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Procesy awansowe



2019

Raportowanie (szeroko rozumianych) procesów awansowych w POL-onie
PLANOWANE WDROŻENIA

SZKOŁY DOKTORSKIE

DOKTORANCI

BAZA DOKUMENTÓW W
POSTĘPOWANIACH AWANSOWYCH

WYKAZ OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O STOPIEŃ DOKTORA

Rejestracja informacji o szkole doktorskiej 
prowadzonej przez instytucję

Studia doktoranckie 
(kształcenie na starych zasadach)

Nadawanie stopnia na nowych zasadach
• doktoranci 

(kształcący się w szkołach doktorskich)

• eksternistycznie

• „Starzy” doktoranci (uczestnicy studiów 
doktoranckich, którzy wszczęli 
postępowanie o nadanie stopnia 
doktora na nowych zasadach)

• Na stopień doktora
• Na stopień doktora habilitowanego
• Na tytuł profesora

STOPIEŃ DR/DR HAB.

Stopnie nadane na starych zasadach



Szkoły doktorskie



SZKOŁY DOKTORSKIE – zakres danych

INFORMACJE O SZKOLE DOKTORSKIEJ

• Nazwa
• Data utworzenia
• Adres
• Gdy prowadzona wspólnie:

• podmioty współprowadzące szkołę doktorską
• podmiot wprowadzający dane do POL-onu i otrzymujący 

środki finansowe
• Podmiot współpracujący przy prowadzeniu kształcenia 
• Dyscypliny, w których prowadzone jest kształcenie
• Nazwa/zakres programu kształcenia
• Liczba semestrów 
• Data zaprzestania kształcenia

Art. 346 ust. 1 pkt 11 ustawy 2.0
§ 5 ust. 4 rozporządzenia ws. POL-on

Uzupełnienie danych wstecz od 1 X 2019
21 dni na aktualizację danych

PLANOWANY TERMIN: 

STYCZEŃ 2020



Zrzut z makiet/interfejs?

Wykaz szkół doktorskich (makiety)



Zrzut z makiet/interfejs?

Wykaz szkół doktorskich (makiety)



Zrzut z makiet/interfejs?

Wykaz szkół doktorskich (makiety)



Zrzut z makiet/interfejs?

Wykaz szkół doktorskich (makiety)



Stary moduł 
Doktoranci



Moduł Doktoranci w POL-onie 1

DOKTORANCI

• Studia doktoranckie – wszczęte na starych 
zasadach

• Zablokowana rejestracja nowych 
doktorantów i studiów doktoranckich 
od 1 X 2019

• Zakres danych bez zmian

• Możliwa edycja dotychczasowych danych

• Do czasu zakończenia trwających studiów

• Następnie moduł wygaszony

Do 31 XII 2021 przewody doktorskie otwarte 
na starych zasadach zamyka/umarza się

Do 31 XII 2023 na dotychczasowych 
zasadach wprowadza się dane dot. 
uczestników studiów doktoranckich, 
rozpoczętych przed 1 X 2019
(art. 219 ust. 8 przepisów wprowadzających)

(art. 179 ust. 4 ustawy 2.0)



Ubieganie się o stopień doktora –
możliwe scenariusze



DOKTORANCI – scenariusze 1-2

PRZENIESIENIE
• Doktorant jest na starych studiach doktoranckich i 

przenosi się na inne stare studia doktoranckie w 
innej  jednostce organizacyjnej

• Brak odstępu czasowego między studiami
• Jednostka prowadząca studia doktoranckie 

podejmuje decyzję, czy przenieść doktoranta
• Każdy przypadek należy indywidualnie zgłosić na 

Helpdesk – OPI PIB doda doktoranta do POL-onu 1

WZNOWIENIA • Przerwa czasowa między studiami, ten sam kierunek
• Ustawa nie przewiduje
• Doktorant nie będzie rejestrowany w POL-onie 1 

BM11



Slajd 13

BM11 Iwona podeśle podstawe prawna i interpretacje MNISW (autonomia uczelnie, odpowiednie stosowanie - nie w tym przypadku)
Barbara Muszyńska; 28.11.2019



DOKTORANCI – scenariusz 3

„STARY” DOKTORANT, NOWE POSTĘPOWANIE • Doktorant jest na starych studiach doktoranckich i 
wszczyna postepowanie o nadanie stopnia doktora na 
nowych zasadach

• Pozostaje w starym module Doktoranci

• Należy go zarejestrować w nowym module Wykaz 
osób ubiegających się o stopień doktora

• Należy go zarejestrować w module Baza 
dokumentów w postepowaniach awansowych



Wykaz osób ubiegających 
się o stopień doktora



WYKAZ OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STOPIEŃ DOKTORA – zakres danych | cz. I

DOKTORANCI WYKAZ OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STOPIEŃ DOKTORA

• Imiona i nazwisko
• PESEL (lub dokument potwierdzający tożsamość + 

państwo wydania)
• ORCID
• Obywatelstwo
• Tryb przygotowywania rozprawy doktorskiej 

(szkoła doktorska/tryb eksternistyczny/studia 
doktoranckie)

• Szkoła doktorska

Zakres danych różni się w zależności od trybu 
przygotowywania rozprawy (np. dane szkoły doktorskiej)

• Imiona i nazwisko
• PESEL (lub dokument potwierdzający tożsamość + 

państwo wydania)
• Obywatelstwo
• Studia doktoranckie



WYKAZ OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STOPIEŃ DOKTORA – zakres danych | cz. II

• Rok urodzenia
• Płeć
• Wysokość stypendium doktoranckiego
• Zwiększenie stypendium (doktoranci niepełnosprawni)
• Dyscyplina(-y) lub dziedzina rozprawy
• Informacja o nadaniu stopnia dr
• Data rozpoczęcia, zawieszenia, ukończenia kształcenia w szkole 

doktorskiej, data skreślenia
• Ocena śródokresowa
• Osiągnięcia naukowe i artystyczne
• Informacje o promotorze: 

• Imiona i nazwisko, miejsce zatrudnienia, PESEL/dokument 
potwierdzający tożsamość + państwo wydania

• Informacja o zatrudnieniu 
• Jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy
• W sytuacjach z art. 209 ust. 10 pkt 1 i 2 ustawy (w celu realizacji 

projektu badawczego lub po pozytywnej ocenie śródokresowej)

DOKTORANCI

• Rok urodzenia
• Płeć
• Pomoc materialna (8 rodzajów)
• Obszar, dziedzina, dyscyplina studiów 

doktoranckich
• Data rozpoczęcia studiów, zakończenia realizacji 

programu studiów, skreślenia z listy 
doktorantów

• Pozostawanie w stosunku pracy z uczelnią

WYKAZ OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STOPIEŃ DOKTORA



DOKTORANCI WYKAZ OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STOPIEŃ DOKTORA

WYKAZ OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STOPIEŃ DOKTORA – zakres danych | cz. III 
CUDZOZIEMCY

Państwo urodzenia zamiast kraj pochodzenia

CUDZOZIEMIEC

• Dodatkowo w przypadku cudzoziemców:
• Kraj pochodzenia
• Podstawa studiowania

• Dodatkowo w przypadku cudzoziemców:
• Państwo urodzenia
• Podstawa przyjęcia do szkoły doktorskiej i odbywania w 

niej kształcenia
• Informacja o posiadaniu Karty Polaka

BM19



Slajd 18

BM19 można uzupełnić z rozporzadzenia - podstawy przyjęcia
Barbara Muszyńska; 28.11.2019



Baza dokumentów 
w postępowaniach 
awansowych



Założenia

• Dotychczasowe moduły (Nadane stopnie oraz 
streszczenia, recenzje i autoreferaty, Ogólnopolski 
wykaz osób, którym nadano stopień profesora) 
pozostaną w starym POL-on z możliwością podglądu i 
edycji danych

• W starej aplikacji będzie możliwość dodania 
postępowań przeprowadzonych na dotychczasowych 
zasadach (dotychczasowy zakres danych)

PLANOWANY TERMIN:

marzec 2020

• Ewentualna migracja danych (1:1) do POL-on 2.0 zostanie 
przeprowadzona w dalszych etapach prac

• Baza zostanie zintegrowana z Jednolitym Systemem 
Antyplagiatowym



Baza dokumentów w postępowaniach awansowych

• o nadaniu stopnia doktora
• o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
• o nadaniu tytułu profesora

marzec 2020

• Postępowania wszczęte od 1 X 2019 na nowych zasadach z 
nowym zakresem danych

• Instytucje będą zobowiązane do uzupełniania modułu 
wstecznie zbiorem postępowań wszczętych od 1 X 2019

• Udostępnienie modułu planowane jest na I kwartał 2020 r.

Uwaga 
• Nadane stopnie na starych zasadach powinny być 

uzupełniane w starym module STOPIEŃ DR/DR HAB

BAZA DOKUMENTÓW W 
POSTĘPOWANIACH AWANSOWYCH Wprowadza instytucja

Wprowadza RDN



Baza o postępowaniach awansowych | wprowadzanie danych

• Rejestrowano nadane stopnie

Dotychczas

• Rejestrowane będą wszystkie wszczęte postępowania 
• Rejestrowany będzie szerszy zakres danych i większy zakres 

dokumentów
• Czas na rejestrację to 14 dni od dnia wszczęcia postepowania 

awansowego
• Część danych np. o nadaniu lub pozbawianiu stopnia lub 

tytułu będą uzupełniane później. Dane należy aktualizować 
niezwłocznie po zaistnieniu zmiany lub po uzyskaniu 
informacji o zmianie

Od 1 X 2019

WPROWADZENIA DANYCH



Postępowania o nadanie stopnia (Zawiadomienia) 

POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONE NA STARYCH ZASADACH 
• wszczęte do 30 kwietnia 2019 r.
• rejestrowane będą w starym systemie 
• na dotychczasowych zasadach 
• na dotychczasowych formularzach

POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONE NA NOWYCH ZASADACH 
• wszczęte od 1 października 2019 r.
• rejestrowane będą w nowym POL-on 2.0 
• na nowych zasadach
• na nowych formularzach

BAZA DOKUMENTÓW W 
POSTĘPOWANIACH AWANSOWYCH

30 IV 2019
1 X 2019



Postępowania o nadanie stopnia (Zawiadomienia)

NA STARYCH ZASADACH

W
sz

cz
ęc

ie

NA NOWYCH ZASADACH

Nowy  system
Nowe formularze

BAZA DOKUMENTÓW 
W POSTĘPOWANIACH 

AWANSOWYCH

Za
m

kn
ię

ci
e NA STARYCH ZASADACH (W STARYM SYSTEMIE)

BRAK

NA NOWYCH ZASADACH

Stary system
Dotychczasowa formularze



Osoby ubiegające się o stopień doktora | Zakres danych

• Imiona i nazwisko
• Numer PESEL lub
• Numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
• Nazwa państwa, które wydało dokument
• Treść rozprawy doktorskiej (będącej pracą pisemną) lub 

opis rozprawy doktorskiej (niebędącej pracą pisemną)
• Streszczenie
• Datę złożenia rozprawy lub opisu rozprawy
• Imiona i nazwisko recenzenta
• Numer PESEL recenzenta lub
• Numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 

recenzenta
• Nazwę państwa, które wydało dokument recenzenta
• Miejsce zatrudnienia recenzenta
• Recenzje rozprawy doktorskiej
• Daty opracowania recenzji
• Informacje o nadaniu lub pozbawieniu stopnia doktora

BAZA DOKUMENTÓW 
W POSTĘPOWANIACH AWANSOWYCH

UBIEGAJĄCY SIĘ 
O STOPIEŃ DOKTORA

POSTĘPOWANIA 
AWANSOWE



Osoby ubiegające się o stopień doktora habilitowanego | Zakres danych

• Imiona i nazwisko
• Numer PESEL lub
• Numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
• Nazwa państwa, które wydało dokument
• Wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego
• Datę złożenia wniosku
• Imiona i nazwisko członka komisji habilitacyjnej
• Numer PESEL członka komisji lub
• Numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 

członka komisji
• Nazwę państwa, które wydało dokument członka 

komisji
• Miejsce zatrudnienia członka komisji
• Recenzje osiągnięć naukowych oraz artystycznych
• Daty opracowania recenzji
• Informacje o nadaniu lub pozbawieniu stopnia doktora 

habilitowanego

BAZA DOKUMENTÓW 
W POSTĘPOWANIACH AWANSOWYCH

UBIEGAJĄCY SIĘ 
O STOPIEŃ DOKTORA 

HABILITOWANEGO

POSTĘPOWANIA 
AWANSOWE



Baza dokumentów w postępowaniach awansowych | Dokumenty

• Wprowadzane dokumenty w postępowaniu awansowym będą mogły posiadać 
następujący format: .txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, 
.docx, .xlsx, .pptx, .csv. (Dotyczy wszystkich plików w bazie) Dotychczas był to plik 
w formacie .pdf

• Maksymalny rozmiar pliku nie został jeszcze ustalony. (Dotyczy wszystkich plików 
w bazie) Dotychczas było to 20 MB

• Recenzje rozprawy będą oddzielnymi plikami (Recenzja powinna zawierać dane 
recenzenta)

• Data złożenia dokumentu jest datą złożenia dokumentu przez osobę ubiegającą 
się o stopień/tytuł w instytucji

Uwaga
POL-on nie posiada wzorów dokumentów do pobrania



Przekazywanie danych za 
pomocą importu 
masowego (XML i API)



Koncepcja

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

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

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



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





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

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

Docelowo dokumentacja 
reguł zostanie udostępniona 
poprzez dedykowaną 
wyszukiwarkę reguł



Wsparcie 
użytkowników



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

Aktualności dotyczące:
 kolejnych etapów  wdrażania 

POL-onu 2.0 

Aktualności



Filmy

Oficjalny kanał OPI PIB

Playlista POL-on



Pomoc i FAQ

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq



szkolenia@opi.org.pl


