Paris Dauphineuniversitetet
och Blackboard:
ett långvarigt
samarbete

Blackboard-plattformen

• Blackboard Learn
Paris Dauphine-universitetet

• 10 000 studenter
• 2 000 managers i livslångt
lärande
• Över 1 400 kurser online i
Blackboard

Université Paris Dauphine grundades 1968
och är ett lite annorlunda universitet.
Med 10 000 studenter och 2 000 managers
i livslångt lärande är skolan halvvägs
mellan en grande école (högskola) och
ett litet universitet. Skolan är ovanlig
eftersom den har en urvalsprocess för
intagning. Som långvarig Blackboard-klient
har Paris Dauphine-universitetet använt
lösningen Blackboard Learn i över sex år
nu för att distribuera kursmaterial, ange
examineringar och samla in läxor online.
Här är en närmare titt på deras framgångar.
Paris Dauphine-universitetet har arbetat med e-utbildning
sedan 1999. Universitetet har nästan 2 000 managers i
livslångt lärande – och mycket speciella krav. ”Vi började
använda Blackboard i våra MBA-program. Studenterna var
bara här en gång i månaden, så vi behövde förstås dela ut
kursmaterial och erbjuda handledning mellan tillfällena,”
förklarar Cécile Chevalier, ansvarig för Paris Dauphineuniversitetets Educational Engineering Centre. Efter den
första framgången med MBA-studenterna utökades snart
Blackboard-användningen till alla kurser med livslångt
lärande: magisterutbildningar, Executive Masters,
universitetsexamina och så vidare. Därefter var det dags

för grundkurserna, där systemet började användas vid sidan av
konventionell klassrumsutbildning. Idag ges 1 435 kurser online
i Blackboard: 80 % är inom livslångt lärande, 50 % är inom
kandidatkurser och 20 % är inom magisterprogrammen.

En enda lösning för många olika
användningsområden
Hanteringssystemet för lärande, som nu heter MyCourse,
är tillgängligt för 570 forskande föreläsare och 1 500
deltidslärare som arbetar för universitetet. Bland lärarna
finns stor uppskattning av de många möjligheterna och
verktygen i systemet för överföring av dokument, mottagning
av inlämningsarbeten med automatisk plagiatkontroll,
onlineexamineringar och utvärdering av utbildningen, samt
resurser för samarbete och kommunikation.
En stor del av kursmaterialet finns fortfarande inte i
onlinebiblioteket, men universitetet investerar för att
åtgärda detta. Varje år rekryteras ett 30-tal studenter för att
främja Blackboard-lösningen i hela organisationen. “Detta
teams uppdrag är att arbeta några timmar i veckan med att
marknadsföra lösningen för andra studenter och för lärarna. I
vissa fall kan de till och med utbilda personalen eller samla in
kursmaterial för att kunna lägga det online direkt,” säger Cécile
Chevalier. Den här strategin har lönat sig. Ytterligare 100–200
kurser läggs till online varje år.
Utöver den här gruppen med arbetande studenter arbetar
åtta heltidsanställda vid Educational Engineering Centre med
att hantera och koordinera Blackboard, hjälpa lärarna med
utbildningsmetoder och utbilda dem i digital teknik. ”Vår roll
är att ge support, inte tekniskt underhåll. Lösningen ligger på
Blackboards servrar och hanteras av dem,” tillägger chefen för
Educational Engineering Centre. Den här outsourcade modellen
har frigjort mycket tid för personalen i Educational Engineering
Centre så att MyCourse-användare får bättre tjänstkvalitet.

En lösning med många resurser
Blackboards närvaro ökar i Frankrike och dess innovativa
tekniker har övertygat många utbildningsinstitutioner över hela
världen, från förskolor till institutioner för livslångt lärande.
Siffrorna talar för sig själva: Blackboard har över 19 000 klienter
och 30 miljoner användare. Det är inte så konstigt: Blackboard
Learn har många fördelar. ”LMS ger en färdig produkt, tillgänglig
i SaaS-format och med en mängd användbara, effektiva verktyg.
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En viktig fördel är att vi inte behövde konfigurera några extra
funktioner. Allt finns,” säger Cécile Chevalier. I LMS finns ett stort
utbud av viktig funktionalitet för samarbetsfunktioner som wikis,
bloggar och forum, samt möjligheten att skapa grupper och dela
filer och ett program för plagiatkontroll. En annan viktig tillgång
är hur driftsäker och stabil lösningen är. ”Med Blackboard kan vi
organisera onlineexamineringar för flera hundra studenter på en gång
utan några som helst serverproblem. Konkurrerande lösningar verkar
inte lika stabila,” säger Chevalier. Andra faktorer som kan påverka
valet av LMS är hur det ser ut, det internationella erkännandet
det har fått och hur öppet det är för enkel kommunikation med
webbtjänster.

Nya projekt på gång
Blackboard Learn är mycket flexibelt och helt anpassningsbart.
Universitetet har justerat färgschemat i LMS så att det matchar
skolans grafiska standard och utvecklat nya byggblock. För att följa
med i studenternas skiftande vanor och allt högre användning
av mobiltelefoner och surfplattor investerade Paris Dauphineuniversitetet i en Blackboard Mobile Learn-licens 2013.
Det blir säkert fler kapitel i sagan om institutionens samarbete
med Blackboard. Paris Dauphine-universitetets Educational
Engineering Centre arbetar redan med nya projekt: ”Just nu håller vi
på med nya undervisningsmodeller för examenskurser och Masterskurser, inklusive ett utökat utbud av SPOC och MOOC i linje med vår
särpräglade undervisning,” avslutar Cécile Chevalier.

”LMS ger en färdig produkt, tillgänglig i SaaS-format och med
en mängd användbara, effektiva verktyg.”
Cécile Chevalier
Chef för Paris Dauphine-universitetets Educational Engineering Centre.
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