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Instrukcja głosowania w wyborach na stanowisko Rektora UMFC 

Głosowanie odbędzie się z wykorzystaniem systemu USOSweb. 

 

INSTRUKCJA DLA OSÓB, KTÓRE KORZYSTAJĄ Z SYSTEMU USOSweb 

Najpierw należy zalogować się do systemu USOS  

 

 

 

W zakładce DLA WSZYSTKICH należy wybrać moduł Wybory. 
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Po wybraniu modułu Wybory na ekranie zostaną podane tura głosowania oraz termin 
głosowania. Elektorom, którzy jeszcze nie oddali głosu wyświetlony zostanie link 
głosuj. 

 

Na karcie do głosowania znajdzie się jedno nazwisko. 

 

Głos ważny to taki, w którym przy nazwisku kandydata  

zaznaczona jest jedna i tylko jedna kratka spośród: 

„ZA”, „PRZECIW”, „WSTRZYMUJĘ SIĘ” 
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Po oddaniu głosu system poinformuje o pomyślnym umieszczeniu głosu w urnie. 
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INSTRUKCJA DLA OSÓB, KTÓRE DOTYCHCZAS NIE KORZYSTAŁY 

Z SYSTEMU USOSweb 

1. Uzyskanie dostępu do systemu USOSweb 

Wszyscy nauczyciele akademiccy, studenci i doktoranci oraz pracownicy niebędący 
nauczycielami akademickimi korzystają z tego samego serwera USOSweb. 

Adres serwera:   https://usosweb.chopin.edu.pl 
Login (identyfikator):  imie.nazwisko (bez polskich znaków) 

Dostęp do serwera można również uzyskać poprzez wybranie zakładki USOS WEB  

na internetowej stronie głównej UMFC. Po uzyskaniu dostępu do serwera USOSweb 

należy zalogować się wybierając link pokazany poniżej i następnie wpisać 

identyfikator oraz hasło (procedura ustawiania hasła opisana jest poniżej). 

 

 

https://usosweb.chopin.edu.pl/
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Hasło do systemu USOSweb ustawia się samodzielnie. W przypadku gdy nie pamiętamy 

hasła lub ustanawiamy hasło po raz pierwszy należy podczas logowania wybrać link 

zapomniane hasło. 

 

Następnie należy podać uczelniany adres mailowy i zatwierdzić wprowadzony adres 

przyciskiem USTAW HASŁO. Uwaga: do ustawienia hasła nie można użyć adresu 

mailowego innego niż uczelniany. 
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Do uczelnianej skrzynki pocztowej zostanie wysłany link prowadzący do strony, na 

której będzie można samodzielnie ustawić hasło. Nowe hasło należy wpisać 

dwukrotnie. System może poprosić o podanie numeru PESEL w celu dokładniejszej 

weryfikacji. 

 

 

2.  Dostęp do poczty UMFC niezbędny do odebrania hasła służącego do 

zalogowania w systemie USOSweb 

W UMFC funkcjonują dwa serwery pocztowe: serwer dla nauczycieli akademickich, 

studentów i doktorantów oraz serwer dla pracowników administracji. 

Nauczyciele akademiccy, studenci i doktoranci  

(domeny @chopin.edu.pl i @stud.chopin.edu.pl) 

Adres serwera:   https://poczta.chopin.edu.pl 

Login (dla @chopin.edu.pl): imie.nazwisko (bez polskich znaków) 

Login (dla @stud.chopin.edu.pl): imie.nazwisko@stud.chopin.edu.pl 

 

 

 

https://poczta.chopin.edu.pl/
mailto:imie.nazwisko@stud.chopin.edu.pl
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Pracownicy administracji (domena @adm.chopin.edu.pl) 

Adres serwera:   https://poczta.adm.chopin.edu.pl 

Login:      imie.nazwisko (bez polskich znaków) 

(w przypadku gdyby wystąpił problem z logowaniem przed loginem można dodać 
nazwę domeny i ukośnik: UMFC\imie.nazwisko lub FILIA\imie.nazwisko dla 
pracowników w Białymstoku) 

 

 

 

 

 

  

https://poczta.adm.chopin.edu.pl/
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3. Głosowanie w systemie USOSweb 

Najpierw należy zalogować się do systemu USOS korzystając z identyfikatora 

(imie.nazwisko) oraz hasła ustawionego w sposób opisany w punktach 1 i 2. 
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W zakładce DLA WSZYSTKICH należy wybrać moduł Wybory. 

 

Po wybraniu modułu Wybory na ekranie zostaną podane tura głosowania oraz termin 
głosowania. Elektorom, którzy jeszcze nie oddali głosu wyświetlony zostanie link 
głosuj. 

 

Na karcie do głosowania znajdzie się jedno nazwisko. 
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Głos ważny to taki, w którym przy nazwisku kandydata  

zaznaczona jest jedna i tylko jedna kratka spośród: 

„ZA”, „PRZECIW”, „WSTRZYMUJĘ SIĘ” 

 

 

Po oddaniu głosu system poinformuje o pomyślnym umieszczeniu głosu w urnie. 

 


