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Pracownicy



• Umożliwienie rejestracji nowych pracowników jeszcze w starej 
aplikacji (osoby zatrudnione od 1 X 2019)

• Ułatwienie przyszłego procesu migracji

• Możliwość edycji stanowisk dotychczasowych pracowników w 
oparciu o:

• nową siatkę stanowisk lub
• dotychczasową siatkę

• Dostosowanie do zapisów ustawy

• Dostęp do nowej i starej siatki stanowisk

od 30 X 2019

Etap 1. Udostępnienie nowej siatki stanowisk w starym systemie



UCZELNIE – siatka stanowisk po zmianach | część I 

2. PRACOWNIK DYDAKTYCZNY*
3. PRACOWNIK BADAWCZY

(DAW. PRACOWNIK NAUKOWY)
4. PRACOWNIK BADAWCZO-

DYDAKTYCZNY*
(DAW. PRACOWNIK NAUKOWO-
DYDAKTYCZNY)

1. DYPLOMOWANY
BIBLIOTEKARZ ORAZ
PRACOWNIK DOKUMENTACJI
I INFORMACJI NAUKOWEJ

• Adiunkt biblioteczny
• Adiunkt dokumentacji i informacji naukowej
• Asystent biblioteczny
• Asystent dokumentacji i informacji naukowej
• Dokumentalista dyplomowany
• Kustosz dyplomowany
• Starszy dokumentalista dyplomowany
• Starszy kustosz dyplomowany
• Inne

• Profesor (daw. profesor zwyczajny)
• Profesor uczelni (daw. profesor nadzwyczajny 

lub profesor wizytujący)
• Adiunkt
• Asystent
• Inne
• Starszy wykładowca
• Wykładowca
• Instruktor
• Lektor 

NAUCZYCIEL AKADEMICKI

*Wyjątek: mianowany docent



UCZELNIE – siatka stanowisk po zmianach | część II 

1. PRACOWNIK BADAWCZO-TECHNICZNY

2. PRACOWNIK INŻYNIERYJNO-TECHNICZNY

• Gł. Specjalista badawczo - techniczny
• Gł. Specjalista ds. środowiskowej aparatury badawczej
• Starszy specjalista badawczo – techniczny
• Specjalista
• Inne

• Starszy specjalista inżynieryjno – techniczny
• Specjalista inżynieryjno – techniczny
• Inne

DAW. PRACOWNIK BADAWCZO-TECHNICZNY LUB INŻYNIERYJNO-TECHNICZNY

PRACOWNICY NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

PRACOWNICY NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI
AKADEMICKIMI

• Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi



INSTYTUT BADAWCZY / PAN – siatka stanowisk po zmianach | część I 

1. PRACOWNIK BADAWCZO-TECHNICZNY

2. PRACOWNIK INŻYNIERYJNY, TECHNICZNY,
INŻYNIERYJNO-TECHNICZNY
(DAW. PRACOWNIK INŻYNIERYJNO-TECHNICZNY

PRACOWNIK NAUKOWY

PRACOWNIK NAUKOWY
• Profesor (daw. profesor zwyczajny)
• Profesor instytutu 

(daw. profesor nadzwyczajny lub profesor wizytujący)
• Adiunkt
• Asystent

• Gł. Specjalista badawczo - techniczny
• Gł. Specjalista ds. środowiskowej aparatury badawczej
• Starszy specjalista badawczo – techniczny
• Specjalista

• Pracownik inżynieryjny, techniczny, inżynieryjno-techniczny
• Starszy specjalista inżynieryjno – techniczny
• Specjalista inżynieryjno – techniczny
• Inne

PRACOWNIK BADAWCZO-TECHNICZNY LUB INŻYNIERYJNO-TECHNICZNY



INSTYTUT BADAWCZY / PAN – siatka stanowisk po zmianach | część II 

PRACOWNIK BIBLIOTECZNY

PRACOWNIK BIBLIOTECZNY, DOKUMENTACJI NAUKOWEJ LUB DOKUMENTACJI INFORMACJI NAUKOWEJ

• Asystent biblioteczny
• Asystent dokumentacji i informacji naukowej
• Adiunkt biblioteczny
• Adiunkt dokumentacji i informacji naukowej
• Dokumentalista dyplomowany
• Kustosz dyplomowany
• Starszy dokumentalista dyplomowany
• Starszy kustosz dyplomowany

• Pracownik biblioteczny i dokumentacji naukowej

• Inni

INNI

INNI



Dostępność starej i/lub nowej siatki stanowisk 
w „starej” wersji POL-onu (przed migracją) 

zależy od daty warunków zatrudnienia1 X 2018 1 X 2019

WPROWADZONO „STARE” STANOWISKO I ONO POZOSTAJE*

Zastosowanie starej i nowej siatki stanowisk

Za
tr

ud
ni

en
ie

Za ten okres dostępna 
jest tylko stara siatka

Za ten okres dostępna 
jest stara i nowa siatka

Za ten okres dostępna 
jest tylko nowa siatka

WPROWADZONO „STARE” STANOWISKO I ONO POZOSTAJE (ALE MOŻNA JE ZMIENIĆ NA „NOWE”)

zmiana warunków 
zatrudnienia

WPROWADZONO „STARE” STANOWISKO TRZEBA WPROWADZIĆ „NOWE”

„NOWE” STANOWISKO

*Do 1 X 2020 (wyjątek: mianowany docent 
art. 248 ust. 3 przepisów wprowadzających ustawę 2.0)



14 XI 2019

Etap 2. Udostępnienie środowiska POL-on 2.0 DEMO

• Próbna migracja danych przez OPI PIB –
weryfikacja zmigrowanych danych

• Zgłaszanie uwag poprzez system Helpdesk w 
starej aplikacji

• Zapoznanie się przez użytkowników z nowym 
wyglądem interfejsu i ścieżką czynności 

• W ramach środowiska DEMO będzie dostępne 
również "nowe" API REST

• Dane wprowadzone na DEMO przez uczelnie nie 
będą migrowane



• Dane wprowadzone przez użytkowników do wersji 
DEMO nie zostaną zmigrowane

• Po zakończeniu migracji dostępny do edycji będzie 
wyłącznie moduł Pracownicy w nowej aplikacji

• Za migrację w całości będzie odpowiadało OPI PIB

• Z dotychczasowego POL-onu zmigrowane zostaną 
dane pracowników (zatrudnionych przed oraz                   
od 1 X 2019)

PLANOWANY TERMIN:

GRUDZIEŃ 2019

• Stary moduł pozostanie do odczytu

• Dane wprowadzone przez użytkowników do POL-onu 1 
zostaną zmigrowane

Etap 3. Migracja danych do POL-onu 2.0



Mapowanie stanowisk w wyniku migracji

Uczelnia 

MIGRACJA

W przypadku uczelni 
mapowanie zostanie 
dokonane automatycznie
przez OPI PIB

„STARE” STANOWISKO

Instytut naukowy /  PAN

„STARE” STANOWISKO „STARE” STANOWISKO
W przypadku instytutów nie 
będzie automatycznego 
mapowania.

1 X 2020

Czas na zmianę 
stanowisk na nowe

„NOWE” STANOWISKO

Instytuty muszą wprowadzić 
nowe stanowiska 
samodzielnie do 1 X 2020



Zakres danych nowego 
modułu Pracownicy



Zatrudnienie

ZAKŁADKA „ZATRUDNIENIE”

• Konieczność jawnego kończenia zatrudnienia 
(do tej pory data końca zatrudnienia ustawiała się 
dynamicznie na podstawie dat warunków zatrudnienia) 

• „Inne osoby prowadzące zajęcia”:
• Ramy czasowe zatrudnienia
• Kompetencje i doświadczenie
• Uproszczone warunki zatrudnienia



Nowe pola

KOMPETENCJE

Pola tekstowe: 
• zakres zdobytego doświadczenia
• zakres posiadanych kompetencji naukowych
• zakres posiadanych kompetencji 

dydaktycznych
• zakres posiadanych kompetencji praktycznych

FINANSOWANIE STANOWISKA PRACY

• Pola wyboru 
• Możliwość wyboru kilku pól
• Tylko bieżąca informacja

NIEOBECNOŚCI

• Zbiorcza liczba dni 
(bez szczegółów dotyczących przyczyn) 

• Według stanu na dzień 31 XII

Inne osoby prowadzące 
zajęcia



Ścieżki czynności 
w systemie



Wykaz „pracowników” 



Rejestracja nowego pracownika

Przycisk aktywny po uzupełnieniu 
wymaganych pól



Rejestracja nowego pracownika

Przycisk aktywny po uzupełnieniu 
wymaganych pól



Sekcje aktywne po weryfikacji, 
gdy osoba nie jest jeszcze zarejestrowana 



Pracownik zarejestrowany. Dane podstawowe



Zatrudnienie



Rejestracja warunku zatrudnienia



Rejestracja warunku zatrudnienia



Stopnie i tytuły



Dodawanie stopnia/tytułu



Oświadczenia



Dodawanie oświadczenia N

Pojawiają się po wprowadzeniu daty



Podgląd oświadczenia N



Dodawanie oświadczenia o dyscyplinie



Podgląd oświadczenia o dyscyplinie Oświadczenia nie można usunąć



Prowadzone zajęcia



Prowadzone zajęcia



Wprowadzanie liczby godzin zajęć 
(Wykaz Pracowników, Wykaz Instytucji)



PRACOWNICY

Rejestrowanie informacji o 
zajęciach prowadzonych w 
ramach poszczególnych 
programów studiów

Rejestrowanie informacji o 
łącznej liczbie godzin zajęć 
określonych 
w programie studiów

KIERUNKI

Informacja ta zazwyczaj nie będzie odpowiadać faktycznej 
liczbie godzin zajęć prowadzonych przez danego pracownika na 
danym kierunku.

Podstawa prawna: art. 343 ust. 1 pkt 9 ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r.

Jeśli program studiów:
o na danym kierunku
o od pierwszego do ostatniego roku
obejmuje 1000 godzin, to tę liczbę należy zarejestrować. 

Rzeczywista liczba godzin zajęć dydaktycznych 
prowadzonych na tym kierunku przez 
pracowników będzie znacznie większa (poniżej –
przykład I i II)

Informacje wstępne



KIERUNEK A

URUCHOMIENIE I

3500h

Należy zarejestrować 
maksymalną liczbę.URUCHOMIENIE II

4000h

W POL-on należy 
zarejestrować 4000 godzin

Liczbę godzin rejestruje się na poziomie 
studiów, a nie uruchomień.

Podstawa prawna: §5 ust. 2 pkt 16
Rozporządzenie w sprawie POL-on

Jednocześnie, z § 5 ust. 2 pkt 17 ww. rozporządzenia wynika wymóg wprowadzenia w wykazie instytucji liczby godzin zajęć określonych 
w programie studiów realizowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy. 
Dane te będą służyły do bieżącej weryfikacji wymagań określonych w art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, ze zm.).

Rejestracja liczby godzin



20h 20h

KIERUNEK A

PRZEDMIOT A

GRUPA I

Program studiów KIERUNKU A obejmuje 
20 godzin ćwiczeń z PRZEDMIOTU A. 

PRACOWNIK A prowadzi ćwiczenia 
z PRZEDMIOTU A w dwóch grupach, 
w każdej z nich po 20 godzin. 

PRACOWNIK A

GRUPA II PRACOWNIK A faktycznie 
prowadził ćwiczenia 
z PRZEDMIOTU A
łącznie przez 40 godzin. 

W POL-on należy zarejestrować 
20 godzin

Rejestracja liczby godzin – Przykład 1



KIERUNEK A

PRZEDMIOT A

GRUPA I

20h

Program studiów KIERUNKU A obejmuje 
20 godzin ćwiczeń i 10 godzin wykładów z PRZEDMIOTU A. 

PRACOWNIK A prowadzi z PRZEDMIOTU A:
• ćwiczenia w dwóch grupach, w każdej z nich po 20 

godzin
• wykłady dla całego rocznika – 10 godzinPRACOWNIK A

GRUPA II

20h

PRACOWNIK A faktycznie poświęcił na 
PRZEDMIOT A 50 godzin, bo:
• prowadził ćwiczenia łącznie przez 40 

godzin
• wykładał przez 10 godzin

W POL-on należy 
zarejestrować 30 godzin 

(20h + 10h)

WYKŁADY

10h

Rejestracja liczby godzin – Przykład 2



KIERUNEK A

20h

Program studiów KIERUNKU
A obejmuje 20 godzin 
wykładów  z PRZEDMIOTU A. 

PRACOWNIK A prowadzi wykłady 
wspólne dla KIERUNKÓW A i B z 
PRZEDMIOTU A. PRACOWNIK A

WYKŁADY ŁĄCZONE DLA
KIERUNKU A I B

KIERUNEK B

PRZEDMIOT A

Program studiów KIERUNKU B
obejmuje 20 godzin wykładów 

z PRZEDMIOTU A. 

W POL-on należy 
zarejestrować 

20 godzin

W POL-on należy 
zarejestrować 

20 godzin

Rejestracja liczby godzin – Przykład 3



Studenci



• Kod uruchomienia kierunku zostanie dodany do starej aplikacji
• Rejestracja studentów przyjętych na kierunki kontynuowane i nowe      

(w tym także studentów z rekrutacji bez podziału) będzie możliwa w 
starej aplikacji

• Dane studentów studiów bez kodu uruchomienia pozostaną do edycji

• Studentów studiów międzyobszarowych dodatkowo z kodem studiów 
miedzyobszarowych

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

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

PLANOWANY TERMIN:

od XII 2019

• Rejestracja studenta bez nowego kodu uruchomienia nie będzie 
możliwa

• 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

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
• Państwo urodzenia
• Podstawa studiowania
• Podstawa zwolnienia od opłat
• Karta Polaka

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

realizacji kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu nauczyciela

• Identyfikator zewnętrzny



STUDENCI – znacznik rekrutacji bez kierunków

ZNACZNIK REKRUTACJI BEZ
PODZIAŁU NA KIERUNKI

STUDENT Z REKRUTACJI BEZ PODZIAŁU NA KIERUNKI

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

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

• Nie będzie konieczności skreślania studentów 
i ponownego ich zapisywania 

Dotychczasowa praktyka

Nowy semestr 2019/2020+ NOWY KOD URUCHOMIENIA



STUDENCI – podstawa studiowania

PODSTAWA STUDIOWANIA

• Studenci przyjmowani na podstawie umów 
międzynarodowych oraz decyzji właściwego ministra

• Podjęcie i odbywanie studiów na zasadach 
obowiązujących obywateli polskich

Dotychczas

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

Od 1 X 2019

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

STUDENT ZAGRANICZNY



Reguły rejestracji studentów zagranicznych

STUDENT ZAGRANICZNY

 DECYZJA DYREKTORA NAWA • Decyzja dyrektora NAWA (w odniesieniu do 
jej stypendystów)

 DECYZJA REKTORA

 DECYZJA DYREKTORA NAWA

• Decyzja dyrektora NAWA (w odniesieniu do 
jej stypendystów)

 DECYZJA DYREKTORA NAWA
PO IMMATRYKULACJI

• Decyzja administracyjna rektora 
• 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

• Zwolnienia z opłat studentów zagranicznych nie były 
rejestrowane

Dotychczas

Studenci zwalniani z opłat na podstawie:
• Umowy międzynarodowej
• Umowy zawartej między uczelniami
• Decyzji właściwego ministra 
• Decyzji dyrektora NAWA (w odniesieniu do jej stypendystów)
• Decyzji administracyjnej rektora
• Posiadania certyfikatu poświadczającego znajomość języka 

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

• Posiadani statusu cudzoziemca 
(art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 
20.07.2018.)

Od 1 X 2019

STUDENT ZAGRANICZNY

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

• Okresy obowiązywania mogą się 
częściowo lub w całości pokrywać

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

• Jeżeli podstawa przez cały okres 
kształcenia studenta jest taka sama „Data 
obowiązywania  od” powinna być zbieżna 
z „datą rozpoczęcia studiów” a „data 
obowiązywania do” z „datą skreślenia lub 
ukończenia”

 I PODSTAWA

Nie należy podawać podstawy zwolnienia z opłat 
studentom, którzy rozpoczęli kształcenia przed 1 X 2019

1.

2.

zmiana podstawy 
zwolnienia



STUDENCI – stypendia i inne świadczenia

STYPENDIA I INNE
ŚWIADCZENIA

• Dla studentów studiujących od roku akademickiego 
2019/2020

• stypendium ministra 
• stypendium socjalne 
• stypendium dla osób niepełnosprawnych
• stypendium rektora
• 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



Wykaz studentów 2019/2020



Nowy kod uruchomienia



Raportowanie studenta



Efekt



Dane studenta | Nowy kod uruchomienia



Rejestracja danych studenta na rok 
akademicki 2019/2020 – scenariusze



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

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

STUDIA MIĘDZYDZIEDZINOWE* • Kod uruchomienia lub zewnętrzny kod uruchomienia (POL-on 2.0) 
• Kod studiów międzydziedzinowych (POL-on 2.0)

STUDIA BEZ PRZYPISANIA DO KIERUNKU

• Forma studiów
• Poziom studiów 
• Semestr z informacją  o rekrutacji bez podziału na kierunki
• Identyfikator jednostki odpowiedzialnej za studia                         

(uczelnia lub filia)**

STUDIA WSPÓLNE*** • 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 * Dawne Studia międzyobszarowe *** Dawne Studia interdyscyplinarne



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

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

(POL-on 2.0).

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

(POL-on 2.0) 
• Kod studiów międzydziedzinowych (POL-on 2.0)

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

STUDIA WSPÓLNE
• Identyfikator kierunku (POL-on 1.0)
• 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 • Identyfikator kierunku (POL-on 1.0)

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

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

STUDIA INTERDYSCYPLINARNE

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

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

9.

10.

11.

12.



Kierunki studiów



KIERUNKI – zasady
NIE
• Zatwierdzenie kierunków potwierdza poprawność 

migracji danych
• Uczelnie mogą w późniejszym czasie dokonywać zmian

CZY ZATWIERDZENIE KIERUNKÓW PRZEZ
UCZELNIĘ ZABLOKUJE MOŻLIWOŚĆ ICH EDYCJI?

CZY JEST MOŻLIWE DODAWANIE I EDYCJA URUCHOMIEŃ?
TAK
• Od 29 XI 2019
• Tylko dla zmigrowanych kierunków

OD KIEDY BĘDZIE MOŻLIWE REJESTROWANIE NOWYCH KIERUNKÓW? OD KIEDY
BĘDZIE MOŻLIWE EDYTOWANIE KIERUNKÓW PRZEZ UCZELNIĘ?

Planowane na 12 XII 2019
• Bez kierunków, które MNiSW odrzuciło na 

etapie importu
nowych. Ważne, że nie powinni rejestrować tych, 
które MNiSW odrzuciło na etapie importu. O to 
jest cały ambaras.CZY % UDZIAŁ DYSCYPLIN W KIERUNKACH

MOŻE BYĆ WYRAŻONY W CZĘŚCIACH DZIESIĘTNYCH?

NIE
• Procentowy udział musi być wyrażony 

w liczbach całkowitych

Poprawnie: 30% i 70%

Niepoprawnie: 29,5 % i 70,5%
PRZYKŁAD:



URUCHOMIENIE STUDIÓW NA KIERUNKU – 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



Zestawienie studiów i uruchomień







Zestawienie studiów międzydziedzinowych







szkolenia@opi.org.pl


