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POL-on – zamykanie doktorantom 
„starych” toków w systemie POL-on. 

W semestrze akademickim 2015/16 Z rozbito na niektórych wydziałach Studia Doktoranckie na 

poszczególne kierunki z wykazaną jedną Dziedziną/Dyscypliną. 

Po utworzeniu odpowiednich studiów doktoranckich, dane doktorantów przez właściwe dziekanaty 

zostały wyeksportowane do systemu POL-on. 

Ze względu na to, że w styczniu 2015.r. dane były eksportowane jeszcze w starej strukturze, gdzie studia 

doktoranckie były założone dla wielu dyscyplin, to w obecnym semestrze nastąpiło powielenie toków 

studiowania dla doktorantów, takich którym albo zostały studia rozbite na poszczególne dyscypliny, albo 

tym którzy zostali przeniesieni na właściwą dyscyplinę w systemie SID. 

 

1. Zestawienie starych studiów z wykazanymi wieloma dyscyplinami 

 oraz ich rozbicie na studia doktoranckie z jedną dyscypliną (stan obecny). 

 

Na wydziale WBAS studia: „Problemy zrównoważonego rozwoju w budownictwie, architekturze i 

inżynierii środowiska” (kod studiów: 907), które zawierały trzy dyscypliny (architektura i urbanistyka, 

budownictwo, inżynieria środowiska) zostały rozbite na trzy studia: 

 Problemy zrównoważonego rozwoju w budownictwie, architekturze i inżynierii środowiska-

architektura i urbanistyka st.3 (kod studiów: 2402) 

 Problemy zrównoważonego rozwoju w budownictwie, architekturze i inżynierii środowiska- 

budownictwo st.3 (kod studiów: 2401) 

 Problemy zrównoważonego rozwoju w budownictwie, architekturze i inżynierii środowiska- inżynieria 

środowiska st.3 (kod studiów:   907) 

 

Na wydziale WCH nie było konieczności rozbicia studiów gdyż od samego początku były założone 

prawidłowo, a mianowicie: 

 Chemia st.3 (kod studiów:   904) 

 Technologia chemiczna st.3 (kod studiów:   905) 

 

Na wydziale WChS studia: „Studia doktoranckie przy Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności 

Politechniki Łódzkiej” (kod studiów: 906), które zawierały dwie dyscypliny (biotechnologia, technologia 

chemiczna) zostały rozbite na dwa studia: 

 Studia doktoranckie przy Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej-

biotechnologia st.3  (kod studiów:   906) 

 Studia doktoranckie przy Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej-technologia 

chemiczna st.3  (kod studiów: 2406) 
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Na wydziale WEE studia: „Studia Doktoranckie Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i 

Automatyki” (kod studiów: 1316), które zawierały cztery dyscypliny (automatyka i robotyka, elektronika, 

elektrotechnika, informatyka) zostały rozbite na cztery studia: 

 Studia Doktoranckie Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki-automatyka i 

robotyka st.3  (kod studiów: 1316) 

 Studia Doktoranckie Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki-elektronika st.3 

 (kod studiów: 2403) 

 Studia Doktoranckie Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki-elektrotechnika 

st.3 (kod studiów: 2404) 

 Studia Doktoranckie Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki-informatyka st.3

 (kod studiów: 2405) 

 

Na wydziale WFTIMS studia: „Studia doktoranckie na Wydziale FTIMS” (kod studiów: 908), które 

zawierały trzy dyscypliny (fizyka, informatyka, matematyka) zostały rozbite na trzy studia: 

 Studia doktoranckie na Wydziale FTIMS - nauki ścisłe w technice-fizyka st.3 (kod studiów: 2407) 

 Studia doktoranckie na Wydziale FTIMS - nauki ścisłe w technice-informatyka st.3 (kod studiów:   908) 

 Studia doktoranckie na Wydziale FTIMS - nauki ścisłe w technice-matematyka st.3 (kod studiów: 2408) 

 

 

Na wydziale WIMT istnieją jedne studia doktoranckie z jedną dyscypliną: „Studia doktoranckie na 

Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów st.3” (kod studiów: 1016). 

 

 

Na wydziale WIP studia: „Inżynieria chemiczna w ochronie środowiska” (kod studiów: 909), które 

zawierały dwie dyscypliny (inżynieria chemiczna, inżynieria środowiska) zostały rozbite na dwa studia: 

 Inżynieria chemiczna w ochronie środowiska-inżynieria chemiczna st.3 (kod studiów: 2400) 

 Inżynieria chemiczna w ochronie środowiska-inżynieria środowiska st.3 (kod studiów:   909) 

 

 

Na wydziale WM nie było konieczności rozbicia studiów gdyż od samego początku były założone 

prawidłowo, a mianowicie: 

 Budowa i Eksploatacja Maszyn st.3 (kod studiów:   901) 

 Inżynieria Materiałowa st.3 (kod studiów:   903) 

 Mechanika st.3 (kod studiów:   902) 
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2. Pobranie listy doktorantów, którym należy zamknąć  „stary” tok  studiów, 

będących na nie właściwych studiach doktoranckich (Dziedzinie/Dyscyplina).  

Zaistniałą sytuację która prezentuje się w POL-on tak jak na rysunku poniżej, należy skorygować. 

Strona https://polon.nauka.gov.pl –> (1) Doktoranci –> (2) Wykaz doktorantów.

 

Na rysunku są prezentowane dwie sytuacje, ta ZŁA zaznaczona kolorem czerwonym, oraz ta prawidłowa 

czyli OK zaznaczona kolorem zielonym. 

Zły przypadek polega na tym, że przy takich danych nie możemy określić jednoznacznie na dzień 

sprawozdania np. na dzień 30.11.2015 jednej konkretnej dyscypliny, w tym przypadku realizuje dwie 

dyscypliny jednocześnie: informatykę i matematykę. 

W poprawnym przypadku jednoznacznie na dzień sprawozdania 30.11.2015 mamy tylko jeden tok czynny 

czyli u takiego doktoranta wykażemy jedną dyscyplinę w tym przypadku będzie to technologia chemiczna. 

 

Aby uzyskać taką listę należy po zalogowaniu się do sytemu POL-on na stronie 

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

(1) Wybrać pozycję w menu: Doktoranci; 

(2) Wybrać pod pozycję menu: Wykaz doktorantów; 

(3) Posortować MALEJĄCO według kolumny: Liczba studiów (czyli kliknąć dwukrotnie na nazwę tej 

kolumny); 

(4) Aby przejść do danych doktoranta, którego dane chcemy zmienić (lub zobaczyć), należy kliknąć w jego 

nazwisko, w ten sposób przejdziemy do „Szczegółów doktoranta”. 

https://polon.nauka.gov.pl/
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Szczegóły doktoranta -> (5) Studia doktoranckie.
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(5) Będąc w szczegółach doktoranta klikamy na zakładkę . 

W tej zakładce są prezentowane wszystkie toki studiów, które realizuje doktorant. W tym miejscu 

możemy sprawdzić jaką ma przyznaną pomoc materialną i w jakim okresie. 

Widzimy, że w tym przypadku doktorant na obu studiach doktoranckich czyli na obu dyscyplinach ma 

wykazaną w POL-on pomoc materialną. Dlatego pozostawienie obu toków jest ważne aby wykazana 

pomoc materialna cały czas była wykazana. 

Ze względu na to, że w momencie rozbijania Studiów doktoranckich na poszczególne Studia z konkretnymi 

dyscyplinami było zrobione poprzez edycję starych Studiów, te które miały wile dyscyplin np. dla WTIMS 

Studiom o kodzie 908, które miały trzy dyscypliny (fizyka, informatyka, matematyka) zostały usunięte 

dwie dyscypliny, pozostawiając pod tym samym kodem 908 Studia z jedną dyscypliną czyli informatyką.  

Zatem doktorantów którzy są na dyscyplinie informatyka dla wydziału FTIMS nie będziemy musieli 

korygować w systemie POL-on, natomiast u Doktorantów z dyscyplin fizyka 2407 i matematyka 2408, w 

wykazie POL-on będą mieć dodatkowo ukazaną dyscyplinę ze „starym” kierunkiem  czyli informatykę 908. 

Dlatego to właśnie temu tokowi studiów należy wprowadzić „Datę skreślenia z listy doktorantów”, 

najlepiej równą dacie przed rozpoczęciem roku akademickiego czyli: 30.09.2015. 

(6) Aby to zrobić klikamy w przycisk  w odpowiedniej sekcji w tym przypadku pod 

Studiami z kodem 908. Otworzy się okno z korektą studiowania. 

 

(7) W oknie tym w polu „Data skreślenia z listy doktorantów” wpisujemy datę 2015-09-30. 

 

(8) Po wpisaniu daty klikamy na przycisk . 
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Po zapisaniu i powrocie do wykazu doktorantów sekcja ze Studiami w wykazie dla doktoranta będzie 

wyglądała następująco. 

 

 

Po dokonaniu takiej operacji dla wszystkich takich przypadków sprawozdania z POL-on na dzień  

30-11-2015 będą wykazywały prawidłowe informacje zgodne z czynnymi doktorantami w systemie SID. 

 

Aby przefiltrować doktorantów w POL-on na określony dzień i tylko czynnych zaznaczamy następujące 

parametry w wykazie doktorantów: 

(9) Stan na dzień – wpisując: 2015-11-30. 

(10) Ukończył / został skreślony: – wybierając opcję: „Nie”. 

 

Jak widzimy po operacji dla wszystkich doktorantów uzyskamy pojedyncze toki studiowania dla 

doktorantów z jedną wykazaną dyscypliną. 
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