Poprawienie danych studenckich na poziomie USOS
Aby sprawdzać czy dane wydziału dotyczące 2016L i 2017Z etapów są poprawne należy–
skorzystać z opcji Eksport do systemu POL-on w dziale Sprawozdawczość.
Dla semestru 2016L w górnej części formularza należy wskazać:
1. Nazwę pliku wyjściowego – najlepiej utworzyć na dysku katalog z bieżącą datą, wskazać w tym
katalogu plik o nazwie identyfikującej jednostkę, studentów i cykl dydaktyczny, np. 1000-stud2016L.xml.
2. Sposób sortowania danych – według uznania, może być po numerze PESEL.
3. Poziom logowania: Wszystkie komunikaty.
Pozostałe pola wypełnia się w zakładce Studenci:
1. W przypadku, gdy Jednostką prowadzącą program studiów jest jednostka podstawowa UW to
zaznaczamy opcje „czy jednostka podstawowa programu” – W przypadku gdy jednostką
prowadzącą studia jest jednostka administracyjna (niepodstawowa) zaznaczamy opcje „czy
jednostka niepodstawowa, ale administracyjna programu”
2. Cykl dydaktyczny – na przykład 2016.
3. Zakres eksportowanych studentów – Wszyscy aktywni studenci.
4. Zakres eksportowanych programów – Programy studenta w wybranej jednostce.
5. Zakres eksportowanych stypendiów – Według przyznań.
6. Wybierz semestr – letni.

Przykładowe ustawienia parametrów
Należy kliknąć przycisk Eksportuj studentów. Czas trwania eksportu zależy od liczby studentów w
jednostce. Może to być od kilku do kilkunastu minut do godziny na większych wydziałach.
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Dla semestru 2017Z w górnej części formularza należy wskazać:
1. Nazwę pliku wyjściowego – najlepiej utworzyć na dysku katalog z bieżącą datą, wskazać w tym
katalogu plik o nazwie identyfikującej jednostkę, studentów i cykl dydaktyczny, np. 1000-stud2017Z.xml.
2. Sposób sortowania danych – według uznania, może być po numerze PESEL.
3. Poziom logowania: Wszystkie komunikaty.
Pozostałe pola wypełnia się w zakładce Studenci:
1. W przypadku, gdy Jednostką prowadzącą program studiów jest jednostka podstawowa UW to
zaznaczamy opcje „czy jednostka podstawowa programu” – W przypadku gdy jednostką
prowadzącą studia jest jednostka administracyjna (niepodstawowa) zaznaczamy opcje „czy
jednostka niepodstawowa, ale administracyjna programu”
2. Cykl dydaktyczny – na przykład 2017.
3. Zakres eksportowanych studentów – Wszyscy aktywni studenci.
4. Zakres eksportowanych programów – Programy studenta w wybranej jednostce.
5. Zakres eksportowanych stypendiów – Według przyznań.
6. Wybierz semestr – zimowy

Przykładowe ustawienia parametrów
Należy kliknąć przycisk Eksportuj studentów. Czas trwania eksportu zależy od liczby studentów w
jednostce. Może to być od kilku do kilkunastu minut do godziny na większych wydziałach.
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W przypadku Studentów MISH i MISMAP –
Korzystamy z opcji ISM

Przykładowe ustawienia parametrów dla ISM

Wyniki eksportu danych
Po zakończeniu eksportu we wskazanym katalogu powstaną dwa pliku: jeden z rozszerzeniem ERR
(plik z komunikatami o błędach), a drugi z rozszerzeniem XML (plik gotowy do importu do systemu
POL-on, tutaj będzie komplet wyprowadzonych danych – plik ważny dla BSS).
Do otworzenia pliku ERR i XML można użyć programu Notepad++ – jest to darmowy edytor
tekstowy, do pobrania np. ze strony: https://notepad-plus-plus.org/download/v7.5.1.html
Do pobrania pliku ERR można też użyć programu Excel (należy najpierw wejść do Excela, wybrać
opcję Otwórz i wskazać plik).
Należy uważnie obejrzeć plik ERR i poprawić w USOS wszystkie błędy wskazane w pliku.
Komunikaty o błędach powinny być czytelne.
Dane są poprawne, gdy plik ERR zostanie utworzony pomimo, że jest pusty (ma długość 0).

Ważny z punktu widzenia pracy wydziału jest plik z rozszerzeniem ERR. Zawiera on błędy w danych
które należy poprawić
W przypadku, gdy po eksporcie otrzymany plik z rozszerzeniem XML okaże się pusty
(niezawierający danych studentów) więc plik ERR będzie pusty.
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Taki wynik eksportu nie oznacza, że wszystkie dane są poprawne. Wyznacznikiem poprawności
danych jest plik XML w którym są dane studentów.

Opis typowych błędów dostępny jest w Kontrola danych studenckich eksportowanych do systemu
POL-on w jednostkach prowadzących studia
pod adresem http://bss.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/80/2016/01/poradnik-polon.pdf
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