Accesul la platforma de învăţământ online Blackboard
1. Folosind un browser de internet (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer)
puteţi accesa pe pagina web a universităţii www.spiruharet.ro link-ul Acces Blackboard
(imaginile de mai jos) sau puteţi accesa direct adresa: http://ush.blackboard.com (pentru
accesarea cursurilor şi informaţiilor din curs). Din sălile de curs/examen aflate în locaţiile
Universităţii Spiru Haret, platforma Blackboard este accesibilă la aceeaşi adresă.

Acces Blackboard

1|Page

2. Click mouse pe Acces Blackboard pentru a deschide fereastra de acces pe pagina de
logare pe platforma Blackboard.

3. În fereastra de accesare a contului, completaţi Username-ul şi Password folosind
contul primit de la secretariatul Facultăţii, fără diacritice şi accesaţi butonul
.
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În ecranul de mai sus aveţi un exemplu de curs, unde tab-urile din stânga au denumiri
explicite pentru navigarea în curs (Anunţuri, Titular de disciplină, Informaţii curs,
Programa analitică, Conţinutul cursului, Calendarul activităţilor, Seminarii,
Activităţi conexe, Teste de evaluare pe parcurs, Rezultate obţinute la evaluările pe
parcurs, Corespondenţă cadru didactic-student, Legături utile...).
Referitor la testele de evaluare, acestea se susţin la cadrul orelor de curs sau seminarii.
Unele teste de evaluare pot cuprinde însă referate sau lucrări individuale sau colective care
se primesc prin intermediul platformei şi se trimit tot prin intermediul acesteia.
La intrarea pe link-ul Teste evaluare pe parcurs puteţi astfel găsi un test de genul celui
din ecranul de mai jos (codul acestuia – în cazul prezentat: „ZDREPTDREPT2010007.1” – constituie un link).
‐ Urmăriţi mai întâi detaliile susţinerii lui;
‐ Click mouse pe Test (în cazul de mai jos acesta este denumit Tema de evaluare nr. 1
–Limba engleza.doc) şi apoi alegeţi „Salvare” în computerul dv.;
‐ Deschideţi fişierul din locaţia în care l-aţi salvat (trebuie să aveţi instalat pe
calculator MS Office sau OpenOffice);
‐ Rezolvaţi tema propusă (eseu, referat...);
‐ Închideţi fişierul după rezolvare şi îl salvaţi la dv. în calculator.

Prenume si Nume

‐ Click mouse pe codul temei: ZDREPT-DREPT2010007.1 pentru a intra pe ecranul
denumit „Încărcarea temei” (Upload Assignment)
‐ studentul răspunde la temă, iar aici sunt două posibilităţi (alegerea unui sau altuia
dintre ele este descrisă la primirea temei): în partea “Submission” se poate scrie un
eseu, dacă s-a solicitat aceasta şi apoi se apasă butonul Submit pentru transmiterea
răspunsului; în partea “Attach File” se poate încărca fişierul salvat anterior din
locaţia de pe calculatorul dv. şi apoi se apasă butonul Submit pentru transmitere.
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Metodologia susţinerii examenului final din sesiune

1 (numai la prima intrare pe curs)

2

3 (dupa ce bifaţi DA sau NU (dacă bifaţi NU nu veţi putea merge mai departe şi contactaţi facultatea)
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5

4

6 (daca nu aţi salvat Confirmaţi… nu se deschide link-ul)

7 (pe examenul dorit)
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8 (sub link pe codul examenului, apare iar în clar şi denumirea examenului)

9 (odată apăsat butonul Begin examenul apare pe ecran şi cronometrul începe să funcţioneze)

10 (pe săgeată se deschid toate ntrebările ca link-uri de acces rapid)

11 (se pot folosi şi săgeţile simple pentru acces întrebare cu întrebare sau săgeţile duble
pentru trimitere la prima sau, respectiv ultima întrebare).
Dacă folosiţi link-ul de sus cu numărul fiecărei întrebări, salvarea întrebării se face automat.
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…12 (Numai la ultima întrebare va apare şi butonul Save and Submit care salvează tot testul)
Dacă aveţi probleme cu trecerea dintr-o întrebare în alta, puteţi ori să daţi logout, să
închideţi fereastra de Internet Explorer după care să o deschideţi, să vă logaţi şi să intraţi
din nou pe test (testul se va deschide pe ultima întrebare la care aţi rămas), ori apăsaţi
dreapta mouse şi alegeţi Refresh, dar numai în partea dreapta-jos a ecranului (partea cu
întrebarea).
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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
- la terminarea testului apăsaţi butonul OK.
ATENŢIE!
În cazul în care nu finalizaţi testul înainte de expirarea timpului alocat rezolvării lui,
înainte cu 1 minut de timpul limită de rezolvare, pe ecran apare un mesaj de
atenţionare. Apăsaţi butonul OK din această fereastră de atenţionare. În decursul
acestui minut trebuie să apăsaţi butonul
1.
2.

.

Verificaţi dacă testul a fost înregistrat cu numele dumneavoastră. În caz contrar
semnalaţi problema cadrului didactic.
Pentru păstrarea siguranţei datelor este obligatoriu să apăsaţi butonul Logout
(

) pentru a ieşi din contul dumneavoastră.

NOTĂ:
Notele din sesiunea curentă de examene pot fi vizualizate accesând Tab-ul
„Rezultate evaluare”, care însă va fi activ doar pe durata sesiunii.
La scurt timp după încheierea sesiunii de examene (1-2 săptămâni), notele vor
apărea în aplicaţia UMS web a Universităţii, la care aveţi acces dacă v-aţi creat cont,
conform instrucţiunilor de pe site-ul universităţii (pe link-ul Acces situaţie şcolară adresa http://erp.spiruharet.ro:8080/ums/) sau centralizat pe Avizierul virtual de pe site
(accesând link-ul Login).
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