Zestawienie i wyjaśnienie podstawowych błędów importu danych do Polon

1. Data przyjęcia nie może być późniejsza niż pierwszy raportowany semestr (letni 2011/2012)
Przyczyna: w Polon został zaraportowany semestr, który później został usunięty z
USOS i poprawiona data przyjęcia na program.
Co zrobić?
Należy zalogować się do Polonu i usunąć zaraportowany semestr, którego już nie ma
w USOS.
2. Kierunki ze statusem „rekrutacja bez podziału na kierunki” nie mogą mieć dowiązanych
studentów innych niż z pierwszego roku.
Przyczyna: z punktu widzenia aktów prawnych i definicji kierunków studiów, taka
sytuacja nie może mieć miejsca - studenci, którzy zostali zrekrutowani na kierunek,
który jest zdefiniowany jako rekrutacja bez podziału na kierunki nie mogą na nim
studiować na roku wyższym niż pierwszy.
Co zrobić?
Wydział we własnym zakresie musi wyjaśnić tę kwestię tak, aby studia były
prowadzone zgodnie z odpowiednimi wymaganiami prawnymi.
3. Numer semestru studiów musi się zawierać w przedziale <1;3>
Przyczyna: zła definicja kierunku po stronie Polon.
Co zrobić?
Zmiany w słowniku robi użytkownik przypisany do DSiA, zatem należy tam wysłać
informację z błędem, kodem kierunku Polon i właściwą liczbą semestrów.

4. Zdarzenie nr. 1013 : Pole Kraj pochodzenia jest wymagane.
Przyczyna: system nie poradził sobie z wybraniem kraju.
Co zrobić?
Wysłać mail na adres rafal.napieralski@uni.lodz.pl i ponaglać aż do uzyskania odpowiedzi
o tym, że problem został rozwiązany 
5. Zdarzenie nr. 1014 : Cudzoziemiec nie może posiadać obywatelstwa polskiego.
Przyczyna: system nie poradził sobie z wybraniem kraju.
Co zrobić?
Wysłać mail na adres rafal.napieralski@uni.lodz.pl i ponaglać aż do uzyskania odpowiedzi
o tym, że problem został rozwiązany 

6. Zdarzenie nr. 1066 : Studenci rekrutowani przed rozpoczęciem roku akademickiego 2012/2013
(tj. data przyjęcia sprzed 2012-09-15) nie mogą być przypisani do kierunków studiów
uruchomionych w oparciu o rozporządzenie ministra nauki szkolnictwa wyższego z dnia 5
października 2011 w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i
poziomie kształcenia (kierunki z KRK).
Przyczyna: kierunek programu, ma przypisany kod Polon zgodny z KRK (zatem ten program
czyli powinien być uruchomiony nie wcześniej niż 1.10.2012)
Co zrobić?
Zweryfikować, czy właściwie jest zdefiniowany program w USOS i czy student może na nim
studiować z aktualną datą rozpoczęcia (ew. z datą przyjęcia lub wznowienia - jeśli istnieje).
Poprawić dane w USOS (w zakładce Program osoby jeśli osoba ma błędnie zdefiniowane
przypisanie do programu lub zgłosić na dso@uni.lodz.pl potrzebę zmiany kodu kierunku
przypisanego do programu)
7. Zdarzenie nr. 1258 : Student nie może w tym samym czasie studiować na tym samym kierunku
Przyczyna: Studia osoby na kierunku są definiowane przez parę: kod kierunku, data
przyjęcia (ew. data przyjęcia lub wznowienia - jeśli istnieje). Wszelkie zmiany w ramach
jednego kierunku, które nie zostały wprowadzone do Polonu, skutkują tym błędem.
Wyjątek: osoby studiujące na dwóch specjalnościach tego samego kierunku – zawsze
skutkuje błędem.
Co zrobić?
Zweryfikować daty skreślenia/przyjęcia (ew. data przyjęcia lub wznowienia - jeśli istnieje)
na kierunku w USO. Następnie wprowadzić w Polon aktualną datę skreślenia i przyjęcia
lub wznowienia na kierunek.
UWAGA! Przypadek, w którym student rekrutował się drugi raz na ten sam kierunek, a
jego skreślenie czekało na uprawomocnienie (skutek: data przyjęcia lub wznowienia na
kierunku jest wcześniejsza niż data skreślenia na tym samym kierunku) powoduje ten błąd
i z technicznego punktu widzenia, w świetle kryteriów działania systemu Polon (które
bezpośrednią wynikają z podstawy prawnej) jest to sytuacja prawidłowa. Rozwiązanie
tego problemu leży poza kompetencjami Centrum Informatyki.
8. Zdarzenie nr. 1456 : Podano błędną wartość w polu [/daneDotyczaceStudiow/studia/kierunekId]
– podany identyfikator kierunku 28758 nie istniał w 2010-10-01
Przyczyna: student nie może mieć daty przyjęcia (ew. daty przyjęcia lub wznowienia - jeśli
istnieje) na program wcześniejszej niż data uruchomienia programu w USOS.
Co zrobić?
Zweryfikować poprawność przypisania studenta do programu i poprawić dane studenta
lub zgłosić na dso@uni.lodz.pl potrzebę poprawienia definicji programu w USOS
9. Zdarzenie nr. 162 : Data przyjęcia nie może być wcześniejsza niż data uruchomienia kierunku.
Data uruchomienia kierunku: 2013-10-01
Przyczyna: rozbieżność między datą uruchomienia kierunku programu w Polon, a datą
rozpoczęcia (ew. z datą przyjęcia lub wznowienia - jeśli istnieje)studiów osoby na
programie w USOS
Co zrobić?
Zweryfikować, od kiedy osoba faktycznie studiuje na kierunku i – jeśli wszystko się zgadza
– zgłosić do DSiA (dsia@uni.lodz.pl) potrzebę zmiany daty uruchomienia kierunku w
Polon.

10. Zdarzenie nr. 162 : Zdarzenie nr. 1055 : Data skreślenia z listy studentów 2015-10-23 nie może
być wcześniejsza niż data rozpoczęcia studiów 2015-10-24
Przyczyna: rozbieżność między datą skreślenia z kierunku w Polon, a datą rozpoczęcia
(ew. z datą przyjęcia lub wznowienia - jeśli istnieje) studiów osoby na programie w USOS
Co zrobić?
Zweryfikować daty i wprowadzić potrzebne zmiany po stronie USOS i Polon aż do
uzyskania pełnej zgodności danych.
11. Zdarzenie nr. 1378 : Zestaw danych dokumentu jest już przypisany do innej osoby.
Przyczyna: Obcokrajowcy są zaraportowani w Polonie 2 razy na dwa rożne
dokumenty (paszport/dowód osobisty)
Co zrobić?
Zrobić zgłoszenie w panelu użytkownika w Polon z prośbą o uporządkowanie danych
(powód: problem z wyszukaniem „podwójnych wpisów”)
12. Zdarzenie nr. 1263 : Brak danych o co najmniej jednym semestrze studiów dla kierunku ...
Przyczyna: Jak napisano w błędzie.
Co zrobić?
Zweryfikować ciągłość studiów i zgodność danych z USOS po stronie Polonu.
13. Zdarzenie nr. 1073 : Semestr zimowy roku akademickiego 20XX/20XX już istnieje. System nie
pozwala na powielenie danych semestru.
Przyczyna: Osoba ma prawidłowo ustawione daty, ale raportowana jest kolejny raz w
ciągu jednego semestru (przykładowy powód: przyjęcie i wznowienie studenta na programie,
które nastąpiło w czasie trwania jednego semestru)
Co zrobić?
Po stronie Polon ręcznie zweryfikować ciągłość studiów i zgodność danych z USOS
(semestr powodujący błąd należy wpisać tylko raz – w części dotyczącej okresu po
wznowieniu)
14. Nie jest możliwe określenie semestru studenta większego niż określona liczba semestrów w
definicji kierunku.
Przyczyna: Błędna definicja kierunku w Polon.
Co zrobić?
Zgłosić do DSiA (dsia@uni.lodz.pl) potrzebę zmiany definicji kierunku.

