
Instrukcja głosowania elektronicznego w wyborach do Senatu UPH na kadencję 2020-2024

Elektroniczne  głosowanie  w wyborach do Senatu  UPH będzie  uruchomione w systemie
USOSweb  dla  wybranych  grup  przedstawicieli  społeczności  akademickiej.  Aby  wziąć  udział
w głosowaniu  elektronicznym  należy  mieć  aktywne  konto  w  systemie  USOSweb.  Nauczyciele
akademiccy i studenci logują się tak jak dotychczas. Pozostali pracownicy Uniwersytetu logują się
podając dane logowania, takie jak w przypadku logowania do uczelnianej  poczty elektronicznej.

Po zalogowaniu należy w górnej części okna wybrać zakładkę „Dla wszystkich”, a następnie
w menu po lewej  stronie pozycję „Wybory”.  Każda zalogowana osoba będzie miała  możliwość
oddania głosu zgodnie z przynależnością do określonej grupy wyborczej.

W zależności  od postępu w procesie  głosowania  będą  widoczne kolejne  tury głosowań.
Kolejne  tury  są  definiowane przez  poszczególne  komisje  wyborcze.  O terminie  pojawiania  się
w systemie  kolejnych  tur  głosowania  decyduje  komisja  wyborcza  poprzez  umieszczenie
stosownego  komunikatu  na  stronie  internetowej  uczelni  lub  za  pośrednictwem  poczty  email.
Uprawniony do głosowania może również kliknąć „odśwież listę” w sytuacji, gdy wiadomo, że nie
zostali wybrani wszyscy przedstawiciele i będzie konieczne utworzenie nowej tury głosowania.
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Kolejne tury głosowań są aktywne (jest możliwość oddania głosu) w okresie zdefiniowanym
przez komisję wyborczą np. przez dwie godziny od godz. 10:00 danego dnia (koniec możliwości
oddania głosu upływa o godz. 12:00). Widok zakładki „Wybory” jest wtedy następujący:

Po kilknięciu odnośnika „głosuj” pokazuje się karta do głosowania.

Uprawniony do głosowania może zaznaczyć pole wyboru (kwadrat ZA) przy każdym z kandydatów
na którego chce oddać swój głos, a następnie kliknąć przycisk „ODDAJ GŁOS”.



Jeżeli uprawniony do głosowania zaznaczył kandydatów zgodnie z ustalonymi zasadami, system
poinformuje o poprawnym oddaniu głosu komunikatem:

Jeżeli  uprawniony  do  głosowania  próbuje  oddać  głos  nieważny  system  wyświetli  stosowny
komunikat np.

W takim przypadku głosujący podejmuje decyzję, czy poprawić swój wybór – musi wtedy kliknąć
przycisk „Anuluj” i zaznaczyć odpowiednią liczbę pól „ZA”, czy też oddać głos nieważny kilkając
przycisk „OK”.  Uwaga po kliknięciu  „OK” nie  będzie można zmienić  wyboru – głos  zostanie
umieszczony w urnie.

W każdej turze wyborów uprawniony do głosowania może zagłosować tylko jeden raz.  System
zarejestruje fakt oddania głosu przez użytkownika i powtórne głosowanie w danej turze nie będzie
możliwe.

Po zakończeniu  głosowania,  jeżeli  komisja  wyborcza  ustawi  widoczność  wyników głosowania,
będzie można je zobaczyć. 


