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CZĘŚĆ 6

– przedmioty prowadzone przez kilka jednostek

Projekt i wykonanie – Dział Nowoczesnych Metod i Technik Kształcenia
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Kursy zakładane w ramach przedmiotów prowadzonych przez kilka klinik/zakładów co 
do zasady powinny być połączone w jeden przedmiot analogicznie jak to mam miejsce 
w zapisach harmonogramów (np. Choroby wewnętrzne, Chirurgia etc.) 

W bocznym menu pod nazwą przedmiotu można utworzyć zakładki dla każdej 
jednostki, w ramach której zawartością zarządzają Państwo jako instruktorzy.

Aby wejść w zakres właściwy dla jednostki należy otworzyć zawartość ukrytą pod 
akronimem jednostki.
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Po rozwinięciu zakładki mamy możliwość dodania 
treści/zawartości tj. modułów, folderów, plików i innych 
elementów. Dodany został folder z akronimem kliniki.



4

Sesje „Blackboard Collaborate Ultra” – prowadzenie zajęć on-line



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. 

Ponieważ pokój kursu jest wspólny 
dla wszystkich instruktorów zalecamy 
aby tworząc sesje nadawać im nazwę 
rozpoczynającą się od akronimu 
kliniki/zakładu.

Nazwa pokoju nie jest edytowalna i 
jest tożsama z nazwą kursu.
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Aby zaplanować wykład/seminarium/ćwiczenia w formie on-line należy 
utworzyć sesję.



Kolejnym korkiem jest skonfigurowanie sesji
czyli nadanie nazwy, ustalenie terminu
rozpoczęcia i zakończenia, określenie czasu
na wcześniejsze dołączenie oraz podanie
skróconego opisu. Celem uproszczenia
identyfikacji wydarzeń w przypadku
przedmiotów prowadzonych przez kilka
klinik/zakładów nazwa powinna rozpoczynać
się od akronimu kliniki/zakładu.
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Nigdy nie zostawiamy 
sesji otwartej!!!
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Funkcję pozwalającą na uporządkowanie wydarzeń dla 
poszczególnych jednostek (klinik/zakładów) jest 
utworzenie ogólnej sesji dla jednostki jest utworzenie 
sesji z nazwą kliniki/zakładu a następnie wybranie opcji 
„powtórz sesję”

W dalszych krokach ustalamy częstotliwość powtórzeń i 
pozostałe ustawienia.

Można dodać opis spotkania, który widoczny będzie dla 
uczestników.
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Sesja jednorazowa

Sesja cykliczna 
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Sesja cykliczna po rozwinięciu (sesja dla 
której wybrano powtarzaj codziennie).

Poszczególne zaplanowane sesje cykliczne 
można edytować i zmienić zaplanowaną 

godzinę i datę.
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Sesja cykliczna 

W ramach sesji cyklicznej możemy dostosować terminy i godziny kolejnych spotkań.
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Opcja dostępna 
tylko i wyłącznie 
dla grup 
wykładowych o 
liczbie studentów 
powyżej 250 
osób, proszę nie 
używać tej opcji 
„na wszelki 
wypadek”

Sesję zapisujemy 
używając funkcję 
utwórz



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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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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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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