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Moduł dostępny jest pod adresem internetowym: https://nesos.amuz.krakow.pl/glosowanie 

W celu zalogowania się do systemu podajemy dane dostępowe , takie same jak do modułu nauczyciel czy student/doktorant systemu Nesos. Wyjątek stanowią pracownicy 
administracji. 

Po zalogowaniu się głosujący zobaczy listę aktualnie opublikowanych głosowań. 

Widok przykładowy: 

 

W kolumnach [start] i [stop] znajdują się informacje w jakich ramach czasowych można głosować w danym głosowaniu. Głosowanie przed i po określonym terminie nie 
będzie możliwe, a próba wygeneruje komunikat: 

 

https://nesos.amuz.krakow.pl/glosowanie


W kolumnie [przedmiot głosowania] znajduje się krótki opis przedmiotu głosowania. Jego treść ustala operator głosowania w trakcie przygotowywania głosowania w 
module. 

Kolumna [akcja] może zawierać: 

przycisk [Głosowanie]  lub obrazek , który pojawi się przy głosowaniu gdy głosujący już oddał głos w danym głosowaniu. 

 

Moduł obsługuje 2 typy głosowań. 

• Głosowanie typu A (ZA/PRZECIW/WSTRZYMUJĘ SIĘ) 

Po wyborze przycisku [Głosowanie]  pojawi się okno do głosowania: 

 

Aby zamknąć to okno, bez udziału w głosowaniu należy wybrać przycisk . 

Aby oddać głos należy wybrać jeden z trzech przycisków [Głosuję za], [Głosuję przeciw], [Wstrzymuję się] w zależności od sposobu głosowania. Wybranie określnego 
przycisku wiąże się z oddaniem głosu i zakończeniem udziału w danym głosowaniu. 



• Głosowanie typu B (WYBÓR Z LISTY) 

Po wyborze przycisku [Głosowanie]  pojawi się okno do głosowania: 

 

Aby zamknąć to okno, bez udziału w głosowaniu należy wybrać przycisk . 

Aby oddać głos na osobę z listy należy przy nazwisku wybrać pole wyboru . Wartość opisana przez:  określa maksymalną liczbę 
osób na jaką można oddać głos w głosowaniu. 

Po wybraniu osoby/osób należy wybrać przycisk [Głosuję]. Udział w głosowaniu zostanie zakończony. 

 

Każde opublikowane na liście głosowanie, musi być obsłużone/głosowane odrębnie. O fakcie skutecznego oddania głosu świadczy obrazek  przy danym głosowaniu. 
Każdy głosujący może tylko jeden raz głosować w danym głosowaniu. 

Należy zwrócić uwagę, iż z przyczyn technologicznych ( aplikacja webowa - obsługiwana w przeglądarce internetowej) w przypadku braku aktywności(kilkadziesiąt minut) 
w module głosowania czy w samym oknie do głosowania może wystąpić przerwanie połączenia tzw. timeout i uniemożliwi to tym samym skuteczne oddanie głosu. W takim 
przypadku należy przeładować  stronę w przeglądarce i zalogować się do modułu ponownie. 

Wyniki głosowania dostępne będą dla operatora głosowania po zakończeniu głosowania i przeniesieniu głosowania do archiwum. Czynności te wykonuje operator 
głosowania – osoba odpowiedzialna za przygotowania danego głosowania w systemie. 


