Raharja FoX
Kegunaan Rhjfox
Ada 10 (Sepuluh) Kegunaan yang ada di RhjFox, antara lain :

1. Pembelajaran Jarak Jauh
2.
3.

Individualisasi pembelajaran: tanggapan pribadi di forum RhjFox tidak terbatas waktunya. Mahasiswa memiliki kebebasan untuk melanjutkan dialog tentang topik yang mereka paling sukai.
Mendorong berpikir kritis: Topik forum RhjFox yang efektif, terbuka dan dirancang untuk mendorong Civitas Perguruan Tinggi Raharja.. Untuk menanggapi topik forum RhjFox memerlukan pemikiran terorganisir dan sintesis
dari konsep yang diperkenalkan.

4.
5.

Otonomi Pribadi Raharja: Civitas Pribadi Raharja memiliki fleksibilitas untuk merefleksikan pikiran mereka dan membaca tanggapan.
Lebih banyak pertukaran demokratis: Dalam setiap kelas 25-30 Mahasiswa, akan ada kepribadian yang dominan, dan mahasiswa yang mungkin merasa tidak termotivasi untuk berbicara. Oleh karena itu diskusi, bahkan dalam
kelompok-kelompok kecil, jangan biarkan waktu yang sama untuk semua siswa. Dalam forum online, setiap siswa memiliki suara yang akan didengar oleh siapa pun yang memilih untuk membaca komentar nya

6.

Lebih banyak waktu untuk merumuskan tanggapan dan opini yang objektif: Karena forum Rhjfox diskusi terjadi sepenuhnya online, Pribadi Raharja memiliki fleksibilitas untuk menambahkan masukan mereka ketika mereka
siap. Beberapa memilih untuk menjawab pertanyaan dengan segera, sementara yang lain lebih memilih untuk mempertimbangkan tanggapan seseorang terlebih dahulu. Mahasiswa seringkali jauh lebih nyaman membahas di
Forum ketimbang di dalam kelas.

7.

Fleksibilitas dan kenyamanan: Mahasiswa mengatur jadwal mereka sendiri untuk berdiskusi di Forum RhjFox. Sebuah forum RhjFox tersedia setiap saat untuk mengakomodasi wadah Informasi diluar jam pelajaran,
pekerjaan, dan tuntutan keluarga. Forum RhjFox ini dapat diakses dari koneksi Internet melalui World Wide Web, yang memungkinkan Civitas Perguruan Tinggi Raharja untuk berpartisipasi bahkan ketika mereka sakit atau
dalam perjalanan.

8.
9.
10.

Pribadi Raharja mengalami proses komunikasi profesional. Memberi Forum RhjFox mengalami keuntungan pribadi dan akademik sebagai hasil komunikasi mereka dengan rekan-rekan mereka.
Mahasiswa menemukan sumber daya konten / keahlian. Forum RhjFox ini diperkenalkan kepada Semua Civitas Perguruan Tinggi Raharja yang bisa berfungsi sebagai sumber daya ke dalam pekerjaan.
Dosen dapat me-request Forum untuk Kelas, yang bertujuan agar mahasiswa banyak berinteraksi dengan Dosen. Dosen dapat share materi-materi yang akan didownload oleh mahasiswa nya, selain itu Mahasiswa dapat
upload tugas yang berupa Document kepada Dosen yang bersangkutan. Dosen dapat membuat satu Discuss per-minggu dengan pendapat mahasiswa yang berbeda, untuk mendapatkan nilai tambahan.
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