Bb Student
Nowoczesna i łatwa w użytkowaniu aplikacja mobilna
dla studentów, umożliwiająca naukę z każdego miejsca

“

Bb Student to rewelacyjna
apka, ponieważ pozwala mi
śledzić na bieżąco wszystkie
informacje od wykładowcy,
nadchodzące terminy zaliczeń
oraz uzyskane oceny. Bb
Student przekroczyła moje
oczekiwania.”

“
“

Aplikacja oferuje znacznie
więcej, niż mogłem się
spodziewać.”

Ta aplikacja otrzymuje
ode mnie ocenę celującą.”

Recenzje z iOS App Store

Większość dzisiejszych studentów wielokrotnie w ciągu dnia korzysta
ze swoich urządzeń mobilnych. Właśnie dlatego Blackboard wprowadził
Bb Student - aplikację, która oferuje studentom mobilne doświadczenia,
jakich oczekują oraz pozwalającą im pozostawać w kontakcie z innymi
członkami społeczności akademickiej, gdziekolwiek się znajdują.

Ułatw studentom odniesienie sukcesu
Bb Student jest rozwiązaniem mobilnym nowej generacji stworzonym przez Blackboard, by sprostać
wymaganiom studentów oraz pomóc im śledzić na bieżąco postępy w nauce. Bb Student to zupełnie
nowe rozwiązanie w portfolio rozwiązań mobilnych Blackboarda, oferujące studentom atrakcyjny
wizualnie i intuicyjny sposób na korzystanie z kursów, komunikację z wykładowcami i innymi
uczestnikami zajęć oraz interakcję z materiałami edukacyjnymi.
Dla dzisiejszych, aktywnych studentów niezwykle ważna jest szybkość. Dzięki Bb Student, mogą
Państwo ułatwić swoim studentom osiągnięcie założonych efektów kształcenia, dając im
odpowiednie narzędzie do nauki będące prostą i przyjazną w obsłudze aplikacją, opracowaną
z uwzględnieniem najważniejszych potrzeb studentów.
Bb Student na bieżąco zapewnia studentom informacje, których potrzebują, oczekiwaną łączność
z innymi oraz dostępność i personalizację, której wymagają. Za pomocą aplikacji studenci mogą
sprawdzić uzyskane oceny, przejrzeć ogłoszenia oraz uzyskać dostęp do treści kursu. Ponadto poprzez
aplikację studenci mogą przesyłać pliki z Google Drive™, OneDrive® i Dropbox.

Bb Student umożliwia:
• spełnienie oczekiwań studentów co do jakości i przyjazności aplikacji
Aplikacja Bb Student zapewnia studentom nowoczesny, lecz intuicyjny sposób
uczenia się na dowolnie wybranych przez nich urządzeniach mobilnych.

• zapewnienie nieprzerwanego dostępu do kursów

Dzięki Bb Student studenci mogą uczyć się gdziekolwiek zechcą - na uczelni,
w domu, pracy, autobusie i każdym innym dowolnym miejscu.

• zwiększenie współpracy i interakcji
Dyskusje, czat i inne funkcje Bb Student wspierają zwiększenie zaangażowania
studentów w naukę oraz współpracę wykładowców i studentów.

Bb Student zachwyci
Państwa studentów
funkcjonalnościami,
których nie będą
chcieli przestać
używać.

Wsparcie dla nowych użytkowników
Dla osób, które nigdy wcześniej nie korzystały
z tego typu aplikacji przygotowano wprowadzenie
do Bb Student. Zawiera ono krótki przegląd
wszystkich funkcji oraz omówienie interfejsu,
opracowanego z myślą o ułatwieniu studentom
pracy, a także kieruje użytkownika do treści,
których najbardziej potrzebuje.

Sylabus
Aplikacja umożliwia studentom dostęp
do sylabusu - podstawego źródła informacji,
o kursach oraz materiałach i treściach
dydaktycznych do przyswojenia.
Zawartość sylabusu prezentowana jest
jasno i przejrzyście, dzięki czemu jest
przystępna w odbiorze.

Nawigacja
Poprzez strumień aktywności studenci mogą
z łatwością wyświetlić aktualności, przejrzeć
zawartość kursu oraz zobaczyć uzyskane oceny,
dzięki zgrupowaniu najważniejszych dla studenta
opcji w jednym miejscu. Mogą oni płynnie
nawigować pomiędzy strumieniem aktywności,
kursem i ocenami, a także przeglądać najnowsze
informacje dotyczące kursu i uczelni.

Zadania i testy
Zaliczenia i rozmaite zadania są nierozerwalną
częścią każdego kursu. W aplikacji studenci
mogą wyświetlać, wypełniać oraz przesyłać
zadania i testy, co pozwala na jeszcze większe
zwiększenie mobilności kształcenia.

Strumień aktywności
Przez większość czasu spędzanego na korzystaniu
z Bb Student, studenci będą używać ekranu
głównego aplikacji - strumienia aktywności.
Strumień, wykorzystując inteligentną technologię,
pokazuje studentom priorytetowe wydarzenia,
działania i treści. Aplikacja pomoże studentom
wyznaczyć priorytety tak, by mogli poświęcić
jak najwięcej czasu temu, co najważniejsze
- uczeniu się.
Oś czasu kursu
Oś czasu danego kursu jest wizualnym odzwierciedleniem
przebiegu zajęć - przeszłego, aktualnego i przyszłego.
Kursy pogrupowano według semestrów i lat studiów,
dzięki czemu studenci mogą łatwo znaleźć potrzebne
informacje o danym kursie, np. nazwisko wykładowcy,
nazwę kursu, lokalizację oraz godzinę, w której się
odbywa.
Zdalna współpraca
Dzięki aplikacji, studenci mogą również brać
udział w wideokonferencjach, by współpracować
w zespołach, wymieniać się poglądami (głosowo
lub poprzez czat) i dzielić się dokumentami,
a także używać interaktywnej tablicy.

Oceny
Bb Student zapewnia na bieżąco dostęp
do uzyskanych ocen w kompleksowym lecz
bardzo przystępnym formacie, umożliwiającym
studentom szybko sprawdzić swoje rezultaty
oraz postępy w realizacji kursu lub danego
zadania.
Współdziałanie z rozwiązaniami
w chmurze
Studenci mogą wykorzystywać aplikację
do łatwego przesyłania wykonanych zadań,
np. prac pisemnych zapisanych w innych
rozwiązaniach chmurowych, np. Google Drive,
Dropbox czy OneDrive.
Dyskusje
Aplikacja pozwala brać udział w dyskusjach
z dowolnego miejsca poprzez urządzenia
mobilne. Studenci mogą tworzyć nowe wątki
na forum, przeglądać i publikować posty,
a także odpowiadać na posty innych.
Powiadomienia push
Z Bb Student studenci mogą być zawsze na
bieżąco - aplikacja powiadomi ich, kiedy zbliża
się test albo kiedy mija termin oddania pracy
zaliczeniowej, a także poinformuje
o wystawieniu ocen przez prowadzącego zajęcia.

Zacznij korzystać z Bb Student już dziś! Wymagania:
• Blackboard Learn w wersji 9.1 (Q4 2015, Q2

2016 lub Q4 2016) albo Blackboard Learn SaaS

• Dla najlepszej wydajności Blackboard zaleca
używanie mobilnych usług sieciowych
w wersji 94.9.1+

• Mobilne usługi sieciowe

muszą zostać aktywowane
i zarejestrowane w Centrali
Usług Mobilnych

• Licencja mobilna lub dowolny
•

pakiet rozwiązania Blackboard
Learn
System operacyjny: iOS 8+ lub
Android 4.0.3+ lub Windows 10+

Więcej informacji możesz uzyskać pisząc do nas 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.
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