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1. Cel dokumentu 
 

 Celem dokumentu jest  opisanie metody POST /v1.2/phdStudentDocument. Poniższy opis 

zawiera fragmenty pliku JSON dla ww. metody oraz zestawienie tabelaryczne z informacjami: 

 pole z pliku JSON  

 sekcja, w której mieści się pole z plik JSON na GUI 

 odpowiednik pola z pliku JSON na GUI 

 wymagalność pola 

 reguły biznesowe, 

 informacja o słownikach wykorzystywanych w zapytaniu 
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2. Metadane dokumentu 
  

W poniższej części znajdują się dane identyfikujące dokument, takie jak: id tego dokumentu, 

wersja dokumentu oraz wersja schematu. 

Walidacja ogólna: POL_2020 

 

 

 

Pole JSON Zakładka/sek
cja GUI 

Pole GUI Typ pola Wymagalność Reguły 

documentId n/d n/d n/d Tak POL_1973 

documentVersion n/d n/d n/d Tak POL_1975 

schemaVersion n/d n/d n/d Tak POL_1974 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ 

  "documentId": "00000000-0000-4000-0000-000000000000", 

  "documentVersion": 0, 

  "schemaVersion": "V_1", 
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3. Dane podstawowe 
 

 W części „personBaseDataChanges” znajdują się Dane osobowe, znajdujące w zakładce 

Dane podstawowe. W tabeli znajduje się ich opis szczegółowy. 

 

Reguły ogólne: POL_1976, POL_2020 
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  "personBaseDataChanges": [ 

    { 

"originType": "POLISH_CITIZEN", 

      "pesel": "00000000000", 

      "identificationDocument": { 

        "documentNumber": "string", 

        "documentType": "PASSPORT", 

        "documentCountry": "string" 

      }, 

"name": "string", 

      "otherNames": "string", 

      "surnamePrefix": "string", 

      "surname": "string", 

      "gender": "MALE", 

      "birthYear": 1980, 

      "citizenship": "PL", 

      "birthCountry": "string", 

      "hasPlCard": "YES", 

      "validFromDate": "2021-11-23" 

    } 

  ], 

  "procedureMode": "PHD_STUDENTS_EDUCATION", 
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Pole JSON Zakładka/sek
cja GUI 

Pole GUI Typ pola Wymagalność Reguły 

originType Dane 
podstawowe/ 
Dane 
osobowe 

Pochodzeni
e 

radiobutton 
Wartości 
dopuszczalne: 
tabela 
„Pochodzenie” 

Tak POL_1979 

pesel Dane 
podstawowe/ 
Dane 
osobowe 

PESEL Pole tekstowe Tak POL_1855  
POL_1857 
 

documentNumber Dane 
podstawowe/ 
Dane 
osobowe 

Numer 
dokumentu 
tożsamości 

Pole tekstowe Tak, jeśli 
osoba nie 
posiada 
numeru PESEL 

POL_1857  
POL_1856 

documentType Dane 
podstawowe/ 
Dane 
osobowe 

Typ 
dokumentu 
tożsamości 

Pole wyboru 
Wartości 
dopuszczalne: w 
tabeli „Typ 
dokumentu 
tożsamości” 

Tak, jeśli 
osoba nie 
posiada 
numeru PESEL 

POL_1857  
POL_1856 

documentCountry Dane 
podstawowe/ 
Dane 
osobowe 

Kraj 
wydania 
dokumentu 
tożsamości 

Pole słownikowe. 
Słownik: Kraje 

Tak, jeśli 
osoba nie 
posiada 
numeru PESEL 

POL_1857  
POL_1856 

name Dane 
podstawowe/ 
Dane 
osobowe 

Imię Pole tekstowe Tak POL_1859  

otherNames Dane 
podstawowe/ 
Dane 
osobowe 

Pozostałe 
imiona 

Pole tekstowe  
 
 

Nie  

surnamePrefix Dane 
podstawowe/ 
Dane 
osobowe 

Przedrostek 
nazwiska 

Pole tekstowe Nie  

surname Dane 
podstawowe/ 
Dane 
osobowe 

Nazwisko Pole tekstowe Tak POL_1860  

gender Dane 
podstawowe/ 

Płeć Radobutton Tak POL_1861  
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Dane 
osobowe 

Wartości 
dopuszczalne: 

 Kobieta 
(FEMALE) 

 Mężczyz
na 
(MALE) 

birthYear Dane 
podstawowe/ 
Dane 
osobowe 

Rok 
urodzenia 

Pole. Format 
RRRR 

Tak POL_1862  

citizenship Dane 
podstawowe/ 
Dane 
osobowe 

Obywatelst
wo 

Pole słownikowe. 
Słownik: Kraje 

Tak 
 
 
 

POL_1863 

birthCountry Dane 
podstawowe/ 
Dane 
osobowe 

Kraj 
urodzenia 

Pole słownikowe. 
Słownik: Kraje 

Tak POL_1864 

hasPlCard Dane 
podstawowe/ 
Dane 
osobowe 

Karta 
Polaka 

Radiobutton 
Wartości 
dopuszczalne:  

 Tak (YES) 

 Nie (NO) 

Tak, dla 
cudzoziemca 

POL_1981 

 validFromDate Dane 
podstawowe/ 
Dane 
osobowe 

Data 
obowiązywa
nia 

Data 
Format: RRRR-
MM-DD 

 POL_2019 
POL_2021 

procedureMode Dane 
podstawowe 

Tryb 
przygotowy
wania 
rozprawy 

Radiobutton 
Wartości 
dopuszczalne: w 
tabeli „Tryb 
przygotowywania 
rozporawy” 

Tak POL_1865  
 

 

 

 

 

 



 
 

10 
 

4. Sekcja Dane kształcenia w części Kształcenie doktorantów 

(dotyczy wyłącznie osoby kształcącej się w trybie kształcenia 

doktorantów) 
  

 W kolejnej części "phdStudentEducation" zawarte są dane dotyczące kształcenia w szkole 

doktorskiej. Zakres z tym związany znajduje się w zakładce „Kształcenie doktorantów” i jest 

podzielony na sekcje: „Dane kształcenia”, „Okresy zawieszenia kształcenia”, „Dane stypendium”, 

„Ocena śródokresowa”. 

W tej części należy zwrócić uwagę, że dane szkoły doktorskiej pobierane są na podstawie 

"doctoralSchoolId" – uuid szkoły doktorskiej. Pole to nie ma swojego odzwierciedlenia na GUI, 

jednak na jego podstawie pobierane są dane z modułu Szkoły doktorskie, takie jak: Nazwa szkoły 

doktorskiej. Wymagane jest również podanie instytucji prowadzącej szkołę doktorską - 

"leadingInstitutions".  

Podobnie nie wpisuje się „Nazwy albo zakresu programu kształcenia”, a jedynie uuid programu 

kształcenia i na jego podstawie system pobiera sobie „Nazwę albo zakres programu kształcenia”. 

Uwaga! Należy pamiętać, że doktorantów szkół doktorskich może dodawać do systemu POL-on 

wyłącznie instytucja prowadząca. 

 

Walidacja ogólna:  POL_1977, POL_1999, 
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        "phdStudentsEducation": { 

    "doctoralSchoolData": { 

      "doctoralSchoolId": "00000000-0000-4000-0000-000000000000", 

      "leadingInstitutions": [ 

        "00000000-0000-4000-0000-000000000000" 

      ], 

      "educationProgramDataChanges": [ 

        { 

          "educationProgramId": "00000000-0000-4000-0000-000000000000", 

          "leadingDiscipline": "DS010107N", 

          "validFromDate": "2021-11-23" 

        } 

      ], 

"educationStartDate": "2021-11-23", 

      "educationSuspensions": [ 

        { 

          "suspensionDate": "2021-11-23", 

          "resumptionDate": "2021-11-23" 

        } 

      ], 

      "educationEndDate": "2021-11-23", 

      "discontinuationDate": "2021-11-23", 

"basisForAdmissionDataChanges": [ 

        { 

          "basisForAdmission": "INTERNATIONAL_AGREEMENT", 

          "validFromDate": "2021-11-23" 

        } 

      ], 
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Pole JSON Zakładka/sekcj
a GUI 

Pole GUI Typ pola Wymagalność Reguły 

doctoralSchoolId Kształcenie 
doktorantów/ 
Dane 
kształcenia 

Nazwa szkoły 
doktorskiej 

 Tak 
 

POL_2062 
POL_1868 
POL_1982  

leadingInstitutio
ns 

Kształcenie 
doktorantów/ 
Dane 
kształcenia 

  Tak  

educationProgra
mId 

Kształcenie 
doktorantów/ 
Dane 
kształcenia 

Nazwa lub 
zakres 
programu 
kształcenia 

 Tak POL_1869 
POL_2105 

leadingDiscipline Kształcenie 
doktorantów/ 
Dane 
kształcenia 

Dyscyplina Pole 
słownikowe 
Słowniki: 
Dziedziny/Dyscy
pliny 

Nie  

validFromDate Kształcenie 
doktorantów/ 
Dane 
kształcenia 

Data 
obowiązywani
a 

Data 
Format: RRRR-
MM-DD 

Tak POL_2033 
POL_2109 

educationStartD
ate 

Kształcenie 
doktorantów/ 
Dane 
kształcenia 

Data 
rozpoczęcia 
kształcenia 

Data 
Format: RRRR-
MM-DD 

Tak POL_1416 
POL_1424 
POL_1867 
POL_2040 
POL_2041 

suspensionDate Kształcenie 
doktorantów/ 
Okresy 
zawieszenia 
kształcenia 

Data 
zawieszenia 
kształcenia 

Data 
Format: RRRR-
MM-DD 

Tak, jeśli 
doktorant 
zawiesił 
kształcenie 

POL_3442 
POL_2047 
POL_2048 

resumptionDate Kształcenie 
doktorantów/ 
Okresy 
zawieszenia 
kształcenia 

Data 
wznowienia 
kształcenia 

Data 
Format: RRRR-
MM-DD 

Tak, jeśli 
doktorant 
wznowił 
kształcenie 

POL_2049 
Pol_2050 

educationEndDat
e 

Kształcenie 
doktorantów/ 
Dane 
kształcenia 

Data 
zakończenia  

Data 
Format: RRRR-
MM-DD 

Tak, jeśli 
doktorant 
zakończył 
kształcenie w 

POL_1425 
POL_2045 
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szkole 
doktorskiej 

discontinuationD
ate 

Kształcenie 
doktorantów/ 
Dane 
kształcenia 

Data 
skreślenia 

Data 
Format: RRRR-
MM-DD 

Nie, jeśli 
doktorant 
został 
skreślony z 
listy 
doktorantów 

POL_1984 
POL_2043 

basisForAdmissio
n 

Kształcenie 
doktorantów/ 
Dane 
kształcenia 

Podstawa 
przyjęcia i 
kształcenia w 
szkole 
doktorskiej 

Lista wyboru. 
Wartości 
dopuszczalne: w 
tabeli 
„Podstawa 
przyjęcia i 
kształcenia w 
szkole 
doktorskiej” 

Tak, dla 
cudzoziemca 

 

validFromDate Kształcenie 
doktorantów/ 
Dane 
kształcenia/ 
Historia zmian 

Data 
obowiązywani
a 

Data 
Format: RRRR-
MM-DD 

Tak POL_2112 
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5. Sekcja Dane stypendium w części Kształcenie doktorantów 

(dotyczy wyłącznie osoby kształcącej się w trybie kształcenia 

doktorantów) 
 

 Następna część "scholarshipDataChanges" dotyczy Danych stypendium znajdujących się w 

zakładce Dane kształcenia. 

       

Pole JSON Zakładka/ 
sekcja GUI 

Pole GUI Typ pola Wymagalnoś
ć 

Reguły 

scholarshipAmount Kształcenie 
doktorantów/ 
Dane 
stypendium 

Wysokość 
stypendium 
doktoranckieg
o (brutto) 

Pole tekstowe 
Wartość 
liczbowa z 
precyzją do 2 
miejsc po 
przecinku 

Tak 
 

POL_1872 

scholarshipIncrease Kształcenie 
doktorantów/ 
Dane 
stypendium 

Zwiększenie 
stypendium 

Radiobutton 
Wartości 
dopuszczalne: 

 Tak 
(YES) 

 Nie 
(NO) 

Tak POL_1873 
POL_2039 

      "scholarshipDataChanges": [ 

        { 

          "scholarshipAmount": 0, 

          "scholarshipIncrease": true, 

          "validFromDate": "2021-11-23", 

          "denyPermissionToScholarship": true 

        } 

      ] 

    }, 



 
 

15 
 

validFromDate Kształcenie 
doktorantów/ 
Dane 
stypendium/ 
Historia zmian 

Data 
obowiązywani
a 

Data Tak POL_2058 
POL_2111 

denyPermissionToSch
olarship 

Kształcenie 
doktorantów/ 
Dane 
stypendium 

Doktorant nie 
posiada 
uprawnień do 
pobierania 
stypendium 

Checkbox 
Domyślnie 
odznaczony 
(NULL). 
Zgodnie z 
ustawą PSWN, 
każdy 
doktorant 
uprawniony 
jest do 
pobierania 
stypendium, z 
wyjątkiem 
osób 
posiadających 
już stopień 
doktora. 
Oznaczenie 
checkbox’a to 
zmiana 
wartości na 
„TRUE” 

Należy 
zaznaczyć, 
jeśli 
doktorant 
posiada już 
stopień 
doktora lub z 
innych 
powodów 
nie jest 
uprawniony 
do 
pobierania 
stypendium 
zgodnie z 
ustawą 
PSWN 

POL_2449 
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6. Sekcja Ocena śródokresowa w części Kształcenie doktorantów 

(dotyczy wyłącznie osoby kształcącej się w trybie kształcenia 

doktorantów) 
 

 Część "midTermEvaluation" znajduje się w zakładce „Kształcenie doktorantów”, w sekcji 

„Ocena śrdóokresowa”. W tym miejscu należy również podać „Skład komisji dokonującej oceny 

śródokresowej”. 

 

Reguły ogólne: POL_1419 
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     "midTermEvaluation": { 

      "evaluationDate": "2021-11-23", 

      "evaluationResult": "POSITIVE", 

      "committeeMembers": [ 

        { 

          "originType": "POLISH_CITIZEN", 

          "pesel": "00000000000", 

          "identificationDocument": { 

            "documentNumber": "string", 

            "documentType": "PASSPORT", 

            "documentCountry": "string" 

          }, 

          "name": "string", 

          "surname": "string", 

          "degreeOrTitle": "DR", 

          "degreeOrTitleDiscipline": "string", 

          "employment": { 

            "institutionId": "00000000-0000-4000-0000-000000000000", 

            "outerEmplymentData": { 

              "institutionName": "string", 

              "country": "string", 

              "postalCode": "00-001", 

              "city": "string", 

              "street": "string", 

              "buildingNumber": "string", 

              "apartmentNumber": "string" 

            } 

          } 

        } 

      ] 

    } 

  }, 
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Pole JSON Zakładka/ sekcja 
GUI 

Pole GUI Typ pola Wymagalność Reguły 

evaluationDate Kształcenie 
doktorantów/Oce
na środokresowa 

Data oceny 
śródokresow
ej 

Data Tak POL_1987 
POL_2034 
POL_2035 

evaluationResu
lt 

Kształcenie 
doktorantów/Oce
na środokresowa 

Wynik oceny 
śródokresow
ej 

Pole wyboru 
Wartości 
dopuszczalne: w 
tabeli „Wynik 
oceny 
śródokresowej” 

Tak POL_1989 

originType Kształcenie 
doktorantów/Oce
na 
środokresowa/Do
dawanie członka 
komisji 

Pochodzenie radiobutton 
Wartości 
dopuszczalne: w 
tabeli 
„Pochodzenie” 

Tak 
 

 

pesel Kształcenie 
doktorantów/Oce
na 
środokresowa/Do
dawanie członka 
komisji 

PESEL Pole tekstowe Tak 
 

POL_1995 
POL_2032 
 

documentNum
ber 

Kształcenie 
doktorantów/Oce
na 
środokresowa/Do
dawanie członka 
komisji 

Numer 
dokumentu 
tożsamości 

Pole tekstowe Tak, jeśli 
osoba nie 
posiada 
numeru PESEL 

POL_1995 

documentType Kształcenie 
doktorantów/Oce
na 
środokresowa/Do
dawanie członka 
komisji 

Typ 
dokumentu 
tożsamości 

Pole wyboru. 
Wartości 
dopuszczalne: w 
tabeli „Typ 
dokumentu 
tożsamości” 

Tak, jeśli 
osoba nie 
posiada 
numeru PESEL 

POL_1995 

documentCoun
try 

Kształcenie 
doktorantów/Oce
na 
środokresowa/Do
dawanie członka 
komisji 

Kraj wydania 
dokumentu 
tożsamości 

Pole 
słownikowe 
Słownik: Kraje 

Tak, jeśli 
osoba nie 
posiada 
numeru PESEL 

POL_1995 

name Kształcenie 
doktorantów/Oce

Imię Pole tekstowe Tak POL_1993 
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na 
środokresowa/Do
dawanie członka 
komisji 

surname Kształcenie 
doktorantów/Oce
na 
środokresowa/Do
dawanie członka 
komisji 

Nazwisko Pole tekstowe Tak 
 

POL_1994 

degreeOrTitle Kształcenie 
doktorantów/Oce
na 
środokresowa/Do
dawanie członka 
komisji 

Stopień/Tytu
ł 

Pole wyboru 
Wartości 
dopuszczalne: w 
tabeli 
„Stopień/tytuł” 

Tak POL_1996 

degreeOrDiscip
line 

Kształcenie 
doktorantów/Oce
na 
środokresowa/Do
dawanie członka 
komisji 

Dyscyplina Pole tekstowe Tak POL_2001 

institutionId Kształcenie 
doktorantów/Oce
na 
środokresowa/Do
dawanie członka 
komisji 

Podmiot 
zatrudniający 

Wyszukiwarka 
instytucji 
zarejestrowanyc
h w systemie 
POL-on 

Tak, jeśli 
osoba jest 
zatrudniona w 
instytucji 
zarejestrowan
ej w systemie 
POL-on 

POL_2006 

institutionNam
e 

Kształcenie 
doktorantów/Oce
na 
środokresowa/Do
dawanie członka 
komisji/Podmiot 
zatrudniający 

Instytucja 
zatrudniająca 

Pole tekstowe Tak, jeśli 
osoba 
zatrudniona w 
instytucji 
spoza systemu 
POL-on 

POL_2006 

country Kształcenie 
doktorantów/Oce
na 
środokresowa/Do
dawanie członka 
komisji/ Podmiot 
zatrudniający 

Kraj Pole 
słownikowe. 
Słownik: Kraje 

Nie  
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postalCode Kształcenie 
doktorantów/Oce
na 
środokresowa/Do
dawanie członka 
komisji/ Podmiot 
zatrudniający 

Kod 
pocztowy 

Pole tekstowe Nie  

city Kształcenie 
doktorantów/Oce
na 
środokresowa/Do
dawanie członka 
komisji/ Podmiot 
zatrudniający 

Miasto Pole tekstowe Nie  

street Kształcenie 
doktorantów/Oce
na 
środokresowa/Do
dawanie członka 
komisji/ Podmiot 
zatrudniający 

Ulica Pole tekstowe Nie  

buildingNumbe
r 

Kształcenie 
doktorantów/Oce
na 
środokresowa/Do
dawanie członka 
komisji/ Podmiot 
zatrudniający 

Numer 
budynku 

Pole tekstowe Nie  

apartmentNum
ber 

Kształcenie 
doktorantów/Oce
na 
środokresowa/Do
dawanie członka 
komisji/ Podmiot 
zatrudniający 

Numer 
lokalu 

Pole tekstowe Nie  
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7. Rozprawa doktorska 
 

 W poniższym fragmencie JSONa -  "dissertation" dodajemy informacje znajdujące się w 

zakładce Rozprawa doktorska o dyscyplinnie/ach, w których przygotowywana jest rozprawa 

doktorska jako "disciplines" (jadna lub więcej dyscyplin) oraz w części "advisors" zbiór danych o 

Promotorze. 

Walidacja ogólna: POL_2003 
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 "dissertation": { 

    "disciplines": [ 

      "DS010107N" 

    ], 

    "advisors": [ 

      { 

        "advisorId": "00000000-0000-4000-0000-000000000000", 

        "originType": "POLISH_CITIZEN", 

        "pesel": "00000000000", 

        "identificationDocument": { 

          "documentNumber": "string", 

          "documentType": "PASSPORT", 

          "documentCountry": "string" 

        }, 

        "name": "string", 

        "surname": "string", 

        "degreeOrTitle": "DR", 

        "advisorFunction": "ADVISOR", 

        "fromDate": "2021-11-23", 

        "toDate": "2021-11-23", 

        "employment": { 

          "institutionId": "00000000-0000-4000-0000-000000000000", 

          "outerEmplymentData": { 

            "institutionName": "string", 

            "country": "string", 

            "postalCode": "00-001", 

            "city": "string", 

            "street": "string", 

            "buildingNumber": "string", 

            "apartmentNumber": "string" 

          } 
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Pole JSON Zakładka/sekcja 
GUI 

Pole GUI Typ pola Wymagalność Reguły 

disciplines Rozprawa 
doktorska/ 
Dyscyplina/y, w 
których 
przygotowywana 
jest rozprawa 
doktorska 

Dyscyplina/
y, w których 
przygotowy
wana jest 
rozprawa 
doktorska 

Wartość 
słownikowa  
Słownik dziedzin i 
dyscyplin 

Tak POL_1876 
POL_1418 
POL_2060 
POL_2122 

originType Rozprawa 
doktorska/ 
Promotor 

Pochodzenie radiobutton 
Wartości 
dopuszczalne: 

 Obywatel 
Polski 
(POLISH_
CITIZEN) 

 Cudzozie
miec 
(FOREIGN
ER) 

Tak 
 

 

pesel Rozprawa 
doktorska/ 
Promotor 

PESEL Pole tekstowe Tak 
 

POL_2172 
POL_2011 
POL_3201 

documentNum
ber 

Rozprawa 
doktorska/ 
Promotor 

Numer 
dokumentu 
tożsamości 

Pole tekstowe Tak, jeśli 
osoba nie 
posiada 
numeru PESEL 

POL_2011 

documentType Rozprawa 
doktorska/ 
Promotor 

Typ 
dokumentu 
tożsamości 

Pole wyboru. 
Wartości 
dopuszczalne: w 
tabeli „Typ 
dokumentu 
tożsamości” 

Tak, jeśli 
osoba nie 
posiada 
numeru PESEL 

POL_2011 

documentCou
ntry 

Rozprawa 
doktorska/ 
Promotor 

Kraj wydania 
dokumentu 
tożsamości 

Pole słownikowe 
Słownik: Kraje 

Tak, jeśli 
osoba nie 
posiada 
numeru PESEL 

POL_2011 

name Rozprawa 
doktorska/ 
Promotor 

Imię Pole tekstowe Tak POL_2007 

surname Rozprawa 
doktorska/ 
Promotor 

Nazwisko Pole tekstowe Tak 
 

POL_2009 
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degreeOrTitle Rozprawa 
doktorska/ 
Promotor 

Stopień/Tytu
ł 

Pole wyboru 
Wartości 
dopuszczalne: w 
tabeli 
„Stopień/tytuł” 

Tak  

advisorFunctio
n 

Rozprawa 
doktorska/ 
Promotor 

Funkcja Pole tekstowe Tak POL_2063 
POL_2123 

formDate Rozprawa 
doktorska/ 
Promotor 

Data 
rozpoczęcia 
pełnienia 
funkcji 

 Tak POL_2013 
POL_2015 
POL_2052 

toDate Rozprawa 
doktorska/ 
Promotor 

Data 
zakończenia 
pełnienia 
funkcji 

  POL_2053 
POL_2055 

institutionId Rozprawa 
doktorska/ 
Promotor/Miejsc
e zatrudnienia 

Podmiot 
zatrudniający 

Wyszukiwarka 
instytucji 
zarejestrowanych 
w systemie POL-
on 

Tak, jeśli 
osoba jest 
zatrudniona w 
instytucji 
zarejestrowan
ej w systemie 
POL-on 

POL_2014 

institutionNam
e 

Rozprawa 
doktorska/Promo
tor/Miejsce 
zatrudnienia 

Instytucja 
zatrudniająca 

Pole tekstowe Tak, jeśli 
osoba 
zatrudniona w 
instytucji 
spoza systemu 
POL-on 

POL_2014 

country Rozprawa 
doktorska/Dane 
promotora/Miejs
ce zatrudnienia 

Kraj Pole słownikowe. 
Słownik: Kraje 

Nie  

postalCode Rozprawa 
doktorska/Dane 
promotora/Miejs
ce zatrudnienia 

Kod 
pocztowy 

Pole tekstowe Nie  

city Rozprawa 
doktorska/Dane 
promotora/Miejs
ce zatrudnienia 

Miasto Pole tekstowe Nie  

street Rozprawa 
doktorska/Dane 

Ulica Pole tekstowe Nie  
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promotora/Miejs
ce zatrudnienia 

buildingNumb
er 

Rozprawa 
doktorska/Dane 
promotora/Miejs
ce zatrudnienia 

Numer 
budynku 

Pole tekstowe Nie  

apartmentNu
mber 

Rozprawa 
doktorska/Dane 
promotora/Miejs
ce zatrudnienia 

Numer 
lokalu 

Pole tekstowe Nie  
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8. Postępowanie awansowe 
 

 W części "applyingProcedureData" znajdują się informacje z zakładki Postępowanie 

awansowe. Aktualnie dane pobierane są z modułu Postępowania awansowe, więc wystarczy podanie 

numeru uuid dokumentu ze wspomnianego wyżej modułu w polu "promotionDocumentId", aby 

pobrały się wszystkie wymagane przez system dane. Dane są wymagane, jeśli osoba wszczęła 

postępowanie awansowe. 

 

Walidacja ogólna:  

 dotyczy aktualnych wpisów powiązanych z danymi w module Postępowania awansowe: 

POL_2817, POL_2834, POL_2836, POL_2837 

 dotyczy wpisów, które miały wprowadzone dane ręcznie (przed integracją z modułem 

Postępowań awansowych): POL_1422POL_1875, POL_1926, POL_2026, POL_2061,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  "applyingProcedureData": { 

    "promotionDocumentId": "00000000-0000-4000-0000-000000000000" 

  }, 
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9. Zatrudnienie 
 

 W ostatniej części "phdStudentEmployments" znajdują się dane dotyczące zatrudnienia 

doktoranta 

   

    "phdStudentEmployments": [ 

    { 

      "employmentType": "RESEARCH_PROJECT", 

      "researchProjectTitle": "string", 

      "workingHours": 0, 

      "institutionId": "00000000-0000-4000-0000-000000000000", 

      "outerInstitutionName": "string", 

      "employmentFromDate": "2021-11-23", 

      "employmentToDate": "2021-11-23" 

    } 

  ], 

  "scienceAchievements": [ 

    {} 

  ], 

  "artAchievements": [ 

    {} 

  ], 

  "scientificJournals": [ 

    {} 

  ], 

  "promotionDocumentId": "00000000-0000-4000-0000-000000000000" 

} 
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Pole JSON Zakładka/ 
sekcja GUI 

Pole GUI Typ pola Wymagalność Reguły 

employmentType Zatrudnienie Typ 
zatrudnienia 

Radiobutton 
Dopuszczalne 
wartości: 

 Projek
t 
badaw
czy 

 Etat 

Tak POL_1960 

researchProjectTitle Zatrudnienie Tytuł 
projektu 
badawczego 

Pole tekstowe Tak, jeśli osoba 
zatrudniona w 
ramach projektu 
badawczego 

POL_1883 
POL_1991 
POL_2088 

workingHours Zatrudnienie Wymiar 
czasu pracy 

Pole liczbowe, 
z precyzją do 2 
miejsc po 
przecinku 

Tak, jeśli osoba 
zatrudniona w 
ramach etatu 

POL_1956 
POL_1959 
POL_1990 

institutionId Zatrudnienie Nazwa 
podmiotu 
zatrudniając
ego 

Pole wyboru 
instytucji 
zarejestrowan
ych w 
systemie POL-
on (wskazanie 
uuid) 

Tak, jeśli osoba 
zatrudniona w 
instytucji 
zarejestrowanej 
w systemie POL-
on 

POL_1878 

outherInstitutionNa
me 

Zatrudnienie Nazwa 
podmiotu 
zatrudniając
ego 

Pole tekstowe Tak, jeśli osoba 
zatrudniona w 
instytucji spoza 
systemu POL-on 

POL_1878 

employmentFromDa
te 

Zatrudnienie Data 
podjęcia 
zatrudnienia 

 Tak POL_1882 
POL_2036 

employmentToDate Zatrudnienie Data ustania 
zatrudnienia 

 Tak POL_1988 
POL_2037 
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10. Tabele z wartościami dopuszczalnymi (enumy) 
 

Pochodzenie (wartości dopuszczalne):  

Nazwa PL (GUI) Nazwa EN (API REST) 

Obywatel Polski  POLISH_CITIZEN 

Cudzoziemiec  FOREIGNER 

 

Typ dokumentu tożsamości (wartości dopuszczalne): 

Nazwa PL (GUI) Nazwa EN (API REST) 

Dowód osobisty ID_CARD 

Karta pobytu RESIDENCE_CARD 

Polski dokument podróży dla 
cudzoziemca 

POLISH_TRAVEL_DOCUMENT_FOR_FOREIGNER 

Polski dokument tożsamości 
cudzoziemca 

POLISH_ID_CARD_FOR_FOREIGNER 

Paszport PASSPORT 

Tymczasowy polski dokument 
podróży dla cudzoziemca 

TEMPORAL_POLISH_TRAVEL_DOCUMENT_FOR_FOREIGNER 

 

Tryb przygotowywania rozprawy (wartości dopuszczalne):  

Nazwa PL (GUI) Nazwa EN (API REST) 

Kształcenie doktorantów PHD_STUDENTS_EDUCATION 

Eksternistyczny EXTERN_MODE 

Studia doktoranckie DOCTORAL_STUDIES 

 

Podstawa przyjęcia i  kształcenia w szkole doktorskiej (wartości dopuszczalne):  

Nazwa PL (GUI) Nazwa EN (REST API) 

Umowa międzynarodowa INTERNATIONAL_AGREEMENT 

Umowa zawarta między podmiotami 
zagranicznymi i uczelnią 

FOREIGN_ENTITIES_AGREEMENT 

Decyzja ministra MINISTRY_DECISION 

Decyzja dyrektora NAWA NAWA_DECISION 

Decyzja dyrektora NCN NCN_DECISION 

Decyzja administracyjna rektora RECTOR_ADMINISTRATIVE_DECISION 

Decyzja administracyjna dyrektora 
instytutu PAN 

PAN_INSTITUTE_ADMINISTRATIVE_DECISION 
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Decyzja administracyjna dyrektora 
instytutu badawczego 

RESEARCH_INSTITUTE_ADMINISTRATIVE_DECISION 

Decyzja administracyjna dyrektora 
instytutu międzynarodowego 

INTERNATIONAL_INSTITUTE_ADMINISTRATIVE_DECISION 

 

Wynik oceny śródokresowej (wartości dopuszczalne):  

Nazwa PL (GUI) Nazwa EN (API REST) 

Pozytywna  POSITIVE 

Negatywna   NEGATIVE 

 

Stopień/tytuł (wartości dopuszczalne):  

Nazwa PL (GUI) Nazwa EN (API REST) 

Doktor  DR 

Doktor habilitowany DR_HAB 

Profesor PROF 
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11. Słowniki 
 

 W module wykorzystywane są poniższe słowniki: 

 Kraje – GET /v1.0/public/dictionary/countries 

 Dziedziny i dyscypliny – GET /v1.0/domains/{domainCode}/disciplines 

 Dyscypliny – GET /v1.0/allDisciplines 

 Dyscypliny danej instytucji – GET /v1.0/allDomainsByCurrentInstitution 
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12. Załączniki 
 

1. Link do dokumentacji swagger 

https://polon2.opi.org.pl/pdat-api/swagger-ui/index.html?configUrl=%2Fpdat-

api%2Fv3%2Fapi-docs%2Fswagger-config#/ 

2. Reguły walidacji w obszarze Osoby ubiegające się o stopień doktora 

 

https://polon2.opi.org.pl/pdat-api/swagger-ui/index.html?configUrl=%2Fpdat-api%2Fv3%2Fapi-docs%2Fswagger-config#/
https://polon2.opi.org.pl/pdat-api/swagger-ui/index.html?configUrl=%2Fpdat-api%2Fv3%2Fapi-docs%2Fswagger-config#/

