Ulepszona platforma
Blackboard Learn
Blackboard Learn z Ultra experience

Dołącz do grona uczelni korzystających z nowej wersji platformy Blackboard Learn wzbogaconej
o Ultra experience, gwarantującej pracę w jeszcze bardziej przyjaznym i nowoczesnym środowisku.
Co Ultra experience oznacza dla użytkowników? Po zalogowaniu do Blackboard Learn zobaczą oni nowy, bardziej atrakcyjny
wizualnie i ulepszony interfejs. Ultra pozwala na szybkie uzyskaniedostępu do najbardziej aktualnych i najważniejszych
informacji dotyczących wszystkich kursów i jednostek organizacyjnych. Nowością jest również Ultra Course View, który
gwarantuje prostą, optymalną obsługę kursów zarówno wykładowcom, jak i studentom.
Najważniejsze cechy Blackboard Learn z Ultra experience
Nowe i bardziej intuicyjne
użytkowanie platformy.
Prosty, nowoczesny, atrakcyjny
i spójny interfejs niezależnie
od urządzenia.

Uproszczona nawigacja.
Wszystko za jednym kliknięciem.
Nowa nawigacja zapewnia
natychmiastowy dostęp do
kluczowych informacji i treści.

Dostosowana do urządzeń
mobilnych. Blackboard Learn
zaprojektowano responsywnie
i można z niej wygodnie korzystać
na dowolnym urządzeniu mobilnym.

Opcjonalnie: nowa funkcja Ultra Course View
Tworzenie treści. Wskaż, gdzie
chcesz dodać treść, a pojawi się znak
plusa. Przeciągnij i upuść element,
który chcesz dodać. Wskaż jeszcze
raz, jeśli chcesz zmienić kolejność,
edytować lub usunąć zawartość.

Optymalne ocenianie. Na jednej
stronie uzyskasz natychmiastowy
dostęp do oceny zadań w ramach
wszystkich kursów. Szybko przejrzyj
wszystkie prace, które wymagają
oceny - nie musisz już wchodzić na
poszczególne kursy.

Analiza procesu kształcenia.
Pomóż studentom osiągać
jak najlepsze wyniki dzięki
wbudowanej analizie
prognostycznej, która będzie
sygnałem do działania nie tylko
dla Ciebie, ale i dla studentów.

Więcej informacji możesz uzyskać pisząc na adres e-mail:
blackboard@pcgacademia.pl, dzwoniąc pod numer tel. +48 17 777 37 00 lub
odwiedzając strony internetowe: pcgacademia.pl oraz blackboard.com.
Wyłączny dystrybutor rozwiązań Blackboard w Polsce: PCG Academia Sp. z o.o., www.pcgacademia.pl, biuro
warszawskie: ul. Piękna 19, Warszawa 00-549; siedziba: Jasionka 954F, 36-002 Jasionka, tel. +48 17 777 37 00.
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