eLS-pilot

BLACKBOARD LEARN
Blackboard Learn (Bb) er NTNUs nye e-læringssystem (eLS) for undervisning, og i løpet av
studieåret 2016/2017 er systemet i pilot. Høsten 2016 er det 76 emner og over 4000 studenter som
deltar. Våren 2017 vil omfanget øke, og høsten 2017 skal Blackboard tas i bruk for alle emner ved
NTNU. Studenter som tar emner i Blackboard-piloten kan måtte bruke flere ulike e-læringssystemer (f.eks. både Fronter og Blackboard) for sine ulike emner.
For mer informasjon, se Innsida-artikkelen på https://innsida.ntnu.no/bb

Logg på
• Logg på Blackboard fra https://innsida.ntnu.no/bb. Bruk ditt NTNUbrukernavn og passord for å logge på med Feide.
Hvordan finne frem
I hovedmenyen finner du følgende faner:
• Hjem: Dine emner, oppslag og lenker.
• Varsler: Oversikt over gjøremål, frister og siste endringer.
• Hjelp: Hjelperessurser, video og kontaktinformasjon ved problemer.
Innstillinger
• Endre skriftstørrelse, kontrastinnstillinger, språk og informasjon om deg
ved å klikke på navnet ditt øverst til venstre hjørne og velge Innstillinger.
App til studenter: Bb Student
• Tilgjengelig på iOS, Android og Windows-enheter.
• Søk opp «Norwegian University of Science and Technology»
og logg inn med vanlig brukernavn og passord.
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eLS pilot

BLACKBOARD LEARN
Blackboard Learn (Bb) is NTNU’s new e-learning system (eLS). 76 courses and over 4000 students are participating in the 2016 fall pilot. The scope will increase in spring 2017, and in fall 2017
Blackboard will be the sole eLS for all courses at NTNU. As only a selection of courses is part of
the pilot, student participants taking multiple courses may have to use several different e-learning
systems (e.g. both Itslearning/Fronter and Blackboard) for their various courses.
For more information, see the Innsida article at https://innsida.ntnu.no/bb

How to log on
• Log on to Blackboard from https://innsida.ntnu.no/bb. Use your NTNU
username and password to log on with Feide.
How to navigate
You can find the following tabs in the main menu:
• Hjem: Your courses, bulletin and links.
• Varsler: Overview of tasks, deadlines and recent changes.
• Hjelp: Help center with videos and contact information to helpdesk.
Settings
• Change the font size, contrast settings, languages settings and profile
settings by clicking on your name in the upper left corner and select
Settings.
App for students: Bb Student
• Available on iOS, Android and Windows devices.
• Search for “Norwegian University of Science and
Technology” and login using NTNU username and password.
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