Przeprowadzenie zaliczenia/egzaminu w
formie ustnej poprzez platformę
Blackboard Collaborate Ultra
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1. Tworzenie sesji połączenia w Collaborate Ultra
By utworzyć sesję do przeprowadzenia egzaminu ustnego logujemy się na stronie:
https://blackboard.uwb.edu.pl/
Po zalogowaniu przechodzimy do zakładki Kursy znajdującej się w prawym, górnym rogu strony.

Z Listy kursów wybieramy kurs przedmiotu, z którego będzie przeprowadzany egzamin.

Po wejściu do kursu w menu po lewej stronie klikamy Treść.

Następnie Blackboard Collaborate Ultra.

Po wczytaniu aplikacji Blackboard Collaborate Ultra klikamy przycisk Utwórz sesję.

Po prawej stronie pojawi się menu opcji sesji. U góry musimy wpisać nazwę sesji. Preferowaną nazwą
sesji jest format
[Nazwa przedmiotu] – [Imię studenta] [Nazwisko studenta]

Kolejnym krokiem jest rozwinięcie zakładki Szczegóły zdarzenia, ustawienie daty oraz godziny
początku i końca sesji. Sugerowane jest również ustawienie Wczesnego dołączenia by móc
przetestować czy połączenie jest poprawne.

Następnie rozwijamy zakładkę Ustawienia sesji gdzie trzeba zaznaczyć opcję Zezwól na pobieranie
nagrań. Opcja ta służy późniejszej archiwizacji nagrania z zaliczenia. Musimy upewnić się również, że
przy Uczestnicy mogą są zaznaczone opcje Udostępnić dźwięk i Udostępnić wideo.

Kolejnym krokiem jest skopiowanie Łącza dla gościa i przesłanie go studentowi. Łącze kopiujemy
klikając w ikonę dwóch kwadratów obok pola Łącze dla gościa i wciśnięciu na klawiaturze kombinacji
klawiszy Ctrl + C .

Ostatnim krokiem jest kliknięcie czarnego przycisku Zapisz jeżeli chcemy zapisać sesję na później lub
Dołącz do sesji jeżeli chcemy rozpocząć połączenie.

2. Ustawienia wewnątrz sesji
Pierwszą rzeczą po dołączeniu do sesji jest nadanie uprawnień Blackboard Collaborate Ultra do
korzystania z naszej kamery i mikrofonu i przetestowanie czy działają one poprawnie. W naszej
przeglądarce internetowej pojawi się komunikat z zapytaniem o udostępnienie mikrofonu i kamery. W
obu przypadkach klikamy Udostępnij.

W następnym kroku Blackboard Collaborate sprawdzi czy oba urządzenia działają.

Następnym i jednym z najważniejszych kroków jest włączenie nagrywania sesji. Robimy to po otwarciu
menu w lewym, górnym rogu oznaczonym ikoną trzech poziomych linii i kliknięciu przycisku Uruchom
nagrywanie.

Nagrywanie rozpocznie się gdy w prawym, górnym rogu pojawi się komunikat Sesja jest nagrywana.

By zakończyć nagrywanie jeszcze raz rozwijamy menu po lewej i klikamy opcję Zatrzymaj nagrywanie.

Nagrywanie zakończy się gdy w prawym, górnym rogu pojawi się komunikat Zatrzymano nagrywanie.

Usuwanie nagrań z Blackboard Collaborate Ultra
Logujemy się na stronie Blackboard: https://blackboard.uwb.edu.pl/
Po zalogowaniu przechodzimy do zakładki Kursy:

Z listy kursów wybieramy kurs, w którym został przeprowadzony egzamin, następnie po wejściu do
odpowiedniego kursu wybieramy z lewej kolumny „Treść”:

Następnie Blackboard Collaborate Ultra.

Po wczytaniu aplikacji Blackboard Collaborate Ultra klikamy przycisk przedstawiający trzy poziome
kreski

a następnie wybieramy „Nagrania”:

Z listy dostępnych nagrań wybieramy to, które chcemy usunąć, klikając w kółko z trzema kropkami z
prawej strony, następnie wybierając opcję „Usuń”. W przypadku wątpliwości istnieje możliwość
podejrzenia nagrania klikając „Oglądaj teraz”.

Na koniec potwierdzamy wybór klikając w „Tak, usuń”

