie statusu projektu:  
- W trakcie realizacji 

/Projekty naukowe 
/Jednostki realizujące 
projekt  

1773 Zgodnie z ustawą o zasadach finansowania nauki art. 2 pkt 9 Jednostki prowadzące w sposób ciągły badania 
naukowe lub prace rozwojowe: 
Rola INST_PROJEKY_NAUKOWE_ADM nadawana dla: 
a) podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni (znacznik PODSTAWOWA), 
b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, 
c) instytuty badawcze, 
d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
e) Polska Akademia Umiejętności, 
f) inne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej 

/Projekty naukowe 
/Jednostki realizujące 
projekt  

1698 Nie jest możliwe, aby jednostka należała do więcej niż jednego konsorcjum w ramach jednego projektu 

/Projekty naukowe 
/Jednostki realizujące 
projekt  

1642 Wymagane jest podanie Roli jednostki naukowej w zarzadzaniu projektem w przypadku gdy spełniono 
przynajmniej jeden z poniższych warunków 
- data rozpoczęcia realizacji projektu >= 1.01.2013 
- data rozpoczęcia realizacji projektu < 1.01.2013 i termin zakończenia realizacji >= 1.01.2013 albo termin 
zakończenia realizacji =  null 

/Projekty naukowe 
/Kierownik projektu  

1643 Korekta danych osobowych kierownika jest możliwa jedynie w przypadku gdy osoba jest osobą spoza 
systemu.  
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Dla pozostałych osób Korekta danych osobowych możliwa jedynie poprzez: 
-  Moduł Pracowników naukowych (Dane osobowe pracownika) przez jednostkę, w której o zatrudnienie 
występuje.  
- Moduł Doktorantów przez jednostkę, w której posiada osoba studia doktoranckie 
- Moduł studentów przez jednostkę, w której posiada osoba studia 
 
W przypadku gdy użytkownik posiada również odpowiednie role: 
- INST_PR (pracownicy) 
- INST_PR_WS (studenci) 
- INST_PR_DOKTORANCI 
 możliwe jest przejście do metryczki osobowej kierownika bezpośrednio z modułu projektów naukowych 
poprzez kliknięcie w link będący nazwiskiem osoby. 

/Projekty naukowe /Opis 
efektów  

1206 Nie jest możliwe dodanie efektów wcześniejszych niż data rozpoczęcia realizacji projektu 
Dotyczy: 
- Patentów i praw ochronnych  
- Wdrożeń (Rok wdrożenia)  
- Efektów praktycznych, (Data zawarcia umowy)  
- Konferencji , (Rok organizacji)  
- Publikacji (Data wydania) 

/Projekty naukowe /Projekty 
z NCBiR  

2388 Walidacja sprawdza czy identyczny projekt nie istnieje już w systemie na podstawie ruleski 1201. 

/Projekty naukowe /Projekty 
z NCBiR  

2387 Walidacja sprawdza czy dany projekt z NCBiR nie został już zaimportowany ze struktur tabel tymczasowych 
do projektów naukowych. 

/Projekty naukowe /Środki 
finansowe  

1960 Przyznane środki ogółem może edytować dowolna jednostka powiązana z projektem w przypadku gdy 
liderem projektu jest jednostka spoza systemu lub nie ma lidera 

/Studenci /Import /Złożone  1359 Jeżeli w imporcie studia mają operację  'USUN', to nie mogą mieć obiektów podrzędnych. 
/Studenci /Import  1461 Gdy w imporcie pojawia się polecenie usunięcia obiektu (tzn. operacja = usun), to musimy sprawdzić, czy taki 

obiekt istnieje w bazie. 
Sprawdzenie polega na próbie odszukania obiektu na podstawie klucza. 
Jeśli obiekt nie istnieje, zwracamy błąd. 
 
Lista obiektów i kluczy: 
 
<studia> 
Klucz:  
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kierunekId, dataRozpoczecia 
 
<daneSemestru> 
Klucz: 
rokAkademicki, semestrNr 

/Studenci /Ogólne  1043 Rok akademicki semestru musi mieścić się w przedziale 1900 - 9999 
/Studenci /Ogólne  1632 Rok akademicki musi być podany 
/Studenci /Pomoc materialna 
/Złożone  

1489 Nie jest możliwe przyznanie pomocy materialnej na przyszły rok akademicki 

/Studenci /Pomoc materialna 
/Złożone  

1488 Nie jest możliwe przyznanie pomocy materialnej po dacie ukończenia lub skreślenia 

/Studenci /Pomoc materialna 
/Złożone  

1336 Nie jest możliwe wskazanie pomocy materialnej w miesiącu po dacie skreślenia studenta (<data skreślenia>) 
 
Zgodnie z Art. 184 ust. 8 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - 
Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1–3 i 8, wygasa 
z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na 
kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia na podstawie ust. 5. 
 
Dotyczy pomocy: 
1) stypendium socjalnego; 
2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; 
3) stypendium rektora dla najlepszych studentów; 
8) zapomogi. 

/Studenci /Pomoc materialna 
/Złożone  

1072 W przypadku pomocy materialnej typu "zapomoga" świadczenie przyznane zostaje jednorazowo w związku z 
czym przypisanie może być na 1 miesiąc w okresie trwania roku akademickiego (interpretowane jako miesiąc 
w którym przyznano świadczenie). Użytkownik nie może uzyskać więcej niż 2 świadczeń w roku akademickim.  
 
Rok akademicki rozumiany jako okres: 
1.10.RRRR - 30.09.RRRR+1 

/Studenci /Pomoc materialna 
/Złożone  

1071 Jeden student nie może pobierać pomocy materialnej tego samego typu w tym samym okresie czasu, 
zdefiniowanym w ramach interwału miesięcznego z więcej niż jednego źródła. Wyjątek od reguły stanowi 
forma pomocy materialnej typu "zapomoga", stanowiąca świadczenie jednorazowe.       
Świadczenie typu "Zapomoga" może być przyznane maksymalnie dwukrotnie w trakcie trwania roku 
akademickiego. Samo świadczenie jest przyznawane jednorazowo w związku z czym interwał, na który może 
zostać przydzielone stanowi jeden miesiąc interpretowany jako miesiąc w którym przyznane zostało 
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świadczenie. Student nie może mieć przypisanej pomocy materialnej na więcej niż 2 miesiące w roku 
akademickim Student może otrzymać po jednej zapomodze na dwóch oddzielnych kierunkach studiów.       
 
Rok akademicki traktowany jako interwał czasu: 1.10.RRRR - 30.09.RRRR+1 

/Studenci /Pomoc materialna 
/Złożone  

1504 Możliwe jest przypisanie pomocy materialnej danego typu jedynie w okresie jej obowiązywania. 

/Studenci /Semestry /Pola  1031 Wartość określona w polu "ECTS uzyskane" musi zawierać się w przedziale <0; 999.99> 
/Studenci /Semestry /Pola  1029 Pole "ECTS uzyskane" jest wymagane. 
/Studenci /Semestry /Pola  1082 Liczba "ECTS, zaliczonych w procesie potwierdzania efektów uczenia się" nie obowiązuje dla studentów, 

którzy ukończyli studia przed 1.10.2014. 
 
W przypadku gdy data skreślenia < 1.10.2014 dane dotyczące "ECTS zaliczonych w procesie potwierdzania 
efektów uczenia się" nie są obowiązujące i w przypadku gdy zostały wprowadzone zostają wyczyszczone. 

/Studenci /Semestry /Pola  1032 Wartość w polu "ECTS zaliczone w procesie zaliczania efektów uczenia się"  musi zawierać się w przedziale 
<0; 999.99> 

/Studenci /Semestry /Pola  1033 Pole "ECTS zaliczone w procesie efektów uczenia się" nie jest wymagane. 
/Studenci /Semestry /Pola  1045 Dostępne wartości dla pola "semestr akademicki": 

- zimowy 
- letni 

/Studenci /Semestry /Pola  1044 Pole "Semestr akademicki" jest wymagane. 
/Studenci /Semestry /Pola  1047 "Semestr studenta" musi zawierać się w przedziale <1; 12> 
/Studenci /Semestry /Pola  1046 Pole "Semestr studenta" jest wymagane. 
/Studenci /Semestry /Pola  1068 W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych 

warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i 
ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki 
i położne dla kierunków pomostowych nie jest wymagane podawanie informacji dotyczącej liczby punktów 
ECTS. 

/Studenci /Semestry /Proste  1411 Liczba punktów ECTS ZALICZONE W PROCESIE POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ nie może 
przekraczać 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia oraz powinna być 
wprowadzana jako suma wszystkich punktów ECTS zaliczonych w procesie potwierdzania efektów uczenia się 
i jedynie powtarzana, dla każdego semestru. 
 
Art. 2 ust. 1 pkt 18n  
efekty uczenia się – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie uczenia 
się poza systemem studiów; 
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pkt 18o  
potwierdzanie efektów uczenia się – formalny proces weryfikacji osiągniętych przez daną osobę efektów 
uczenia się mający na celu przyjęcie jej na studia;”, 

/Studenci /Semestry /Proste  1073 Nie jest możliwe dodanie dwukrotnie tego samego semestru akademickiego danego roku akademickiego na 
tym samym kierunku. 

/Studenci /Semestry /Proste  1078 Nie jest możliwe wprowadzenie semestru studenta po dacie skreślenia studenta z danego kierunku. 
 
Logika działania: 
Gdy "Data skreślenia" studenta z listy studentów danego kierunku <=15.09.RRRR nie jest możliwe dodanie 
studentowi semestru na roku akademickim RRRR/RRRR+1 i wyższych 
Gdy "Data skreślenia" studenta z listy studentów danego kierunku <= 31.01.RRRR+1 nie jest możliwe 
dodanie studentowi semestru na roku akademickim RRRR/RRRR+1 semestr letni i wyższych 

/Studenci /Semestry /Proste  1079 Nie jest możliwe wprowadzenie semestru studenta po dacie ukończenia studiów przez studenta. 
 
Logika działania: 
Gdy "Data ukończenia studiów" <=15.09.RRRR nie jest możliwe dodanie studentowi semestru na roku 
akademickim RRRR/RRRR+1 i wyższych 
Gdy "Data ukończenia studiów" <= 31.01.RRRR+1 nie jest możliwe dodanie studentowi semestru na roku 
akademickim RRRR/RRRR+1 semestr letni i wyższych 

/Studenci /Semestry /Proste  1077 Nie jest możliwe wprowadzenie semestru sprzed rozpoczęcia studiów przez studenta na wskazanym kierunku 
 
Logika działania: 
Gdy "Data rozpoczęcia studiów" na kierunek zawiera się w przedziale <01.10.YYYY, 31.03.YYYY+1>możliwe 
jest dodanie minimalnego roku akademickiego studenta YYYY / YYYY+1 semestr zimowy 
Gdy "Data rozpoczęcia studiów" na kierunek zawiera się w przedziale (31.03.YYYY+1,01.10.YYYY+1) możliwe 
jest dodanie minimalnego roku akademickiego studenta YYYY / YYYY+1 semestr letni  
 
Przykład: 
Data przyjęcia: 01.10.2012 - 31.03.2013 możliwe dodanie studiowania na roku akademickim zaczynając od 
2012/2013 semestr zimowy 
Data przyjęcia: 01.04.2013 - 30.09.2013 możliwe dodanie studiowania na roku akademickim zaczynając od 
2012/2013 semestr letni 

/Studenci /Semestry /Proste  1412 Wartość w polu "Liczba ECTS, zaliczonych w procesie potwierdzania efektów uczenia się"  powinna zostać 
wprowadzona w pierwszym raportowanym semestrze dla danego kierunku studiów 

/Studenci /Semestry 1075 Nie jest możliwe wprowadzenie semestru studenta na moment w czasie kiedy kierunek jeszcze nie istniał. 
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/Złożone  Rok akademicki >= Data rozpoczęcia kształcenia (z definicji kierunku)       
 
Logika działania: 
Gdy "Data rozpoczęcia kształcenia" (na kierunku z definicji kierunku) zawiera się w przedziale (01.10.YYYY-1, 
01.04.YYYY> możliwe jest dodanie minimalnego roku akademickiego studenta RRRR-1 / RRRR 
Gdy "Data rozpoczęcia kształcenia" (na kierunku z definicji kierunku) zawiera się w przedziale (01.04.YYYY, 
01.10.YYYY> możliwe jest dodanie minimalnego roku akademickiego studenta RRRR / RRRR+1 
 
 
Przykład: 
Data rozpoczęcia kształcenia (z definicji kierunku): 01.10.2011 - 01.04.2012 możliwe dodanie studiowania na 
roku akademickim zaczynając od 2011/2012  
Data rozpoczęcia kształcenia  (z definicji kierunku): 02.04..2012 - 01.10.2012 możliwe dodanie studiowania 
na roku akademickim zaczynając od 2012/2013 

/Studenci /Semestry 
/Złożone  

1076 Nie jest możliwe podanie semestru studenta większego niż liczba semestrów określona w definicji kierunku. 

/Studenci /Semestry 
/Złożone  

1377 Nie jest możliwe usuwanie ostatniego semestru poprzez import, jeśli chce się usunąć studia, trzeba podać 
operację <usun> na studiowaniu. 

/Studenci /Semestry 
/Złożone  

1074 Nie jest możliwe podanie informacji o semestrach z przyszłości, 
 
Przykład:  
Dodanie studentów na semestr zimowy danego roku akademickiego 2012/2013 możliwe jest po 30.06.2012 
(włącznie) 
Dodanie studentów na semestr letni danego roku akademickiego 2012/2013 możliwe jest po 31.01.2013 
 
Logika działania:  
Jeżeli data systemowa <= 31.01.YYYY+1, to niemożliwe wprowadzenie semestru studiów = 2 dla roku 
równego YYYY i późniejszych oraz                
jeżeli data systemowa < 30.06.YYYY+1, to niemożliwe wprowadzenie semestru studiów = 1 dla roku 
równego YYYY + 1 i późniejszych 
 
UWAGA: Wyjątkiem jest rok akademicki (2014/2015): Ze względu na prace umożliwiające dostosowanie 
systemu do nowelizacji ustawy zaraportowanie studentów na semestr zimowy 2014/2015 będzie możliwe po 
wdrożeniu zmian. 

/Studenci /Semestry 1080 Nie jest możliwe wprowadzenie semestru studenta po dacie zlikwidowania jednostki, która prowadzi kierunek 
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/Złożone   
Logika działania: 
Gdy Data likwidacji jednostki <=30.09.RRRR i kierunek nie został przeniesiony do innej (działającej) jednostki  
nie jest możliwe dodanie studentowi semestru na roku akademickim RRRR/RRRR+1 i wyższych 
Gdy Data likwidacji jednostki <= 30.01.RRRR+1 i kierunek nie został przeniesiony do innej (działającej) 
jednostki  nie jest możliwe dodanie studentowi semestru na roku akademickim RRRR/RRRR+1 semestr letni i 
wyższych 

/Studenci /Studia /Pola  1030 W polu "Data rozpoczęcia studiów" wymagany jest poprawny format daty (RRRR-MM-DD) 
/Studenci /Studia /Pola  1049 "Data rozpoczęcia studiów" studenta nie może być większa od daty aktualnej. 
/Studenci /Studia /Pola  1050 "Data rozpoczęcia studiów" przez studenta na kierunku studiów nie może być sprzed 01-01-1900 
/Studenci /Studia /Pola  1028 Pole "Data rozpoczęcia studiów" jest wymagane. 
/Studenci /Studia /Pola  1238 W polu "Data ukończenia studiów" wymagany jest poprawny format daty (RRRR-MM-DD) 
/Studenci /Studia /Pola  1048 Pole "Forma studiów" jest wymagane dla studiów posiadających obie formy. 
/Studenci /Studia /Pola  1037 Dostępne wartości w polu "Miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów": 

- miasto 
- wies 

/Studenci /Studia /Pola  1034 Pole "Miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów" jest wymagane dla studentów, którzy rozpoczynają 
lub kontynuują studia po 1.10.2014. 

/Studenci /Studia /Proste  1055 "Data rozpoczęcia studiów" nie może być późniejsza niż "data skreślenia z listy studentów" lub "data 
ukończenia studiów" 

/Studenci /Studia /Proste  1053 "Data skreślenia studenta z listy studentów" nie może być wcześniejsza niż" Data rozpoczęcia studiów" przez 
studenta 

/Studenci /Studia /Proste  1056 "Data ukończenia studiów" na kierunku nie może być wcześniejsza niż "Data rozpoczęcia studiów" przez 
studenta na kierunku studiów 

/Studenci /Studia /Proste  1057 Nie jest możliwe podanie jednocześnie "daty skreślenia" jak i "daty ukończenia studiów" 
/Studenci /Studia /Proste  1486 Nie jest możliwe podanie uzyskanego tytułu niezgodnego dla stopnia studiów 
/Studenci /Studia /Proste  1599 W przypadku podania Numeru dyplomu konieczne jest wprowadzenie daty ukończenia i nazwy uzyskanego 

tytułu zawodowego 
/Studenci /Studia /Proste  1058 W przypadku wprowadzenia "daty ukończenia studiów" konieczne jest podanie "uzyskanego tytułu 

zawodowego". 
/Studenci /Studia /Złożone  1069 Nie jest możliwe wprowadzenie lub korekta danych studenta w przypadku gdy istnieją błędy w danych 

kierunku. 
Reguła sprawdza czy udało się znaleźć dane do kierunku na podstawie jego identyfikatora oraz daty 
rejestracji studenta. Reguła powinna zablokować wprowadzanie danych w przypadku, gdy występuje 
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rozbieżność danych istniejących w systemie w zakresie daty uruchomienia kierunku oraz nadania uprawnień. 
Reguła nie dotyczy kierunków z kategorią "rekrutacja bez podziału na kierunki". 
 
Poprawność danych: 
Data rozpoczęcia kształcenia >= Data nadania uprawnienia 

/Studenci /Studia /Złożone  1067 Jednostka, która posiada kształcenie w ramach "indywidualnych studiów międzyobszarowych" (ISM) posiada 
możliwość wskazania przy wyborze kierunku czy jest to kształcenie w ramach ISM. 
 
W przypadku gdy jest to jednostka określona jako jednostka zarządzająca ISM - może ona wprowadzać dane 
studentów również na kierunki jednostek, które biorą udział w ISM. 
Posiada ona dostęp do listy jednostek uczestniczących w ramach ISM i ich kierunków 

/Studenci /Studia /Złożone  1132 Możliwość edycji danych w zakresie "studiów interdyscyplinarnych" posiada jednostka wskazana jako 
prowadząca. 
 
Jednostka współprowadząca studia interdyscyplinarne, która nie została określona jako jednostka 
współprowadząca posiada możliwość podglądu danych o studentach studiujących na tym kierunku jednak bez 
możliwości edycji danych. 

/Studenci /Studia /Złożone  1062 Kierunki ze statusem "rekrutacja bez podziału na kierunki" nie mogą mieć dowiązanych studentów innych niż 
z pierwszego roku. Weryfikacja w oparciu o atrybut "semestr studenta"   
Możliwość powiązania z semestrami studenta: 1 i 2 

/Studenci /Studia /Złożone  1059 "Data rozpoczęcia studiów" nie może być wcześniejsza niż "data rozpoczęcia kształcenia na kierunku" (z 
definicji kierunku) 

/Studenci /Studia /Złożone  1065 Nie jest możliwe przyjęcie studenta na pierwszy semestr studiów  zlikwidowanych. Możliwość przypisania na 
wyższe semestry jest badana poprzez sprawdzenie stanu wygaszenia poszczególnych semestrów 
 
 
Logika działania: 
 
1. W przypadku gdy data rozpoczęcia studiów studenta jest późniejsza niż data likwidacji kierunku przypisanie 
studenta zgodne z: 
Data zlikwidowania kierunku znajduje się w przedziale <1.10.YYYY-1, 1.03.YYYY) 
    
rok akademicki semestr akademicki semestr studenta  
 
YYYY-1/YYYY    Letni                   2  i wyżej  
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YYYY/YYYY+1 Zimowy      3 i wyżej   
                                  Letni              4 i wyżej  
YYYY+1/YYYY+2 Zimowy          5 i wyżej   
                    Letni      6 i wyżej 
 
 
Data zlikwidowania kierunku znajduje się w przedziale <1.03.YYYY, 1.10.YYYY)  
  
rok akademicki semestr akademicki semestr studenta 
 
YYYY/YYYY+1 Zimowy          2 i wyżej 
                                   Letni            3 i wyżej 
YYYY+1/YYYY+2 Zimowy                            4 i wyżej 
 
 
2. W przypadku gdy data rozpoczęcia studiów studenta jest wcześniejsza lub równa dacie likwidacji kierunku 
semestr studenta = semestr studenta z obecnej logiki -1 
 
Data zlikwidowania kierunku znajduje się w przedziale <1.10.YYYY-1, 1.03.YYYY) i data przyjęcia studenta < 
data likwidacji 
    
rok akademicki semestr akademicki semestr studenta  
YYYY-1/YYYY    Letni                1 i wyżej  
YYYY/YYYY+1 Zimowy                 2 i wyżej   
                                   Letni          3 i wyżej  
YYYY+1/YYYY+2 Zimowy                 4 i wyżej   
                    Letni           5 i wyżej 
 
 
Data zlikwidowania kierunku znajduje się w przedziale <1.03.YYYY, 1.10.YYYY)  i data przyjęcia studenta < 
data likwidacji 
  
rok akademicki semestr akademicki semestr studenta 
YYYY/YYYY+1 Zimowy                  1 i wyżej 
                                    Letni                2 i wyżej 
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YYYY+1/YYYY+2 Zimowy                  3 i wyżej 
                                    Letni          4 i wyżej 

/Studenci /Studia /Złożone  1066 Studenci rekrutowani przed rozpoczęciem roku akademickiego 2012/2013 (tj. data przyjęcia sprzed 2012-08-
15) nie mogą być przypisani do kierunków studiów uruchomionych w oparciu o rozporządzenie ministra nauki 
i szkolnictwa wyższego z dnia 5 października 2011 w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym 
kierunku i poziomie kształcenia (kierunki z KRK). 
 
Nie jest możliwe przyjęcie studenta na "nowy" kierunek przed 15.08.2012 
data przyjęcia >= 15.08.2012 
 
Logika działania: 
gdy data przyjęcia >= 15.08.2012 - możliwe przypięcie studenta na kierunku oznaczony jako "nowy" 
gdy data przyjęcia < 15.08.2012- możliwe przypisanie studenta jedynie na kierunek oznaczony jako "stary" 

/Studenci /Studia /Złożone  1061 Nie jest możliwe studiowanie studenta w tym samym czasie na tym samym kierunku. 
W przypadku gdy student powiązany jest już z kierunkiem i wprowadzono datę skreślenia/datę ukończenia - 
możliwe jest powiązanie studenta po raz kolejny z tym kierunkiem jedynie w przypadku gdy nowa data 
przyjęcia jest większa od poprzedniej daty skreślenia/ukończenia. 

/Studenci /Studia /Złożone  1070 Podczas dodawania studiów studenta możliwe jest przypisanie studenta do kierunków: 
1.  prowadzonych przez jednostkę na datę rozpoczęcia studiów studenta (z wyjątkiem uprawnień, które 
zostały przeniesione do innej jednostki) 
 
Logika działania: 
1. Data nadania uprawnienia < Data rozpoczęcia studiów studenta < data odebrania uprawnienia 
Brane są pod uwagę wszystkie posiadanie przez jednostkę uprawnienia (historia posiadania) z wyjątkiem 
uprawnień, które zostały przeniesione do innej uczelni 

/Studenci /Studia /Złożone  2336 Walidacja odpalana podczas korekty studiowania studenta 
/Uprawnienia /Decyzja o 
zmianie statusu uprawnienia  

2321 Jeżeli zmiana statusu uprawnienia poprzez dodanie nowej zmiany statusu albo korektę lub usunięcie 
istniejącej zmiany spowoduje że będą istnieć uruchomione studia na podstawie uprawnienia które na datę 
rozpoczęcia kształcenia będzie w statusie: 
- cofnięte 
- wygaszone 
- wykreślone 
- zawieszone  
to nie powinniśmy pozwolić na taką zmianę. 

 


