УПАТСТВО РЕГИСТРАЦИЈА И ГЛАСАЊЕ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА
ФАКУЛТЕТСКО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ

Со кликање на линкот гласање за претседател и членови на ФСС се отвара формата за
регистрација.

Потребно е секој студент кој ќе гласа во соодветните полиња во формата да ја внесе точната
меил адреса со кој е регистриран во IKNOW системот, како и бројот на индекс.

Доколку некој од овие податоци не се точни апликацијата јавува порака на грешка со што
студентот не може да се регистрира за понатамошно гласање.

Со внесување на точни податоци се отвара формата со податоц на студентот кој гласа и со
двете опции(копчиња) за гласање.

Со кликање на било кое од двете копчиња се отвара списокот на кандидати. Во зависност која
година е студентот кој ќе гласа му се нуди листата на кандидати за членови на ФСС за таа
година.

Со кликање на квадратчето пред кандидатите студентот ги означува кандидатите за кои сака да
гласа. Бројот на избраните кандидати треба да е ист со бројот наведен во насловот (во случајов
четири кандидати). Доколку бројот на кликнатите кандидати е поголем или помал системот
јавува порака за грешка и студентот не може да го потвдрди гласањето.

Ако бројот на означените кандидати е точен студентот со кликање на "ПОТВРДИ" го
потврдува своето гласање и на местото на копчето кое го кликнал за да го одбере типот на
гласањето "ГЛАСАЈ ЗА ЧЛЕНОВИ ..." се појавува порака за успешно гласање.

Потоа студентот може да гласа за претседател со кликање на соодветното копче со што му се
нуди листат од двата понудени кандидата. За претседател независно од годината на студентот
секогаш е иста листа од два кандидати.

Исто како и во претходиот случај доколку не се одбере ЕДЕН кандидат системот јавува грешка
и не може да се потврди гласањето.

Со означување на еден од кандидатите и кликање на" ПОТВРДИ" студентот го реализирал
гласањето за претседател и на местото на копчето "ГЛАСАЈ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ..." се појавува
порака за извршено гласање.

Како што е наведено и во двете пораки секој студент кој го остварил правото на гласање во
сандачето на својот имеил добива две конфирмациски пораки за извршеното гласање.

Во секоја од пораките се наведени кандидатите за кои студентот гласал.

Секој студент има право да гласа само еднаш. Доколку се обиде повторно да се регистрира
системот тоа го препознава и дава пораки дека тој студент веќе гласал.

Со ова секој студент кој гласал го остварил своето право и неговиот избор за кандидат(и)
влегува во евиденција и со тоа влијае на конечниот исход за членовите и претседател на ФСС.
По завршувањето на гласањето конечните резултати од истото ќе бидат достапни на истиот
линк.

