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Walidacje do ankiety EN-1 za rok akademicki 2020/2021 
 

Walidacja rubryk 
 

• Wartość w rubryce 5 nie może być mniejsza niż w rubryce 7. 
Opis: Kandydaci i przyjęci na I rok studiów - liczba kandydatów ogółem nie może być mniejsza niż 
liczba przyjętych ogółem. 

 

• Wartość w rubryce 6 nie może być większa niż w rubryce 5.  
Opis: Pole 'Kandydaci - kobiety' nie może być większe niż 'Kandydaci - ogółem'. 

 

• Wartość w rubryce 6 nie może być mniejsza niż w rubryce 8. 
Opis: Kandydaci i przyjęci na I rok studiów - liczba kandydatów-kobiet nie może być mniejsza niż 
liczba przyjętych kobiet. 

 

• Wartość w rubryce 7 musi być równa sumie rubryk 10 i 11. 
Opis: Suma pól 'Przyjęci na studia - jednolite studia magisterskie' i 'Przyjęci na studia - studia I 
stopnia' musi być równa polu 'Przyjęci na studia - ogółem'. 

 

• Wartość w rubryce 8 nie może być większa niż w rubryce 7. 
Opis: Pole 'Przyjęci na studia - kobiety' nie może być większe niż 'Przyjęci na studia - ogółem'. 

 

• Wartość w rubryce 10 nie może być większa niż w rubryce 7. 
 

• Wartość w rubryce 11 nie może być większa niż w rubryce 7. 
 

• Wartość w rubryce 12 nie może być mniejsza niż w rubryce 14. 
 

• Wartość w rubryce 13 nie może być większa niż w rubryce 12. 
 

• Wartość w rubryce 13 nie może być mniejsza niż w rubryce 15. 
 

• Wartość w rubryce 15 nie może być większa niż w rubryce 14. 
 

• Wartość różnicy rubryk 5 i 6 nie może być mniejsza niż wartość różnicy rubryk 7 i 8 [wymagane 5-
6 >=7-8]. 

Opis: Występuje rozbieżność w danych liczbowych między polami 5 i 6 i/lub 7 i 8 w wierszu 1 
(wymagana zależność: 5-6 >= 7-8). 

 

• Wprowadzane wartości muszą być liczbami całkowitym.  
 

• Wartość różnicy rubryk 12 i 13 nie może być mniejsza niż wartość różnicy rubryk 14 i 15 
[wymagane 12-13 >=14-15]. 
Opis: Występuje rozbieżność w danych liczbowych między polami 12 i 13 i/lub 14 i 15 w wierszu 1 
(wymagana zależność: 12-13 >=14-15). 
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Walidacja pól 
 

• Pole „Nazwa kierunku” jest wymagane. 

• Pole „Profil kształcenia” jest wymagane. 

• Pole „Dyscyplina” jest wymagane.  
W przypadku „Rekrutacji bez podziału na kierunki” należy wskazać wartość 'brak'. 

• Pole „Tytuł zawodowy nadawany absolwentom” jest wymagane. 
 

Walidacja rubryk ze względu na poziom kształcenia i tytuł zawodowy 
 

• Tytuł: 
o (inżynier lub inny równorzędny) pola niedostępne: 10, 12-15; 
o (licencjat lub inny równorzędny) pola niedostępne: 10, 12-15; 
o (magister lub inny równorzędny) pola niedostępne: 11 + reguły ze względu na poziom. 

 

• Poziom kształcenia. 
System rozróżnia kierunki nadające mgr - jednolite magisterskie i drugiego stopnia. Wówczas po 
wybraniu przez uczelnię z listy kierunku: 

 
o (jednolite studia magisterskie) pola niedostępne to zakres 12-15 
o (studia drugiego stopnia) pola niedostępne to zakres 5-11 
o (studia zarówno JM jak i II stopnia) pola niedostępne: 11 

 

• Studia typu Indywidualne Studia Międzyobszarowe. 
Studia typu Indywidualne Studia Międzyobszarowe również są możliwe do wybrania przez 
użytkownika. 

Prezentują się one jako: 
o Kierunek: <nazwa> 
o Profil kształcenia: Nieokreślony 
o Dziedzina/dyscyplina zgodnie z POL-on: <dziedzina/dyscyplina> 
o Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: Nieokreślony. 

Indywidualne Studia Międzyobszarowe - pobierane są do ankiety studiów stacjonarnych. 
 

• Studia typu Rekrutacja bez podziału na kierunki. 
Studia typu Rekrutacja bez podziału na kierunki również są możliwe do wybrania przez użytkownika. 
Prezentują się one jako: 

o Kierunek: <nazwa> 
o Profil kształcenia: Nieokreślony 
o Dziedzina/dyscyplina zgodnie z POL-on: brak 
o Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: Nieokreślony. 

 


