
 

 

Den 13 Juli 2017 

 

Innan du tackar ja till programmet IT Säkerhet 
och Mjukvarutestning, läs det här! 
 
Nu är ditt första antagningsbesked på väg till dig 
I antagningsbeskedet, som har svarskrav, ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken efter det första 

urvalet. Om du blivit antagen eller reservplacerad måste du svara, ja, för att behålla din plats. 

 

1. Läs den information som finns i programmets rum på LEARN under ”Anslag” och 
”Programinformation” -- OBS! Du har redan nu gäst-access till LEARN -- 
 

Lägg märke till följande: 

a. IT Säkerhet och Mjukvarutestning programmet är en teknisk utbildning med stort fokus på 

datateknik. 

b. Utbildningen är på tre läsår. 

c. Studierna är på heltid. För att följa med i utbildningen måste du studera varje vardag på heltid 

och ibland kommer du även att behöva ta kvällar och helger till hjälp. 

d. Var vaksam på att vissa kurser i programmet bygger på varandra, s.k. förkunskapskrav. 

 

2. Programmets rum på LEARN uppdateras kontinuerligt med viktig information! 

Bevaka programrummet. Kontrollera om det har kommit upp något nytt ”anslag” sen sist du besökte 

programrummet. Även flikarna ”Programinformation” och ”Programmaterial” är bra att klicka på för att se om 

något nytt har publicerats. 

3. Välkomstsidan innehåller allt du behöver för att komma igång 

Surfa in på högskolans välkomstsida:  Ny student-välkommen hit! Här hittar du information om 

REGISTRERING, BOENDE, STUDENTLIV, STÖD o HJÄLP, TERMINSSTART, STUDIERNA samt inte 

minst den viktiga ”CHECKLISTA NY STUDENT”! 

4. Portalen ”UNDER-STUDIERNA” 
 

Följ länken: Praktisk information under dina studier  Här har du åtkomst till massor av viktig information som 

rör dig och dina studier såsom REGISTRERING, SCHEMA, TENTAMEN, BETYG mm mm. 

 

5. Se till att svara 
 
I antagningsbeskedet med svarskrav ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken. Om du blivit antagen 

eller reservplacerad måste du svara och tacka ja, för att behålla din plats. Sista svarsdatum hittar du via 

https://www.antagning.se/se/start . 

 

 

I augusti får du ditt slutliga antagningsbesked 
I det slutliga antagningsbeskedet ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken efter det andra urvalet. 

Se även : Antagningen-Viktiga Datum 

 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

Thomas Kvist 

http://www.du.se/valkommen
http://www.du.se/sv/Utbildning/under-studierna/
https://www.antagning.se/se/start
https://www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/Viktiga-datum/

