
Informatyzacja uczelni wyższych w 
świetle nowej Ustawy  

„Prawo o szkolnictwie wyższym” 

 

Janina Mincer-Daszkiewicz 
jmd@mimuw.edu.pl 

 

 

CPI, Warszawa, 21.02.2012 

mailto:jmd@mimuw.edu.pl


2 

Plan prezentacji 

 Informatyzacja w MNiSW – zintegrowana platforma 
informatyczna POL-on 

 Zapisy Ustawy określające zakres danych przekazywanych z 
uczelni do POL-onu 

 Przygotowanie danych dla POL-onu w systemie 
informatycznym  uczelni wyższej na przykładzie USOS 
(Uniwersytecki System Obsługi Studiów) – modelowanie 
danych, przygotowanie plików importu 

 Wyzwania – integracja danych z różnych baz uczelnianych, 
aktualizacja danych w POL-onie, kwestie merytoryczne 

 Dalsze prace nad informatyzacją MNiSW w kontekście 
sprawozdawczości z uczelni 
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Informatyzacja w MNiSW 

 Wizja systemu POL-on została przedstawiona w projekcie wykonanym 
na zamówienie MNiSW (kwiecieo 2010) :  

Koncepcja budowy, zawartości i organizacji systemu monitoringu, 
rankingowania, zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa 
wyższego w Polsce 

Autorzy projektu: Fundacja Perspektywy, Grupa Antares, Pentor 
Research International, Centre for Higher Education Development 

 Finansowanie i czas trwania projektu: Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki, Działanie 4.1, Poddział 4.1.3. Lata 2011-2013  

 Wykonawcy: OPI, Index Copernicus Int., ICM Uniwersytet Warszawski 

 Koordynacja w ramach MNiSW: Departament Strategii 

 Koordynator merytoryczny: Janina Mincer-Daszkiewicz (Uniwersytet 
Warszawski, MUCI) 
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System POL-on – obszary tematyczne 

Dane podstawowe jednostek 

Rejestr Uczelni Niepublicznych 

Pracownicy naukowi 

Kierunki studiów 

Studenci 

Pomoc materialna 

Sprawozdania finansowe 

Plan rzeczowo-finansowy 

Dotacje dla szkolnictwa wyższego 

Dotacje statutowe 

 

Nieruchomości i infrastruktura 

Laboratoria i aparatura  

Biblioteki 

Inwestycje 

Patenty i dokonania 

Projekty naukowe 

Działalność upowszechniająca 
naukę 

Ocena KEJN 

Baza publikacji naukowych 

Ewaluacja czasopism naukowych 
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Akty prawne 

 Ujednolicony tekst ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

 Komplet rozporządzeo:  http://www.bip.nauka.gov.pl/  

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie obszarów wiedzy, 
dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (8 sierpnia 2011) 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu 
prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i 
związków uczelni niepublicznych (29 września 2011) 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych 
zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie studentów (22 września 2011) 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzoru oświadczenia 
studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych 
w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat (29 września 2011) 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie centralnego wykazu 
nauczycieli akademickich i pracowników naukowych (29 września 2011) 

 Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie określenia 
wzorów sprawozdao (9 maja 2011) 

 

http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/szkolnictwo/Reforma/20110523_USTAWA_z_dnia_27_lipca_2005.pdf
http://www.bip.nauka.gov.pl/
http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/redir.jsp?place=galleryStats&id=15192
http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/redir.jsp?place=galleryStats&id=15192
http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/redir.jsp?place=galleryStats&id=15493
http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/redir.jsp?place=galleryStats&id=15493
http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/redir.jsp?place=galleryStats&id=15493
http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/redir.jsp?place=galleryStats&id=15390
http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/redir.jsp?place=galleryStats&id=15390
http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/redir.jsp?place=galleryStats&id=15494
http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/redir.jsp?place=galleryStats&id=15494
http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/redir.jsp?place=galleryStats&id=15494
http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/redir.jsp?place=galleryStats&id=15495
http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/redir.jsp?place=galleryStats&id=15495
http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/13/99/13990/art_35_ust._7.pdf
http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/13/99/13990/art_35_ust._7.pdf
http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/13/64/13649/w_sprawie_centralnego_wykazu_nauczycieli_akademickich_i_pracownikow_naukowych.pdf
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Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym  
Sprawozdanie Rektora 

 Art. 35 Ustawy 

 Ust. 1. Rektor uczelni przedstawia w terminie do dnia 15 października roku 
następującego po roku sprawozdawczym ... roczne sprawozdanie z działalności 
uczelni wraz z informacją dotyczącą obsady kadrowej na prowadzonych 
kierunkach studiów. 

 Ust. 2. Rektor uczelni przedstawia w terminie do dnia 30 czerwca roku 
następującego po roku sprawozdawczym ... sprawozdanie z wykonania planu 
rzeczowo-finansowego 

 Ust. 3 pkt. 4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do organu zarządzającego 
związku uczelni. 

 Ust. 3 pkt. 5. Przepisy ust. 1-3 w odniesieniu do uczelni wojskowych, służb 
paostwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich stosuje się odpowiednio 
do ministrów wskazanych w art. 33 ust. 2. 

 Ust. 3 pkt. 6. Organy, o których mowa w ust. 4 i 5, przekazują dane, o których 
mowa w ust. 1 i 2 oraz ust. 3 pkt. 2 i 3 również ministrowi właściwemu do spraw 
szkolnictwa wyższego. 
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Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym  
Rejestr pracowników 

 Art. 129a Ustawy 

Ust. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi 
centralny wykaz nauczycieli  akademickich i pracowników naukowych.  

Ust. 3. Dane w zakresie określonym w ust. 2 przekazują ministrowi uczelnie, 
instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii 
Nauk, instytuty badawcze, paostwowe jednostki organizacyjne podległe 
Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzące działalnośd naukową i badawczo-
rozwojową oraz międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na 
podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Ust. 4. Dostęp do danych zawartych w centralnym wykazie nauczycieli 
akademickich i pracowników naukowych przysługuje właściwym ministrom 
wskazanym w art. 33 ust. 2, rektorom uczelni, dyrektorom instytutów i 
paostwowych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi 
Sprawiedliwości, o których mowa w ust. 3, organom Centralnej Komisji do 
Spraw Stopni i Tytułów, Radzie oraz Komisji. 
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Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym  
Rejestr studentów 

 Art. 170c Ustawy 

Ust. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi 

ogólnopolski wykaz studentów, z wyłączeniem studentów uczelni 

wojskowych będących żołnierzami.  

Ust. 3. Dostęp do danych zawartych w centralnym wykazie studentów 

przysługuje właściwym ministrom wskazanym w art. 33 ust. 2, rektorom 

uczelni, Radzie oraz Komisji. 
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Przekazywanie danych  
o pracownikach naukowych i studentach 

 Celowośd gromadzenia danych – Pracownicy  
 Minimum kadrowe dla kierunku 

 Uprawnienie do nadawania stopni i tytułów 
naukowych 

 Wieloetatowośd 

 Celowośd gromadzenia danych – Studenci 
 Uprawnienia do bezpłatnych studiów na drugim 

kierunku 

 Uprawnienia do pobierania stypendium  
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Jak przygotowad dane dla POL-onu? 

 Przygotowanie danych dla POL-onu w systemie 
informatycznym  uczelni wyższej – modelowanie 
danych, przygotowanie plików importu 

  Na przykładzie: 

 USOS – http://usos.edu.pl 

 Uniwersytecki System Obsługi Studiów 

 własnośd  

 MUCI – http://muci.edu.pl  

 Międzyuczelniane Centrum Informatyzacji 

 konsorcjum ponad 35 polskich uczelni 
  

http://usos.edu.pl/
http://muci.edu.pl/
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Przekazywanie danych – zasady ogólne 

 Dane mogą byd przekazywane przez interfejs webowy lub 
przez pliki (w przypadku danych masowych) 

 Koniecznośd pobrania danych słownikowych z POL-onu i 
użycia ich podczas generowania danych zależnych 

 Kluczową rolę pełni słownik jednostek organizacyjnych  
(hierarchiczna struktura jednostek uczelni, jednostki 
podstawowe) i kierunków studiów – wprowadza MNiSW 

 Słowniki są otwarte (mogą się zmieniać) lub zamknięte 
(ustalona zawartość)  

 Formaty danych w plikach importu mogą się jeszcze zmieniad 
– trzeba sprawdzad numer wersji i datę plików XSD 
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Przygotowania na uczelni 

 Rozszerzenie uczelnianej bazy danych o pola na dane 
słownikowe z POL-onu (praktycznie wszystkie użyte słowniki 
wymagają nowego kodu) 

 Pobranie słowników z Pol-onu (w formacie XSD lub CSV) i 
wczytanie do bazy uczelnianej (uzgodnienie kodów) 

 Weryfikacja danych o jednostkach (możliwośd wprowadzenia 
własnych kodów) i kierunkach w POL-onie, zatwierdzenie 
struktury – wymaga korespondencji z MNiSW 

 Dane do sprawozdania rektora – wprowadza się z interfejsu 

 Przygotowanie eksportu danych masowych (studenci, 
pracownicy) do pliku XML w formacie zgodnym z XSD 

  



Słownik instytucji (także historycznych), struktura hierarchiczna,  
kraje (norma ISO 3166/-2, ma zastosowanie także poza POL-onem) 



Słownik grup zawodowych (w grupie pracowników dydaktycznych i naukowych) 



Słownik funkcji (czy kierownicza), tylko funkcje z jednostek wpisanych do POL-onu  
(podstawowe, z uprawnieniami do nadawania stopni i tytułów, jednostka główna) 



Słownik tytułów zawodowych 



Słownik stypendiów (trzeba odpowiednio przyporządkowad wg typu stypendium) 



Jednostki organizacyjne uczelni, trzeba wyróżnid jednostki podstawowe. 
Trzeba wprowadzid kody POL-onowe, tylko wtedy, gdy różne od lokalnych 



Kierunki studiów, tylko specjalności w ramach filologii mają osobne kody POL-on 



Obszary wiedzy, dziedziny i dyscypliny; niestety trzeba pamiętad 
stare i nowe kody,  a także pozycje wycofane ze słownika 



Specjalności w ramach filologii – wyróżnikiem w większości przypadków jest język 



Prowadzone kierunki (łączy kierunek, stopieo studiów i jednostkę – jedną lub  
wiele, w przypadku studiów międzywydziałowych) 



Pracownicy – data zgody rektora na dodatkowe zatrudnienie 



Pracownicy – czy podstawowe miejsce pracy, wymiar etatu, data objęcia stanowiska 



Pracownicy – pełnione funkcje 



Pracownicy – kariera naukowa, nie ma obowiązku przekazywania specjalności, 
słownik specjalności budzi kontrowersje) 



Pracownicy – kariera zawodowa 
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Tryb nadania stopnia naukowego – przykład 1  

Habilitacja uzyskana w IPI PAN. IPI PAN jest wpisane do słownika instytucji jako 
Instytucja zewnętrzna. Nie ma kodu, więc musi zostać przekazana do pliku jako 
instytucja historyczna. Jednostka na najwyższym poziomie ma prawo nadawania 
habilitacji. Kod w XML w pliku importu:  
<stopiennaukowy> 

    <trybnadaniakod>SK</trybnadaniakod> 

    <stopiennaukowykod>DrHab</stopiennaukowykod> 

    <instytucjanadajnostrhist> 

        <instytucjanadajnostrnazwa> 

             Instytut Podstaw Informatyki PAN 

         </instytucjanadajnostrnazwa> 

        <instytucjanadajnostrpanstwo>Polska</instytucjanadajnostrpanstwo> 

        <instytucjanadajnostrmiasto>Warszawa</instytucjanadajnostrmiasto> 

    </instytucjanadajnostrhist> 

    <datauzyskaniastopnia>1987-06-10</datauzyskaniastopnia> 

    <dziedzdyscklasyfkod>CKSST</dziedzdyscklasyfkod> 

    <dyscyplinakod>DS030102</dyscyplinakod> 

    <specjalnosckod>3093</specjalnosckod> 

</stopiennaukowy>  
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Tryb nadania stopnia naukowego – przykład 2  

Doktorat uzyskany na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki 
Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to jednostka w ramach uczelni, więc 
wskazujemy jednostkę 10000000 z własnego katalogu. Kod w XML w pliku 
importu:  
 

<stopiennaukowy> 

    <trynadaniakod>SK</trybnadaniakod> 

    <stopiennaukowykod>Dr</stopiennaukowykod> 

    <instytucjanadajnostrkod>UW/10000000</instytucjanadajnostrkod> 

    <datauzyskaniastopnia>1985-10-28</datauzyskaniastopnia> 

    <dziedzdyscklasyfkod>CKSST</dziedzdyscklasyfkod> 

    <dyscyplinakod>DS030101</dyscyplinakod> 

  </stopiennaukowy>  
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Tryb nadania stopnia naukowego – przykład 3  

Doktorat uzyskany na nieistniejącym już Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu 
Warszawskiego. Do słownika szkół wprowadzamy obie jednostki jako Uczelnie 
wyższe publiczne i tworzymy dowiązanie z Wydziału Przyrodniczego UW do 
Uniwersytetu Warszawskiego jako jednostki nadrzędnej. Kod w XML:  
<stopienNaukowy> 

   <trybNadaniaKod>SK</trybNadaniaKod> 

    <stopienNaukowyKod>Dr</stopienNaukowyKod> 

    <instytucjaNadajNostrHist> 

        <instytucjaNadajNostrNazwa> 

             Uniwersytet Warszawski 

        </instytucjaNadajNostrNazwa> 

        <instytucjaNadajNostrWydz> 

             Wydział Przyrodniczy UW 

        </instytucjaNadajNostrWydz> 

        <instytucjaNadajNostrPanstwo>Polska</instytucjaNadajNostrPanstwo> 

        <instytucjaNadajNostrMiasto>Warszawa</instytucjaNadajNostrMiasto> 

    </instytucjaNadajNostrHist> 

    <dataUzyskaniaStopnia>2086-10-28</dataUzyskaniaStopnia> 

    <dziedzDyscKlasyfKod>CKSST</dziedzDyscKlasyfKod> 

    <dyscyplinaKod>DS030101</dyscyplinaKod> 

</stopienNaukowy>  
 



Pracownicy – przypisanie do minimum związanego z uprawieniami do 
nadawania stopni i tytułów naukowych 



Pracownicy – minimum kadrowe (dla I i II stopnia podaje się łącznie, inaczej 
niż w słowniku prowadzonych kierunków, tylko dla jednostek podstawowych) 



Program studiów – kod prowadzonego kierunku 



Program studiów – kod prowadzonego kierunku dla studiów jednoczesnych 



Program studiów – kod prowadzonego kierunku dla jednostki (to musi byd 
jednostka podstawowa), pozwala wyróżnid tę jednostkę spośród innych 



Studia, na których wybór kierunku odbywa się po pierwszym roku 



Eksport danych pracowniczych – możliwośd wyboru sposobu sortowania danych 
i poziomu logowania komunikatów o błędach 



Eksport danych studenckich – sterowanie zakresem danych, sposobem 
sortowania, poziomem logowania komunikatów (pomocne na etapie testów) 



Oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do studiów bezpłatnych  
jako wniosek w USOSweb (aplikacja webowa – wirtualny dziekanat) 



Ekran 1 oświadczenia studenta – informacyjny 



Ekran drugi oświadczenia studenta – wybór części 1 oświadczenia i wskazanie 
kierunku studiów 



Oświadczenie z wypełnioną pierwszą częścią w postaci pliku PDF gotowe 
do wydrukowania 



Ekran trzeci oświadczenia studenta – wybór części 2 oświadczenia i wskazanie 
poprzednich uczelni i kierunków studiów  



Ekran czwarty oświadczenia studenta – wybór części 3 lub 4 oświadczenia, wskazanie 
drugiego kierunków studiów oraz wpisanie informacji o pierwszym kierunku  



Oświadczenie studenta o uprawnieniu do studiów bezpłatnych w USOS (musi 
zostad zaakceptowane przez pracownika dziekanatu) 



Oświadczenie studenta o uprawnieniu do studiów bezpłatnych dla 
studiów jednoczesnych 
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 Jak przygotowywać dane dla POL-onu, gdy baza studencka i 
pracownicza pochodzą od różnych dostawców? 

 Jak przekazywać jednostkę przy funkcji pełnionej przez pracownika i 
jednostkę zatrudniającą w ramach uczelni? 

 Kierunki prowadzone przez wiele jednostek – jaką jednostkę podać 
przy studencie? 

 Rekrutacje bez podziału na kierunki – jak w bazie uczelnianej 
wybrać właściwy kierunek na kolejnych etapach studiów studenta? 

 Jak raportować do POL-onu studenta studiującego na tym samym 
programie (różne specjalności)? 

 Jak liczyć punkty ECTS (wymagane, wykorzystane)? 

 Jak przekazywać informacje o przyznanych studentowi stypendiach? 

 Ile razy i kiedy student (kandydat?) powinien składać oświadczenie? 

 Jak aktualizować dane pracownicze w POL-on (ustawowo w 7 dni)? 

 Plany – oświadczenie pracownika o zaliczeniu do minimum 
kadrowego będzie wypełniane i drukowane w USOSweb 

 

Problemy, wątpliwości, plany 
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Podsumowanie 

 

 

 

 

 Dalsze prace nad informatyzacją MNiSW – wkrótce kolejne 
moduły: 

 Doktor, doktor habilitowany, profesor (dla CK) 

 Sprawozdania finansowe 

 Plan rzeczowo-finansowy 

 Nieruchomości i infrastruktura 

 Kolejne moduły to kolejne wyzwania dla uczelni 

 Istniejące moduły będą aktualizowane – to także będzie 
wymagało aktualizacji systemów po stronie uczelni 

 Przyszłość – zmiana ustawy o statystyce, raportowanie dla 
GUS poprzez POL-on (wymierne korzyści dla uczelni) 

 Uczelnie a POL-on – warto wymieniać doświadczenia 
(także na spotkaniach takich jak dzisiejsze  ) 

 


