Viktigt att veta
– för dig som har anmält
dig till en utbildning vid
Högskolan Dalarna
våren 2017!
Bara det viktigaste,
för mer information
se dokumentet
”Bra att veta”
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Oktober2016

Urvalsprocessen kommer att pågå fram till att antagningsbeskeden skickas ut 8 december. Först kontrolleras att du är behörig
och sedan värderas dina meriter. Meritvärderingen avgör vem
som ska antas om det är fler anmälda till en utbildning än det
finns platser.
Det här dokumentet är en sammanfattning av vad du behöver
veta inför våren. Vill du veta mer finns dokumentet ”Bra att veta”
med utförligare information.

Antagningsbesked med svarskrav
I antagningsbeskedet ser du om du är antagen, reservplacerad
eller struken efter det första urvalet. Om du blivit antagen eller
reservplacerad måste du svara på det första antagningsbeskedet
för att behålla din plats.
Du får beskedet inför vårterminen 2017 den 8 december.

Viktigt – Tacka ja till utbildningen
Om du har blivit antagen eller reservplacerad måste du svara på
det första antagningsbeskedet för att behålla din plats.
Sista svarsdag inför vårterminen 2017 är den 19 december

Slutgiltigt antagningsbesked
På antagningsbeskedet ser du om du är antagen, reservplacerad
eller struken efter det andra urvalet. Om du blivit antagen i det
andra urvalet har de utbildningar du prioriterat lägre strukits.
Det gäller även alternativ du varit antagen till i det första urvalet.
Du får Slutgiltigt antagningsbesked inför vårterminen 2017 den
22 december.
Beskedet ska bara besvaras om Högskolan har meddelat att du
ska göra det.

Sen antagning
Ju tidigare du anmäler dig för sen antagning, ju längre fram i
kön kommer du.
Det kan finnas platser kvar ännu vid terminsstart och vissa kurser har kontinuerlig start.

Viktigt – Användarkonto
Du har Tackat ja till studier vid Högskolan Dalarna, och ska
sedan skapa dig ett elektroniskt ID (användarkonto) om du
inte redan har ett. Efter det får du tillgång till de tjänster som
erbjuds elektroniskt vid Högskolan Dalarna. Elektroniskt ID
skapar du på activate.du.se.
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Viktigt – Registrera dig
Två veckor före kursstart öppnas kurser och program vanligtvis för
registrering.
Registreringen stängs söndag veckan innan kursstart.
Du måste vara registrerad för att få poäng. Ju snabbare du registrerar dig, desto snabbare kan du också få studiemedel. Du registrerar
dig på ”Mina sidor”.

OBS: Obligatorisk närvaro vid upprop!
Uppropet är en bekräftelse av din registrering. Uppropet görs av
lärare vid kurstart (vanligtvis första lektionen/seminariet),
antingen direkt på plats eller via nätet. Kolla vad som gäller för
din utbildning. Du mister din studieplats om du inte är närvarande, eller om du inte i förväg meddelat förhinder till Support;
support@du.se, tel 023 77 88 88.
Ett introduktionsschema för program- studenter finns för de
första dagarna på terminen. Det hittar du på du.se/welcome.

Fronter
Fronter är ett smidigt verktyg för alla studenter som studerar
nätbaserat, men används givetvis också av studenter som finns på
campus. De flesta kurser har ett kursrum i Fronter och arbetet där
är en viktig del av studierna.
För att använda lärplattformen Fronter i studierna måste du dock
vara registrerad.

Kurslitteratur
Kurslitteratur publiceras senast 30 dagar innan kursstart i kursrummet i Fronter. Fronterrummet når du enklast genom att logga
in på du.se/welcome. Du kan också gå in på du.se och välja Fronter. Men du måste du sedan leta på rätt kursrum.

Studiemedel
Studiemedel är pengar du kan få när du studerar. Du måste ansöka
om du vill ha studiemedel. Gå in på www.csn.se för att göra en
ansökan. Studiemedel består av bidrag och lån.

Kåren
Som student kan du välja vara med i studentkåren. Kåren kanske
låter som något som mest vänder sig till campusstudenter, men de
är din fackliga representant och deras kanske viktigaste uppgift är
att se till att Högskolan sköter sina förpliktelser mot studenterna.
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Nätbaserade studier, datorkunskaper och utrustning
Du behöver inte vara ett datorproffs för att studera nätbaserat
hos oss, men det förutsätter en grundläggande datorvana.

Utrustning
• Dator
• Tillgång till internet via bredband, hemma
eller via lärcenter, bibliotek och dylikt
• Headset med mikrofon (för webbaserade möten)
• Eventuellt webbkamera (för webbaserade möten)

Mina sidor
”Mina sidor” (tidigare kallat studentportalen) tar hand om allt
runt dina studier. Det är nätbaserade tjänster som är personligt
anpassade för den som loggat in.

Studentslivets cykel
Varje termin finns fyra saker som du måste göra inför de fortsatta studierna nästa termin. Oavsett om du är programstudent
eller inte. De inträffar lite olika beroende på vilken termin det är,
men det är samma tre saker:
• Anmäla dig till nästa termins kurser
• Tacka ja sedan du blivit antagen
• Registrera dig på kursen innan den startar.
• Närvara vid det obligatoriska uppropet
Allt detta gör du genom Mina sidor, även om Anmälan och
Tacka ja sker på antagning.se. Men om du går in via Mina sidor,
kan du använda det användarkonto och lösenord du har på här
på högskolan. När någon av åtgärderna är aktuella läggs en direktlänk ut på Mina sidor.

Studentbostäder
För alla studenter som söker boende tidigt är urvalet av boendeformer rikt. Du kan välja att bo i studentrum, i korridor, dela
lägenhet eller bo själv i lägenhet. Samtliga dessa bostadsformer
finns inom tre till fem kilometers avstånd från högskolebyggnaderna i Borlänge respektive Falun. Blir du antagen sent kan du
behöva stå i kö för att få studentboende. Följ de riktlinjer som
respektive bolag informerar om.
Du måste själv kontakta bostadsföretagen, Tunabyggen i Borlänge och i Falun av Kopparstaden AB. och ansöka om ditt
boende.

Kommunikation
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Mellan Högskolans två campus i Borlänge och Falun är det inte
mer än 20 km. Bussarna går direkt - var 20:de minut - mellan
Campus Framtidsdalen (Borlänge) och Campus Lugnet (Falun).
Du kan också välja att kliva på i respektive stads centrum. Turen
tar ca en halvtimme.

