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WYKŁAD HYBRYDOWY

• Wykład hybrydowy wymaga posiadania dostępu do platformy, założonego 
przedmiotu i udostępnionej grupy wykładowej (więcej na ten temat we 
wcześniejszych materiałach w części 2 i 3). Przed rozpoczęciem wykładu 
zarówno przedmiot jak i studenci muszą być dodani do konta wykładowcy 
przez administratorów (zgłoszenia należy kierować na 
blackboard@umb.edu.pl)

• W obu formach wykładu konieczne jest założenie  sesji umożliwiającej 
transmisję

• WYKŁAD CAŁKOWCIE ONLINE umożliwia szersze wykorzystanie platformy 
do komunikacji ze studentami jak np. czat, większą elastyczność 
prezentowania materiałów, udostępniania pulpitu itp. co nie jest możliwe 
przy wykładzie hybrydowym. 
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Wykłady, webinary i konsultacje w formie online.

• Każdy przedmiot umożliwia utworzenie pokoju do przeprowadzania sesji w
postaci online. Aby utworzyć pokój należy wejść w Treść, a następnie w
Narzędzie wybrać Blackboard Collaborate Ultra.
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• Na początek należy utworzyć pokój kursu, który umożliwi zakładanie sesji,
czyli docelowych form do komunikacji ze studentami.
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• Po utworzeniu pokoju
zalecane jest zablokowanie
go, aby docelowe spotkania
zakładać i skonfigurować
poprzez założenie sesji. Sesje
ustalamy w wyznaczonych
porach czyli w terminie
wykładu zgodnym z
harmonogramem.
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• Aby utworzyć sesję należy kliknąć na Utwórz
sesję, następnie nadać nazwę, ustalić termin
rozpoczęcia i zakończenia (jeżeli nie
przewidujemy zakończenia o określonej porze
to można zaznaczyć Bez końca (sesja otwarta),
a także umożliwić wcześniejsze dołączenie oraz
podać skrócony opis.
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• W kolejnej zakładce są bardziej szczegółowe ustawienia w zależności od
preferencji. Po utworzeniu sesji, studenci i prowadzący maja możliwość
dołączenia po wcześniejszym wybraniu terminu.
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Wstępna konfiguracja sesji

Otworzy się nowe okno, przy pierwszym
połączeniu przechodzimy przez wstępne
kroki konfiguracji, wybieramy z listy
mikrofon oraz kamerę, mamy również
możliwość przetestowania poprawności
działania sprzętu. Na środku ekranu
znajduje się zestaw ikon umożliwiających
włączenie/wyłączenie mikrofonu lub
kamery, ustawienia swojego statusu na
Zaraz wracam oraz opuszczenia sesji.
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• Po prawej są cztery zakładki, pierwsza umożliwia komunikację za pomocą
czatu, druga zawiera listę osób uczestniczących w spotkaniu.
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Podczas wykładu hybrydowego konieczne jest wyłączenie mikrofonów i kamer wszystkim studentom



• Trzecia zakładka zawiera szereg przydatnych w
prowadzeniu wykładu funkcji, umożliwienie
utworzenie pustej tablicy symulującej prawdziwą
tablicę do pisania kredą, kolejna opcja to
udostępnienie ekranu/pulpitu komputera, trzecia
opcja to udostępnienie kamery, która będzie widziana
jako główna w centrum spotkania, czwarta to
udostępnienie plików wybranych lokalnie na
komputerze w postaci prezentacji widzianej na całym
ekranie przez wszystkich uczestników. Kolejną opcją
jest sonda umożliwiająca szybkie głosowanie w postaci
tak/nie lub utworzenie pytania z odpowiedziami
wielokrotnego wyboru. Uczestników można również
podzielić na mniejsze grupy – umożliwia to opcja
Grupy seminaryjne.
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Podczas wykładu hybrydowego można korzystać
tylko z opcji: opcja to udostępnienie
ekranu/pulpitu komputera co oznacza że
przechodzimy do otwartej prezentacji (poza
platformą), prezentujemy ją w trybie pokazu
slajdów co zapewnia, że studenci na sali oraz
przed komputerami widzą to samo. Wykładowca
natomiast nie ma możliwości podglądu
aktywności na platformie (czatu i innych funkcji).
Aby wrócić do widoku panelu platformy należy
wyjść z prezentacji.
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• Czwarta zakładka to ustawienia konfiguracyjnie, umożliwiające ponowne
przetestowanie kamery/mikrofonu, wyregulowanie głośności rozmówcy,
zmianę uprawnień uczestników, wyłączenie możliwości korzystania z
kamery/mikrofonu, pisania na czacie lub tablicy.
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• W celu opuszczenia sesji, rozwijamy
opcje znajdujące się po lewej stronie
i klikamy na Opuść sesję.
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