Universitatea Spiru Haret

Ghidul pentru accesul la platforma e-learning Blackboard
și modul de susținere a examenelor
1. Accesarea cursurilor de pe platforma de e-learning Blackboard se poate face de la orice
adresă de Internet sau din locaţiile Universităţii "Spiru Haret" folosind un browser de
Internet (cum ar fi Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer etc.). Accesul se
face la pagina web http://ush.blackboard.com .
2. Se va deschide pagina de autentificare pe platforma de e-learning Blackboard:

Tastaţi
User Name

Tastaţi parola
fără diacritice

3. În fereastra de autentificare a platformei de e-learning, introduceţi datele solicitate:
numele de utilizator UserName şi parola Password scrisă fără diacritice apoi accesaţi
butonul
.
4. Se va deschide o pagină Blackboard în care sunt afișate în secțiunea My Courses
(Cursurile mele) cursurile în care sunteți înregistrați în semestrul curent. Pentru a
accesa conținutul cursului dorit dați clic pe denumirea cursului respectiv:

1

Universitatea Spiru Haret

Clic pe denumirea
cursului

5. Se va deschide o pagină Blackboard în care este afișat conținutul cursului selectat ce
poate fi astfel studiat.
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6. Evaluarea se poate face prin susținerea de teme sau teste:
Temele sunt reprezentate cu pictograma:

Testele sunt reprezentate cu pictograma:
Evaluarea pe parcursul semestrului poate lua forma temelor sau a testelor grilă.
Evaluarea finală este, de regulă, sub formă de test grilă.
7. Temele se referă la diverse referate, eseuri, lucrări individuale sau colective redactate în
format electronic (Word, PDF, text etc. ) care se pot încărca în cursul respectiv (de la
orice adresă de Internet) cu ajutorul platformei de e-learning, în vederea evaluării lor de
către cadrul didactic.

Pentru a încărca o temă de evaluare pe parcursul semestrului la o disciplină accesați
link-ul Teste evaluare pe parcurs din meniul de curs al disciplinei respective (aflat
în stânga ecranului) și apoi accesați link-ul cu denumirea temei, urmați instrucțiunile
postate de cadrul didactic în secțiunea 1. Assignment Information.
În secțiunea 2. Assignement Materials puteți încărca materialul conform solicitării
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profesorului:
 sub formă de eseu introdus direct ca text după ce apăsați butonul write
Submission;
 sau prin încarcarea (atașarea) unui fișier ce conține materialul solicitat; pentru
aceasta dați clic pe butonul Browse My Computer, selectaţi fişierul cu
materialul pregătit de dvs. din folderul în care l-ați salvat pe calculatorul
dumneavoastră
şi apoi daţi clic pe butonul Submit.
8. Testele grilă pot fi susținute în cadrul orelor de curs, seminarii sau a sesiunilor de
examene numai din sediile universității sub îndrumarea cadrelor didactice. Pentru a
susține un test dați clic pe denumirea testului dorit, citiți instrucțiunile și apoi clic pe
butonul Begin (Începe).

Se deschide o fereastră în care sunt afișate întrebările:
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Întrebările pot fi parcurse folosind butoanele:
următoarea întrebare;
întrebarea anterioară;
prima întrebare;
ultima întrebare;
sau se poate trece direct la întrebarea dorită prin clic pe link-ul Question Completion
Status: si apoi clic pe numărul întrebării dorite. Numărul întrebării afișat pe fond alb
semnifică o întrebare la care nu s-a răspuns încă. Trecerea la o altă întrebare salvează
automat răspunsul selectat la întrebarea curentă. Selectarea ultimei întrebări determină
afișarea butonului Save and Submit la acționarea căruia testul este salvat și finalizat.
În cazul în care nu aţi răspuns la toate întrebările, va apare un mesaj de forma:

- dacă doriţi să răspundeţi la întrebările necompletate, apăsaţi butonul Cancel şi
navigaţi până la întrebarea/ întrebările respective;
- dacă doriţi finalizarea testului apăsaţi butonul OK.
ATENŢIE!
La expirarea timpului alocat finalizării testului va apare un mesaj de atenţionare; pentru
a finaliza testul apăsaţi butonul OK sau pentru a continua apăsaţi butonul Cancel.
După finalizarea testului:
 în fereastra afișată verificaţi dacă testul a fost înregistrat cu succes cu numele și
prenumele dumneavoastră scris la rubrica Student: ; în caz contrar nu închideți
fereastra respectivă și semnalaţi problema cadrului didactic supraveghetor;


obligatoriu apăsaţi butonul
situat în colțul din dreapta sus al ecranului,
pentru a închide sesiunea de lucru asociată numelui dumneavoastră de utilizator.

9. Rezultatele testelor susținute în sesiunea curentă de examene sau de evaluări pe

parcurs pot fi vizualizate accesând link-ul Rezultate evaluare. La scurt timp după
încheierea sesiunii de examene (1-2 săptămâni), notele obținute pot fi vizualizate pe
site-ul facultății în secțiunea Utile / Acces la situația școlară / Autentificare sau
direct la adresa http://erp.spiruharet.ro:8080/ums/ .
Pentru crearea unui cont de acces la situația dvs. școlară consultați Ghidul din
secțiunea Utile / Acces la situația școlară / Informații pentru acces.
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ANEXA - Semnificația pictogramelor folosite pe platforma de e-learning Blackboard

Simbol
grafic

Semnificaţie
Buton pentru închidere sesiune de lucru (Logout).
Dosar (Folder): este un mod de organizare a elementelor de conținut; dosarele de conținut și
sub-dosarele pot crea împreună o ierarhie a materialelor prezentate
Element de invatare (Item): este orice tip de fișier, text, imagine sau link-ul care într-o zonă
de conținut, modul de învățare, plan de lecție sau Folder
Fişier (File): un fișier care poate fi selectat și vizualizat ca o pagină în curs sau ca o bucată
separată de conținut într-o fereastră de browser separată; de asemenea, o colecție de fișiere
sau o întreagă lecție.
Fişier audio (Audio File): este un fișier audio ce poate fi ascultat pe pagina respectivă. Dacă
se doreşte fișierul audio va începe redarea atunci când utilizatorii deschid pagina și va
continua până când este oprit sau se navighează la o altă pagină.
Fişier imagine (Image File): este un fișier cu o imagine/ poză ce poate fi vizualizată pe
pagina respectivă.
Fişier video (Video File): este un fișier clip video ce poate fi vizualizat pe pagina respectivă.
Video player-ul va apărea direct pe pagina.
Un modul de învățare (learning Module): este o colecție de elemente de conținut axate pe un
anumit subiect care studenţii pot naviga în ritmul lor propriu. De exemplu, un modul de
învățare despre sistemul solar poate include note de curs, link-uri către site-uri cu imagini din
toate planetele, și misiuni. Se poate un mod structurat pentru parcurgerea elementelor
modulului de învăţare. Elementele modulului de învăţare pot fi configurate astfel încât
studenţii trebuie să vizualizeze secvențial conținutul sau în orice ordine.
Un plan de lecție (Lesson Plan): este tipul de conținut special care combină informații despre
lecția în sine, cu resurse curriculare utilizate. Secțiunile implicite ale Planulul de lecţie includ
nivelul de instruire, nivelul de notare, obiective și zona de subiect a lecției.
Pagini de module (Module Pages): sunt paginile de conținut specializate care prezintă
conținutul în casete distincte cum ar fi alerte, dicţionar, lista de teme de executat, calculator,
calendar etc. Modulele care apar pe aceasta pagina pot fi aranjate în orice ordine.
Un link WEB (Web Link): este o comandă rapidă () la o resursă/ pagină Web pentru a oferi
un punct de acces rapid la materiale relevante.
Test de evaluare
Chestionar
Teme/ Sarcini: sunt o formă de evaluare prin trasarea unor sarcini/ teme pentru a fi rezolvate
de studenţi şi notate de profesori.
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Simbol
grafic

Semnificaţie
Test de autoevaluare şi evaluare colegială
Tema verificată pentru originalitate (Safe Assign) antiplagiat
Forum de discuţii (Discussion board): instrument de învăţare bazat pe rezultate pentru a
potenţa procesul de învăţare şi a evalua performanţa
Jurnal: instrument ce oferă studenţilor de a reflecta asupra conţinutului de curs şi de a
comunica privat cu instructorul
Blog: instrument pentru împărtăşirea cunoştinţelor acumulate şi materialelor studiate de către
studenţi
Clasa virtuală: instrument de colaborare ce permite studenţilor şi instructorilor să comunice
sincron, să participe la lecţii şi discuţii în timp real
Anunţuri, email, Vizualizare rezulate/note.
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