POL-on
INSTRUKCJA POPRAWY BŁĘDÓW

Poniższa instrukcja przygotowana została w celu ułatwienia Państwu pracy w zintegrowanym systemie informacji o
szkolnictwie wyższym celem poprawienia i zaktualizowania danych o studentach na Państwa wydziałach. Do niniejszej
instrukcji dołączony zostanie plik Excel z danymi o występujących błędach w danych studentów na Państwa
wydziałach.
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Logowanie
System POL-on znajduje się pod adresem: https://polon.nauka.gov.pl aby zalogować się do systemu należy użyć
loginu i hasła otrzymanego z DSiA.

Po zalogowaniu do sytemu należy upewnić się czy do Państwa konta prawidłowo została przypisana jednostka
UŁ.

Jeśli jednostka została błędnie przypisana należy skontaktować się z Działem Systemów i Analiz UŁ
Wszelkie czynności wykonywane będą poprzez podstronę Studenci.
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Poprawa błędów – Studenci /Wykaz studentów

Podstrona wykaz studentów podzielona została na dwie sekcje : Kryteria podstawowe oraz Kryteria dodatkowe.
Pierwsze z nich umożliwiają wybranie listy studentów (wyświetla się w sekcji poniżej) poprzez możliwość sortowania
po :


roku akademickim



semestrze akademickim



dniu kalendarzowym



kierunku



formie studiów



poziomie kształcenia

wskazane jest aby zaznaczyć kwadracik przy komunikacie
„Uwzględnij tylko dane kierunków prowadzonych w jednostce: Uniwersytet Łódzki; Wydział Fizyki i Informatyki
Stosowanej”
Znacznik ogranicza wyświetlane dane do studentów studiujących na kierunkach prowadzonych przez wskazaną
jednostkę. Nie bierze pod uwagę kierunków prowadzonych przez jednostki jej podrzędne (brak zasady
hierarchiczności).
Rok akademicki należy ustawić na –Wszystkie- wybranie konkretnego roku akademickiego może uniemożliwić
poprawę błędu takiego jak podwójne zapisanie na ten kierunek.

2

Kryteria dodatkowe (aby rozwinąć należy kliknąć w nazwę lub strzałkę) umożliwiają wybór konkretnego studenta
którego można zidentyfikować po :


imieniu



nazwisku (pierwsze dwa nie zawsze przynoszą oczekiwany rezultat, gdyż osób o tym samym imieniu i
nazwisku może być więcej niż jeden)



pesel ( daje wynik jeden – do – jednego, ale należy upewnić się po wyborze, sprawdzając imię i
nazwisko, aby wyeliminować możliwość popełnienia błędu we wpisaniu cyfr)



pochodzeniu – cudzoziemiec



dacie przyjęcia



dacie ukończenia



ukończeniu bądź skreśleniu



liczbie kierunków



semestrze



rodzaju studiów



kodzie studenta

Po ustawieniu właściwych warunków wyszukiwania ( w dokumencie, który zostanie Państwu dołączony do
instrukcji dane zawierać będą imię i nazwisko, pesel, wydział oraz rodzaj błędu do poprawy) sugerujemy
wykorzystanie numeru PESEL należy kliknąć przycisk Szukaj, aby uzyskać wynik wyszukiwania . Po kliknięciu pojawi
się szary ekran i dane zostaną wczytane.
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Przykładowy wynik:

(dane zostały zamazane ze względu na ich ochronę).

4

Edycja i poprawa danych odbywa się poprzez kliknięcie w nazwisko studenta, które jest linkiem do edycji danych
osobowych oraz danych dotyczących toku studiów. (nazwisko jest w kolorze niebieskim co sugeruje aktywny
przycisk). Po kliknięciu system przeniesie nas do formatki z danymi.

Zakładka Dane osobowe / Dane aktualne pozwala na podgląd aktualnych informacji zawartych w systemie
natomiast zmiana ich, uzupełnienie lub korekta możliwa jest poprzez zakładkę Dane osobowe / Imię, nazwisko
i płeć klikając w przycisk Zmień lub wybierając z pola Akcje / Korekta
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Zakładka Studia / Podgląd/Edycja pozwala na podgląd aktualnych informacji o toku studiów oraz korektę
danych za pomocą przycisku Koryguj znajdującego się pod aktywnym kierunkiem studiów.

Po wciśnięciu przycisku Koryguj pojawi się formatyka umożliwiająca wprowadzenie danych.

Poprawione lub wprowadzone dane należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz.
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