Instrukcja: sposób głosowania
Wydział Filologiczny UJ, wybory przedstawicieli do rad instytutów na kadencję 2020-2024
W uzupełnieniu zawiadomienia o zwołaniu zebrań wyborczych nauczycieli akademickich nieposiadających
stopnia doktora habilitowanego (22 i 23 lipca 2020 r.) oraz pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi (21 lipca 2020 r.) w celu wybrania przedstawicieli do rad instytutów Wydziału Filologicznego UJ
na kadencję 2020–2024 przesyłam instrukcję dołączania do zebrań wyborczych online i sposobu głosowania.
Zebrania zostaną przeprowadzone przy użyciu aplikacji MS Teams oraz modułu „Wybory” w aplikacji USOSweb.
Instrukcja dołączania do spotkania online
Zebrania wyborcze online będą mieć miejsce w aplikacji MS Teams w zespołach oznaczonych nazwą danego
Instytutu i grupą pracowników, np. zebranie wyborcze nauczycieli akademickich Instytutu Orientalistyki
nieposiadających stopnia doktora habilitowanego oznaczony będzie IO NA, a zebranie wyborcze pracowników
Instytutu Filologii Angielskiej niebędących nauczycielami akademickimi IFA NNA.
Do spotkania online dołączyć można na trzy sposoby:
1. (zalecany) Uruchamiając aplikację MS Teams, klikając na ikonie

, wybierając zespół z nazwą swojej

grupy wyborczej i kanał Ogólny. Tam, na karcie Ogłoszenia, znajdą Państwo wpis o spotkaniu. O właściwej
dla tego spotkania godzinie (a w praktyce 10 minut wcześniej) pojawi się przy tym wpisie przycisk „Dołącz”,
który należy wcisnąć.
ALBO
2. Uruchamiając aplikację MS Teams i przechodząc do kalendarza. Tam należy otworzyć wpis dot. spotkania
swojej grupy wyborczej i wcisnąć przycisk „Dołącz”.
Uwaga: tylko osoby ze zmigrowaną skrzynką pocztową będą widzieć ikonę Kalendarz w Teams.
ALBO
3. Otwierając wpis w kalendarzu poczty UJ i klikając zawarty tam link Join Microsoft Teams Meeting.
Otworzy się strona WWW, na której należy wcisnąć przycisk „Uruchom teraz”.

Jeżeli będą mieć Państwo problemy z dołączeniem do spotkania prosimy o przesłanie maila z telefonem
kontaktowym na adres lukasz.bienkowski@uj.edu.pl lub o telefon 506 006 779.
Będziemy dostępni dla Państwa na 10 minut przed planowanym rozpoczęciem spotkania, aby mogli Państwo
sprawdzić poprawność połączenia.

Procedura
Wszystkie głosowania w czasie zdalnych zebrań wyborczych obu grup odbędą się za pomocą
systemu USOSweb (zakładka Dla wszystkich -> Wybory)
https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=dodatki/wybory2/index
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Po zakończeniu wyborów pojawi się link do wyników wyborów:

Kolejne głosowania (wybór przewodniczącego, komisji skrutacyjnej, zgłaszanie kandydatów, a
wreszcie ostateczny wybór przedstawiciela/i do Rady Instytutu) będą sukcesywnie pojawiać na
stronie, a po upływie określonego czasu oddawania głosów będzie pojawiał się link do wyników).

Uwaga! Strona nie odświeża się automatycznie – aby pojawiła się aktualna wersja
można skorzystać z jednego z kliku sposobów:
1. Kliknięcie myszką w link „odśwież listę” w górnej części strony

2. Naciśnięcie klawisza F5 (czasami Fn+F5) albo kombinacji klawiszy Ctrl + R

3. Naciśnięcie ikonki w przeglądarce:
(Google Chrome) lub

Firefox

