
Przekazywanie danych za 
pomocą importu 
masowego XML



Koncepcja

o Z architektury monolitycznej na mikroserwisową (n - małych systemów 
/obszarów takich jak: Pracownicy, Studenci...)

o Każdy obszar będzie samodzielnie odpowiadał za dane i mechanizmy importu 
masowego

o Każdy obszar będzie miał własny schemat i własne słowniki. Znajdzie to swoje 
odzwierciedlenie w plikach XML , a potem w REST API

plik



Architektura systemu a wersja schematu

MONOLITYCZNA

MIKROSERWISOWA

XSD 8.0
PRACOWNICY

7.0

8.0

XSD 7.6
DOKTORANCI

XSD 7.6.1
STUDENCI

XSD 8.0

OSOBY 
UBEGAJĄCE 

SIĘ O STOPIEŃ 
DOKTORA

XSD 8.0
STUDENCI

XSD 8.1

XSD 8.2…

Dane będą raportowane oddzielnie, więc 
rozbieżność wersji nie powinna powodować 
problemów



Studenci



Etapy zmian w module Studenci

Kierunki z nowym kodem 
uruchomienia

Rejestracja studentów na 
2019/2020 w POL-on 1

Migracja danych do 
POL-onu 2.0

LISTOPADPAŹDZIERNIK

Migracja Kierunków Import XML wg nowego 
schematu

DOSTOSOWANE

ZMIGROWANE

NOWI

KONTYNUUJĄCY

SKREŚLENI I ZAPISANI 
NA OBRONĘ

Uzupełnienie danych



Etapy wdrażania zmian w imporcie masowym studentów 

IMPORT MASOWY

2020 I KWARTAŁ 
2020

IV KWARTAŁ
2019

STYCZEŃ LUTY MARZECGRUDZIEŃLISTOPADPAŹDZIERNIK

Migracja danych Studentów

Import danych Studentów  
za pomocą XML zgodnych z XSD 7.6.1

Import danych Studentów  
za pomocą XML zgodnych z XSD 8.0

Import danych Studentów  
za pomocą REST API

Import XML wygaszany 
będzie w perspektywie 3 lat. 
Jego rolę przejmie import 
poprzez usługi REST API



o Kod uruchomienia kierunku zostanie dodany do starej aplikacji
o Rejestracja studentów przyjętych na kierunki kontynuowane i nowe (w tym także 

studentów z rekrutacji bez podziału) będzie możliwa w starej aplikacji
o Dane studentów studiów bez kodu uruchomienia pozostaną do edycji

o Studentów studiów międzyobszarowych dodatkowo z kodem studiów 
miedzyobszarowych

o Dane studentów na semestr zimowy 2019/2020 będzie można 
wprowadzać w starym POL-onie

o Warunkiem koniecznym jest przypisanie studenta do kierunku z nowym 
kodem uruchomienia

od XII 2019

o Rejestracja studenta bez nowego kodu uruchomienia nie będzie możliwa
o Uczelnie, które zarejestrowały studentów bez kodu uruchomienia powinny 

je usunąć i ponownie przesłać dane do systemu z odpowiednim kodem

Rejestracja studentów na nowy rok akademicki 2019/2020



STUDENCI – nowe dane

NOWY I KONTYNUUJĄCY 
STUDIA

o Kraj pochodzenia pozostanie informacją archiwalną, która będzie 
wyświetlana, ale będzie pomijana w imporcie danych

STUDENT

STUDENT ZAGRANICZNY

NOWY I KONTYNUUJĄCY 
STUDIA

Dodatkowo w przypadku Studentów zagranicznych
o Podstawa studiowania
o Podstawa zwolnienia od opłat
o Karta Polaka

o Kod uruchomienia
o Państwo urodzenia
o Miejsce zamieszkania przed studiami
o Znacznik rekrutacji bez kierunków
o Daty zwolnienia od opłat
o Liczba punktów ECTS zaliczonych w wyniku realizacji 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela

o Identyfikator zewnętrzny



STUDENCI – znacznik rekrutacji bez kierunków

ZNACZNIK REKRUTACJI BEZ
PODZIAŁU NA KIERUNKI

Student z rekrutacji bez podziału na kierunki 

o Studenci po pierwszym roku studiów byli skreślani  
z listy studentów i zapisywani ponownie na 
kierunek w kolejnym semestrze

o Zaznaczenie znacznika rekrutacji bez podziału na 
kierunki i podanie kodu uruchomienia będą podstawą 
do uznania ciągłości studiów przez system

o Nie będzie konieczności skreślania studentów 
i ponownego ich zapisywania 

Dotychczasowa praktyka

Nowy semestr 2019/2020

+ NOWY KOD URUCHOMIENIA



STUDENCI – podstawa studiowania

PODSTAWA 
STUDIOWANIA

o Studenci przyjmowani na podstawie umów międzynarodowych 
oraz decyzji właściwego ministra

o Podjęcie i odbywanie studiów na zasadach obowiązujących 
obywateli polskich

Dotychczas

Uwaga 

Studenci przyjmowani na podstawie:
o Umowy międzynarodowej
o Umowy zawartej z podmiotami zagranicznymi przez uczelnię
o Decyzji właściwego ministra 
o Decyzji dyrektora NAWA (w odniesieniu do jej stypendystów)
o Decyzji administracyjna rektora

Od 1.X.2019

o Fakt przyjęcia studenta cudzoziemca na podstawie rekrutacji 
jest równoznaczny z decyzją administracyjną rektora

STUDENT ZAGRANICZNY



Reguły rejestracji Studentów zagranicznych

STUDENT ZAGRANICZNY

 DECYZJA DYREKTORA NAWA

o Decyzja dyrektora NAWA (w odniesieniu do 
jej stypendystów)

 DECYZJA REKTORA

 DECYZJA DYREKTORA NAWA

o Decyzja dyrektora NAWA (w odniesieniu do 
jej stypendystów)

 DECYZJA DYREKTORA NAWA

o Decyzja administracyjna rektora 
o Decyzja dyrektora NAWA (w odniesieniu do 

jej stypendystów) 

 DECYZJA REKTORA Korekta podstawy przyjęcia

1.

2.

3.



STUDENCI – podstawa zwolnienia z opłat

PODSTAWA 
ZWOLNIENIA Z OPŁAT

o Zwolnienia z opłat studentów zagranicznych nie były 
rejestrowane

Dotychczas

Studenci przyjmowani na podstawie:
o Umowy międzynarodowej
o Umowy zawartej między uczelniami
o Decyzji właściwego ministra 
o Decyzji dyrektora NAWA (w odniesieniu do jej 

stypendystów)
o Decyzji administracyjna rektora
o Posiadanie certyfikatu poświadczającego znajomość języka 

polskiego jako obcego – min. C1 (Art. 11a ust. 2 ustawy o 
języku polskim z dnia 7.10.1999)

o Posiadanie statusu cudzoziemca (Art. 324 ust. 2 ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018)

Od 1.X.2019

STUDENT ZAGRANICZNY

Uwaga
o Umowa zawarta między uczelniami nie jest umową 

międzynarodową w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Art. 323 ust. 1 pkt 1)



Reguły rejestracji Zwolnienia z opłat

STUDENT ZAGRANICZNY

 I PODSTAWA

 II PODSTAWA

o Okresy obowiązywania mogą się częściowo 
lub w całości pokrywać

o W przypadku gdy podstawa ulegnie zmianie 
należy wprowadzić nową wartość 
określając datę od kiedy zmiana 
obowiązuje

o „Data obowiązywania  od” powinna być 
zbieżna z „datą rozpoczęcia studiów” a 
„data obowiązywania do” z „datą skreślenia 
lub ukończenia”

 I PODSTAWA

o W systemie należy wprowadzić podstawę zwolnienia z opłat za cały okres 
studiowania

o Nie należy podawać podstawy zwolnienia z opłat studentom, którzy rozpoczęli 
kształcenia przed 1.10.2019

Uwaga 

1.

2.
zmiana podstawy 

zwolnienia



STUDENCI – stypendia i inne świadczenia

STYPENDIA I INNE
ŚWIADCZENIA

Dla studentów studiujących od roku akademickiego 2019/2020
o stypendium ministra 
o stypendium socjalne 
o stypendium dla osób niepełnosprawnych
o stypendium rektora
o zapomoga

Od 1.X.2019

Dla studentów studiujących przed rokiem akademickim 2019/2020
 stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 
 stypendium socjalne
 stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 stypendium rektora dla najlepszych studentów
 zapomoga

Dotychczas

STUDENCI

zł



Reguły otrzymywania stypendiów i innych świadczeń

 Okres otrzymywania nie dłuższy niż 6 lat.
 Stypendia przysługują na  studiach  pierwszego  stopnia,  studiach  

drugiego  stopnia i jednolitych studiach magisterskich.
 6-letni okres przysługiwania świadczeń na studiach oznacza łączny 

okres studiowania (nieprzekraczający 6 lat kalendarzowych, tj. 72 
miesięcy).

 Liczony jest od rozpoczęcia studiów i trwa przez okres studiów, 
niezależnie od tego, czy student otrzymuje świadczenia.

 W przypadku ukończenia studiów I stopnia i rozpoczęcia studiów II 
stopnia albo przerwania studiów (skreślenia z listy) i rozpoczęcia 
kolejnych, sumują się wyłącznie okresy studiowania (tj. do ukończenia 
studiów lub skreślenia z listy studentów). 

STYPENDIA I INNE
ŚWIADCZENIA

STUDENCI

zł



Wykaz studentów na rok 
akademicki 2019/2020















Uruchomienie studiów 
na kierunku



URUCHOMIENIA – nowy kod

 KIERUNEK
 POZIOM
 PROFIL

o Nazwa kierunku
o Profil
o Poziom
o Forma
o Liczba punktów ECST
o Tytuł zawodowy
o Język kształcenia
o Liczba semestrów
o Informacja czy studia nauczycielskie, międzydziedzinowe, 

wspólne, dualne
o Język filologii

Unikalny zestaw atrybutów uruchomienia:KOD URUCHOMIENIA

Identyfikacja uruchomienia możliwa będzie na podstawie 
kodu systemowego lub kodu zewnętrznego uruchomienia



Interfejs graficzny Systemu POL-on 2.0







Przykłady dokumentacji https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/specyfikacja-
interfejsow-masowej-wymiany-danych-w-systemie-pol-on-w-wersji-2-0/



Rejestracja danych studenta –
scenariusze



NOWI STUDENCI – rejestracja w r. a. 2019/2020 | scenariusze 1-4

STUDIA NA KIERUNKU, POZIOMIE I PROFILU o Kod uruchomienia lub zewnętrzny kod uruchomienia 
(POL-on 2.0)

STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE
o Kod uruchomienia lub zewnętrzny kod uruchomienia 

(POL-on 2.0) 
o Kod studiów międzyobszarowych (POL-on 2.0)

STUDIA BEZ PRZYPISANIA DO KIERUNKU
o Forma studiów
o Poziom studiów 
o Semestr z informacją  o rekrutacji bez podziału na kierunki
o Identyfikator jednostki odpowiedzialnej za studia (uczelnia lub filia)*

STUDIA WSPÓLNE
o Kod uruchomienia lub zewnętrzny kod uruchomienia 

(POL-on 2.0) Tylko uczelnia prowadząca!

1.

2.

3.

4.

* UID do pobrania za pomocą REST API dla POL-on 1.0 



STUDENCI KONTYNUUJĄCY – rejestracja w r. a. 2019/2020 | scenariusze 5-8

STUDIA NA KIERUNKU, POZIOMIE I PROFILU
o Identyfikator kierunku (POL-on 1.0)
o Kod uruchomienia lub zewnętrzny kod uruchomienia 

(POL-on 2.0).

STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE
o Identyfikator kierunku (POL-on 1.0)
o Identyfikator studiów międzyobszarowych (POL-on 1.0)
o Kod uruchomienia lub zewnętrzny kod uruchomienia 

(POL-on 2.0) 
o Kod studiów międzyobszarowych (POL-on 2.0)

STUDIA BEZ PRZYPISANIA DO KIERUNKU o Identyfikator kierunku (POL-on 1.0)
o Forma studiów
o Poziom studiów 
o Semestr z informacją  o rekrutacji bez podziału na kierunki
o Identyfikator jednostki odpowiedzialnej za studia (uczelnia lub filia)

STUDIA WSPÓLNE

o Identyfikator kierunku (POL-on 1.0)
o Kod uruchomienia lub zewnętrzny kod uruchomienia 

(POL-on 2.0)

5.

6.

7.

8.



STUDENCI KONTYNUUJĄCY – rejestracja w r. a. 2019/2020

UWAGA
Aby wykazać kontynuację studiów kluczowe jest poprawne wprowadzenie :

 DATY ROZPOCZĘCIA STUDIÓW

Jeżeli nie zgodzą się ze sobą te dwie informacje, wówczas nie zostanie wykazana 
kontynuacja studiów!

 KODU KIERUNKU POL-ON 1.0



STUDENCI, KTÓRZY ZAKOŃCZYLI STUDIA LUB OCZEKUJĄ NA ZAKOŃCZENIE STUDIÓW*
| scenariusze 9-12

STUDIA NA KIERUNKU, POZIOMIE I PROFILU o Identyfikator kierunku (POL-on 1.0)

STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE
o Identyfikator kierunku (POL-on 1.0)
o Identyfikator studiów międzyobszarowych (POL-on 1.0)

STUDIA BEZ PRZYPISANIA DO KIERUNKU
o Identyfikator kierunku (POL-on 1.0)

STUDIA INTERDYSCYPLINARNE

*pod warunkiem braku rejestracji na r. a. 2019/2020

o Identyfikator kierunku (POL-on 1.0)
o Jednostka prowadząca

9.

10.

11.

12.



Przekazywanie danych 
za pomocą API



ROZSZERZENIE ZAKRESU O ROK
AKADEMICKI 2019/2020

Odczyt stanu danych studenta za pomocą REST API w POL-on 1.0 

https://polon.nauka.gov.pl/opi-ws/api/api-docs?url=/opi-
ws/api/swagger.json#operation/getStudentsList



Raportowanie danych studentów za pomocą API w POL-on 2.0

o Adapter do importu danych
o Struktura żądań zbliżona do schematów plików XML
o Dane przesyłane w formacie JSON
o Usługi REST odpowiadające dużym operacjom takim jak: 
– przekazanie stanu danych osobowych studenta, 
– przekazanie stanu stypendiów i innych świadczeń,  
– przekazanie stanu danych o studiach wraz z semestrami           

i punktami ECTS

Raportowanie danych studentów w POL-on 2.0
DANE STUDENTÓW



Przykłady dokumentacji (REST API) i adapter do importu danych

Obiekt domeny Stan Operacja Przykład zasobu

Dane osobowe + studia 
studenta + pomoc 
materialna

Utwórz POST /students

Odczytaj GET /students/{studentUid}

Korekta PUT /students/{studentUid}

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-
base/dokumentacja-api-dla-pol-on-2-0/



Dokumentacja błędów i reguł https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

Usługi REST API 
będą zwracać:
 Status reguły
 Numer 

naruszonej reguły
 Komunikat 

wskazujący rodzaj 
naruszenia



Dedykowana wyszukiwarka reguł



ORPPD



Nowy zakres danych a zmiany w schemacie plików XML

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Art. 347) 
rozszerzyła zakres gromadzonych w ORPPD danych o:

o PESEL autora, recenzenta i promotora pracy dyplomowej
o Dokument potwierdzający tożsamość autora, recenzenta i promotora 

pracy dyplomowej 
o Kod uruchomienia studiów (daw. kod kierunku) 
o Identyfikator UID uczelni (daw. kod uczelni)
o Identyfikator UID studenta

Nie będzie: 
kodu jednostki podstawowej oraz sekcji dla kierunków bez kodu

NOWE DANE W ORPPD

Zmiany te nie wpływają na REST API ponieważ plik z metadanymi jest 
umieszczany w załączniku podczas wywoływania usługi REST

Szczegółowa specyfikacja



Zmiany dotyczące procesu zasilania ORPPD

2020
I KWARTAŁ 

2020
IV KWARTAŁ

2019

STYCZEŃ LUTY MARZECGRUDZIEŃLISTOPADPAŹDZIERNIK

Nowe kody uruchomień

Po wdrożeniu nowej wersji 
Systemu ORPPD nie będzie 
możliwe raportowanie prac bez 
wskazania kodu kierunku 
(prace obronione przed 
wprowadzeniem KRK) 

Prace obronione  po  
1.10.2018 muszą  posiadać  
dane  identyfikacyjne  autora, 
promotora oraz recenzenta 
pracy dyplomowej

Prace obronione po 1.10.2019 
roku powinny posiadać nowy kod 
uruchomienia  lub  identyfikator  
zewnętrzny  uruchomienia
(Możliwość zaraportowania tych 
danych dopiero w nowej wersji!)

Nowe ORPPD

Zniesienie wymagalności 
jednostki podstawowej



Wsparcie 
użytkowników



https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

Aktualności dotyczące:
 kolejnych etapów  wdrażania 

POL-onu 2.0 

Aktualności



Formy wsparcia online

System zgłoszeń

Filmy 
instruktażowe

E-learning

Pomoc 
(podręcznik)

Mailing

Samouczki



Filmy

Oficjalny kanał OPI PIB

Playlista POL-on



Szkolenia

dedykowane

• szyte na miarę
• dopasowane do grupy

wielomodułowe

• dotyczące konkretnych 
czynności w systemie

praktyczne

• studium przypadków

weryfikowalne

• sprawdzanie efektów 
w trakcie szkolenia

stacjonarne

• otwarte (OPI, Warszawa)
• zamawiane



Zamówienie szkoleń

szkolenia@opi.org.pl

www.polon2.opi.org.pl/szkolenia/
Zasady organizacji szkoleń wyjazdowych 

zostaną przedstawione niebawem

E-mail

Formularz zgłoszenia



Ścieżka kontaktu

Szkolenie

Ustalenia

Kontakt i zgłoszenie 

Wymiana 
informacji Przygotowanie

Wsparcie

szkolenia@opi.org.pl

Miejsce i termin,
odpowiedzialność

Liczba uczestników, Zakres 
czynności w systemie, 

Poziom zaawansowania

Materiały 
poszkoleniowe



szkolenia@opi.org.pl


