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15 IV 2020 
WYDŁUŻENIE OKRESU

PRZEJŚCIOWEGO

Harmonogram raportowania danych

1 X 2019 
POCZĄTEK FUNKCJONOWANIA

SZKÓŁ DOKTORSKICH

2019 2020 2021

1 X 2018 
WEJŚCIE W ŻYCIE USTAWY PRAWO O

SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE

NOWE ZASADY

RAPORTOWANIA
OKRES PRZEJŚCIOWY

RAPORTOWANIE CIĄGŁE

(NA BIEŻĄCO)

CZAS NA ZASILENIE SYSTEMU NOWYMI

DANYMI WSTECZNIE

(ART. 219 UST. 6 W ZW. Z UST. 3 
PRZEPISÓW WPROWADZAJĄCYCH)

ODDAWANIE KOLEJNYCH MODUŁÓW



2019

Raportowanie (szeroko rozumianych) procesów awansowych w POL-onie
Planowane wdrożenia

SZKOŁY DOKTORSKIE

DOKTORANCI

BAZA DOKUMENTÓW W

POSTĘPOWANIACH AWANSOWYCH

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ

O STOPIEŃ DOKTORA

Rejestracja informacji o szkole 
doktorskiej prowadzonej przez 
instytucję

Studia doktoranckie 
(kształcenie na starych zasadach)

Ubieganie się o stopień doktora 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)

Postępowania prowadzone 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

SZKOŁY DOKTORSKIE

26 II 2020

PLANOWANE WDROŻENIA:

• Edycja danych szkoły doktorskiej, programu 
kształcenia

• Zakończenie programu kształcenia

• Zaprzestanie kształcenia w szkole doktorskiej

INST_SZKOLY_DR_PODGLAD

ROLE W SYSTEMIE:

INST_SZKOLY_DR_ADM

DOSTĘPNE FUNKCJONALNOŚCI:

• Dodawanie/usuwanie szkoły doktorskiej

• Dodawanie/usuwanie programu kształcenia



SZKOŁY DOKTORSKIE | Rejestracja

• Kształcenie doktorantów od 1 X 2019

• Uczelnie podejmowały już wcześniej kroki zmierzające 
do utworzenia szkoły doktorskiej, takie jak uchwały i 
zarządzenia o utworzeniu szkoły (na potrzeby rekrutacji)

• Aktualnie walidacja – data utworzenia szkoły 
doktorskiej nie może być wcześniejsza niż 1 X 2018

• System sprawdza, czy na datę utworzenia szkoły 
doktorskiej uczelnia posiada uprawnienia do nadawania 
stopnia co najmniej doktora w min. 1 dyscyplinie

Potem 21 dni na aktualizowanie danych

Uzupełnienie wstecz (do 15 IV 2020)

WPROWADZANIE DANYCH:

SZKOŁY DOKTORSKIE



SZKOŁY DOKTORSKIE | Zakres danych

• 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

PODSTAWY PRAWNE:

§ 5 ust. 4 rozporządzenia ws. POL-on

SZKOŁY DOKTORSKIE



Rejestracja szkoły 
doktorskiej



Jedna uczelnia może prowadzić maksymalnie 3 szkoły 
doktorskie w danej dyscyplinie



SZKOŁA DOKTORSKA PROWADZONA PRZEZ 1 PODMIOT



Lista dziedzin i dyscyplin – w oparciu o uprawnienia 
uczelni do nadawania stopnia doktora





Każdą wybraną dyscyplinę musimy 
zatwierdzić, zanim dodamy kolejną



Jeśli użyjemy „Zapisz” zamiast 
zaakceptować dyscyplinę



Minimum 2 dyscypliny

Wyjątek: wystarczy 1 dyscyplina, jeśli jest artystyczna, 
z zakresu teologii lub kultury fizycznej











SZKOŁA DOKTORSKA WSPÓŁPROWADZONA PRZEZ 2 PODMIOTY





Każdy podmiot współprowadzący musi mieć 
uprawnienia do nadawania stopnia doktora 

przynajmniej w 1 dyscyplinie







Dodawanie programu 
kształcenia



W jednej szkole doktorskiej może być wiele 
programów kształcenia



Wymagane jest podanie nazwy albo
zakresu programu kształcenia

Międzynarodowa Standardowa 
Klasyfikacja Edukacji na potrzeby 

statystyki GUS
Można wskazać tylko jedną klasyfikację ISCED dla programu

W przypadku programów realizowanych w wielu dyscyplinach 
należy wskazać program interdyscyplinarny



Do wyboru – dziedziny i dyscypliny, w 
których prowadzona jest szkoła doktorska



Możliwość dodania kolejnych dyscyplin





Zakres programu kształcenia



Usuwanie 
programu kształcenia /
szkoły doktorskiej





W przypadku usunięcia programu, z którym są powiązani doktoranci –
zniknie z ich danych. Trzeba będzie wskazać dla nich inny program 

kształcenia.

Usunięcie programu kształcenia jest czynnością nieodwracalną.





Jeśli ze szkołą byli powiązani doktoranci, informacja o niej zostanie 
usunięta z ich danych o kształceniu po odświeżeniu danych (ok. 24 h).

Usunięcie programu kształcenia jest czynnością nieodwracalną.



Aby usunąć szkołę doktorską, należy zakończyć lub usunąć 
wszystkie programy kształcenia









Podmiot 
współprowadzący szkołę 
doktorską 



Szkoła zablokowana do edycji

Art. 198 ust. 5 ustawy 2.0 
✓ Szkoła doktorska może być prowadzona wspólnie 
✓ Umowa zawarta w formie pisemnej wskazuje podmiot odpowiedzialny 

za wprowadzanie danych do systemu POL-on



Dane szkoły może edytować tylko podmiot prowadzący

Podmioty współprowadzące – tylko podgląd danych 
szkoły doktorskiej



STARY MODUŁ

DOKTORANCI



Moduł Doktoranci | POL-on 1

DOKTORANCI

• Studia doktoranckie – wszczęte na 
starych zasadach

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

• Możliwa edycja dotychczasowych 
danych

• Zakres danych bez zmian

• Do czasu zakończenia trwających 
studiów

• Następnie moduł wygaśnie

Do 31 XII 2021 przewody doktorskie 
otwarte na starych zasadach 
zamyka/umarza się 
(art. 179 ust. 4 ustawy 2.0)

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)



DOKTORANCI | Sytuacje nietypowe

PRZENIESIENIE

• „Stary” doktorant przenosi się na inne 
stare studia doktoranckie w innej  
jednostce organizacyjnej

• Brak odstępu czasowego między 
studiami

• Decyzja należy do jednostki 
prowadzącej studia doktoranckie

• Zgłoszenie na Helpdesk – OPI PIB doda 
doktoranta do POL-onu 1

WZNOWIENIA

• Przerwa czasowa między 
studiami doktoranckimi, ten 
sam kierunek

• Ustawa nie przewiduje
• Doktorant nie będzie 

rejestrowany w POL-onie 1 

„STARY” DOKTORANT, 
NOWE POSTĘPOWANIE

• Doktorant na starych studiach 
doktoranckich 

• Wszczyna postępowanie o nadanie 
stopnia doktora na nowych zasadach

• Stary moduł Doktoranci

• Osoby ubiegające się o stopień doktora

• Baza dokumentów w postępowaniach 
awansowych



OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ

O STOPIEŃ DOKTORA



OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O STOPIEŃ DOKTORA | Rejestrowane osoby

„NOWI” DOKTORANCI 
KSZTAŁCĄCY SIĘ W 

SZKOŁACH DOKTORSKICH

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ 
O STOPIEŃ DOKTORA 

EKSTERNISTYCZNIE

„STARZY” DOKTORANCI 
(UCZESTNICY STUDIÓW 

DOKTORANCKICH), KTÓRZY 
WSZCZĘLI POSTĘPOWANIE O 

NADANIE STOPNIA DOKTORA NA 
NOWYCH ZASADACH



OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O STOPIEŃ DOKTORA | Zasady

Szczegóły: § 4 rozporządzenia ws. POL-on

Art. 345 ust. 1 ustawy 2.0

Potem 21 dni na wprowadzanie / 
aktualizowanie danych

Uzupełnienie wstecz (do 15 IV 2020)

WPROWADZANIE DANYCH: PODSTAWY PRAWNE:

WYKAZ OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O STOPIEŃ DOKTORA

INST_PR_DOKTORANCI_PODGLAD

ROLE W SYSTEMIE:

INST_PR_DOKTORANCI

16 III 2020



DOKTORANCI

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O STOPIEŃ DOKTORA – zakres danych | cz. I

WYKAZ OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O STOPIEŃ DOKTORA

• IMIONA I NAZWISKO
• PESEL (LUB DOKUMENT TOŻSAMOŚCI + 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 nie obejmuje żołnierzy



OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O STOPIEŃ DOKTORA – zakres danych | cz. II

• Rok urodzenia
• Płeć
• Wysokość stypendium doktoranckiego
• Zwiększenie stypendium (doktoranci z niepełnosprawnościami)
• 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)

• 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

DOKTORANCI WYKAZ OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O STOPIEŃ DOKTORA



OSOBY UBIEGAJĄCE 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

DOKTORANCI WYKAZ OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O STOPIEŃ DOKTORA





Tylko dokumenty poprawne są widoczne na zestawieniu 
MNiSW i systemów zewnętrznych







Komunikat pojawia się, gdy dane są 
błędne lub wymagają uzupełnienia 





Dyscyplina wiodąca, wskazana spośród 
dyscyplin programu kształcenia



Link do danych szkoły 
doktorskiej



KOREKTA DANYCH KSZTAŁCENIA



ZMIANA PROGRAMU KSZTAŁCENIA





Stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej 
o 30% w przypadku doktoranta z 

niepełnosprawnością (art. 209 ust. 7 ustawy 2.0)

Wysokość stypendium 
podstawowego brutto (bez 

zwiększenia)





Art. 202 ustawy 2.0
✓ Ocena realizacji indywidualnego planu badawczego
✓ W połowie okresu kształcenia / w 4. semestrze (w przypadku 

kształcenia 6-semestralnego)





CZŁONEK KOMISJI Z SYSTEMU POL-ON



CZŁONEK KOMISJI SPOZA SYSTEMU POL-ON



CZŁONEK KOMISJI SPOZA SYSTEMU POL-ON



Musi być 3 członków komisji 
(art. 202 ust. 4 ustawy 2.0)









Uwaga! Obecnie zdjęto wymagalność z pola "Planowany 
termin złożenia rozprawy doktorskiej". Docelowo pole 

zostanie usunięte (planowany termin – kwiecień 2020 r.) r.









PROMOTOR Z SYSTEMU POL-ON



PROMOTOR SPOZA SYSTEMU POL-ON









1) w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 
ust. 2 pkt 2 i 3;

art. 209 ust. 10 ustawy 2.0 
Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Wyjątki:

3) któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie.

2) po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym (…);

REJESTRUJEMY W POL-ONIE





ZATRUDNIENIE W RAMACH PROJEKTU

BADAWCZEGO



ZATRUDNIENIE W RAMACH PROJEKTU

BADAWCZEGO



ZATRUDNIENIE W RAMACH ETATU

W przypadku zatrudnienia na ponad połowę 
etatu – doktorantowi przysługuje 40% 

stypendium (art. 209 ust. 10 ustawy 2.0)



ZATRUDNIENIE W RAMACH ETATU



TRYB EKSTERNISTYCZNY



„STARY” DOKTORANT







Baza dokumentów 
w postępowaniach awansowych 
Zarys problematyki



Baza dokumentów w postępowaniach awansowych | Założenia

• Dotychczasowe moduły (Stopień dr/dr hab. –
nadane stopnie oraz streszczenia, recenzje i 
autoreferaty; Ogólnopolski wykaz osób, którym 
nadano stopień profesora) pozostaną w starym 
POL-onie z możliwością edycji i podglądu danych

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

• W nowym module będą rejestrowane postępowania 
wszczęte od 1 X 2019 na nowych zasadach

• Instytucje będą zobowiązane do uzupełnienia modułu 
wstecznie danymi o postępowaniach wszczętych od 1 X 
2019

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

• Baza dokumentów w postępowaniach awansowych 
zostanie zintegrowana z Jednolitym Systemem 
Antyplagiatowym

II KWARTAŁ 
2020



Postępowania o nadanie stopnia/tytułu 

NA STARYCH 
ZASADACH

WSZCZĘCIE

NA NOWYCH ZASADACH

ZAMKNIĘCIE

NA STARYCH ZASADACH

BRAK

Baza dokumentów 
w postępowaniach awansowych

Stary system

NA NOWYCH ZASADACH



Baza dokumentów w 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 będzie uzupełniana później. 
• Dane należy aktualizować niezwłocznie po zaistnieniu zmiany 

lub po uzyskaniu informacji o zmianie

W NOWYM MODULE

INST_DR_DRHAB_PODGLAD 

INST_DR_DRHAB

POSTĘPOWANIA 
AWANSOWE

ROLE W SYSTEMIE:



Baza dokumentów w postępowaniach awansowych | Dokumenty

WPROWADZANE DOKUMENTY BĘDĄ MOGŁY POSIADAĆ FORMAT: 

• *.txt, *.rtf, *.pdf, *.xps, *.odt, *.ods, *.odp, *.doc, *.xls, 
*.ppt, *.docx, *.xlsx, *.pptx, *.csv

(dotychczas był to .pdf)

• Maksymalny rozmiar pliku: 60 MB (dotyczy wszystkich plików w 
bazie)

• 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

POL-on nie posiada wzorów dokumentów do pobrania



Wsparcie 
użytkowników



AKTUALNOŚCI, KOMUNIKATY, SZKOLENIA

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



POMOC I FAQ

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

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



FILMY

OFICJALNY KANAŁ OPI PIB

PLAYLISTA POL-ON

PLAYLISTA WEBINARIUM



KONTAKT 

HELPDESK OPI PIB

szkolenia@opi.org.pl



Niniejsze materiały przedstawiają stan systemu POL-on na dzień 
przeprowadzenia szkolenia i są przeznaczone dla uczestników szkolenia.
Nie powinny być one wykorzystywane do innych celów, przetwarzane ani 
zmienianie.


