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Podwójna funkcja modułu

REJESTR DANYCH 
POSTĘPOWAŃ AWANSOWYCH 

kandydaci, promotorzy, recenzenci, 
członkowie komisji, przebieg postępowania

REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW 
W POSTĘPOWANIACH AWANSOWYCH
rozprawa dr, streszczenia, opisy, 
wniosek hab./prof., recenzje

Integracja z JSA
Postępowania prowadzone na 
nowych zasadach (od 1 X 2019):
• o nadanie stopnia dr
• o nadanie stopnia dr hab.
• o nadanie tytułu prof.
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Dostęp do modułu

REJESTRACJA:

• Postępowania na dr i dr hab. –
uczelnie, instytuty

• Postępowanie na prof. – RDN

PODGLĄD:

• Podmiot rejestrujący
• RDN (postępowania na dr hab. 

– bez danych wrażliwych)
• MEiN
• Inne podmioty (pod warunkiem 

uzupełnienia określonego zakresu 
danych)

POSTĘPOWANIE PUBLICZNIE WIDOCZNE

(POL-ON + RAD-ON) 

po uzupełnieniu następujących danych:

• dane osoby, 
• dziedzina i/lub dyscyplina, 
• data wszczęcia postępowania, 
• dane dotyczące rozprawy/wniosku o wszczęcie 

postępowania 
• załączenie wymaganych dla danego przypadku plików

I kwartał 2021 – udostępnienie w RAD-onie: 
• wykazu postępowań awansowych 
• wyszukiwarki dokumentów w postępowaniach 

awansowych
Art. 348 ust. 3 ustawy 2.0. Dane (…) są powszechnie dostępne, 
z wyłączeniem numeru PESEL i numeru dokumentu 
potwierdzającego tożsamość
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Domyślnie mój podmiot. 
Możliwość wybrania 

innego podmiotu

POSTĘPOWANIA PROWADZONE I WSPÓŁPROWADZONE PRZEZ

MOJĄ INSTYTUCJĘ
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Weryfikacja poprawności i 
kompletności dokumentu

Dokumenty niepoprawne również są widoczne na 
zestawieniu MEiN
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REJESTRACJA POSTĘPOWANIA
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Postępowanie na dr – kandydat musi być zarejestrowany także 
w Wykazie osób ubiegających się o stopień dr!
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Stopień dr może być 
nadany tylko w dziedzinie

Stopień dr hab. musi być w 
dziedzinie i dyscyplinie
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System podpowiada szkołę doktorską na 
podstawie modułu Osoby ubiegające się o 

stopień doktora. Analogicznie przy studiach 
doktoranckich – podpowiedzi z POL-on 1

W razie braku podpowiedzi – konieczność uzupełnienia modułów źródłowych!

Brak analogicznej 
informacji dla dr hab.
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Brak analogicznej 
informacji dla dr hab.
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Data wszczęcie postępowania na doktora i data złożenia rozprawy

STUDIA DOKTORANCKIE KSZTAŁCENIE DOKTORANTÓW TRYB EKSTERNISTYCZNY

• Data wszczęcia postępowania = data 
złożenia wniosku o wyznaczenie 
promotora/-ów = data doręczenia go 
podmiotowi doktoryzującemu

• Data złożenia rozprawy = data jej 
doręczenia podmiotowi 
doktoryzującemu

(art. 179 ust. 7 przepisów 
wprowadzających ustawę 2.0)

• Data wszczęcia postępowania = data złożenia wniosku o wszczęcie 
postępowania = data doręczenia go podmiotowi doktoryzującemu

• Data złożenia rozprawy = data doręczenia jej podmiotowi 
doktoryzującemu = tożsama z datą złożenia wniosku 

(art. 189 ustawy 2.0)
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Data wszczęcia postępowania na doktora habilitowanego i data złożenia wniosku

POSTĘPOWANIE NA DR HAB.

• Data wszczęcia postępowania = data wpływu dokumentów 
z RDN do podmiotu habilitującego

• Uwaga! 14-dniowy termin na wprowadzenie danych do 
POL-onu powinien być liczony od dnia po upływie 4 tygodni, 
o których mowa w art. 221 ust. 2 ustawy 2.0 (w tym 
terminie podmiot może nie wyrazić zgody na 
przeprowadzenie postępowania i zwrócić wniosek do RDN) 

• Jeśli pierwszy podmiot habilitujący wskazany przez 
kandydata odmówi przeprowadzenia postępowania, 
podmiot ten nie rejestruje postępowania awansowego. 14-
dniowy termin na wprowadzenie danych do POL-onu jest 
liczony od dnia wpływu wniosku do (drugiego) podmiotu 
wyznaczonego przez RDN 

• Data złożenia wniosku = data doręczenia wniosku przez 
kandydata do RDN
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Zakładka „Dane postępowania”
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NADANIE STOPNIA
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Możliwość dodania informacji o 
pozbawieniu stopnia

Informacja o nadaniu/pozbawieniu 
(z powodu unieważnienia) stopnia 

doktora jest przekazywana do 
Wykazu osób ubiegających się o 

stopień doktora
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Nie podajemy daty ani powodu 
zamknięcia

ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA
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Zamknięcie postępowania, które jest 
w toku i wiadomo, że nie zostanie 

zakończone nadaniem stopnia
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Rozprawa nie jest wydzieloną 
częścią pracy zbiorowej

W postępowaniu na dr hab. 
dodajemy wniosek o 

wszczęcie postępowania
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Zakres dokumentów zależy od wybranych opcji: 
czy rozprawa jest/nie jest pracą pisemną, w języku polski/obcym
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Wymagania dotyczące załączanych plików

• Max. 10 plików

• Pojedynczy plik max. 20 MB

• Dopuszczalne formaty: .zip, .txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, 
.odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv

TREŚĆ ROZPRAWY DR 

STRESZCZENIE,

OPIS, 

RECENZJA

• 1 plik

• Każdy plik max. 5 MB

• Dopuszczalne formaty: jw. (z wyjątkiem .zip)

• 1 plik – ale może to być .zip, w którym spakowanych 
jest kilka plików

• Max. 20 MB

• Dopuszczalne formaty: jw.

WNIOSEK HAB.
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W postępowaniu na dr hab. 
– komisja habilitacyjna
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Możliwość wybrania 
instytucji z systemu
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Dane instytucji uzupełniły 
się automatycznie

Jeśli nie wybieramy 
instytucji z systemu, należy 
uzupełnić jej dane ręcznie
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Aby dodać kolejnego recenzenta, wróć do listy recenzentów
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Kliknij w recenzenta, aby zobaczyć szczegóły, 
pobrać recenzję lub usunąć recenzenta

Wszyscy recenzenci i 
recenzje dodane
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Możliwe tylko, jeśli postępowanie 
ma status „w toku”. 

Jest to operacja odwracalna

WYKREŚLENIE WPISU DOKONANEGO OMYŁKOWO
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Tylko do odczytu

Postępowanie wykreślone jest widoczne tylko dla podmiotu prowadzącego. Nie jest widoczne 
dla podmiotu współprowadzącego, MEiN, nie jest publiczne. Nie jest ujmowane w statystykach



Dziękujemy za uwagę

tel.: +48 22 570 14 00
faks: +48 22 825 33 19
e-mail: opi@opi.org.pl

www.opi.org.pl

Ośrodek Przetwarzania Informacji-
Państwowy Instytut Badawczy

al. Niepodległości 188 B
00-608 Warszawa

e-mail:
szkolenia@opi.org.pl

www.szkolenia.opi.org.pl


