
 

 

Den 18 augusti 2017  

 

Introduktionsdagen, den 28 augusti 
 
 

Hej och välkommen till första dagen på din nya 
utbildning! 

 
Här följer lite information om introduktionsdagen. Syftet med träffen är att du ska få träffa 
dina studiekamrater som börjar på programmet samt (om tiden medger detta) att träffa 
någon eller några ur skolans personal. MEN…den allra viktigaste händelsen denna dag är att 
du skall delta i programmets UPPROP för att säkra din studieplats! 

 Meningen är också att du skall få grundläggande information om dina förestående 
högskolestudier och livet i allmänhet som studerande på Campus Borlänge.  

 

För dig som börjar på programmet IT Säkerhet och Mjukvarutestning är det således 
obligatorisk närvaro som gäller vid denna introduktionsdag annars mister du din 
studieplats!!  
Om du av synnerliga skäl inte kan närvara, måste du meddela support@du.se i god tid. 
Meddela även programansvarig Thomas Kvist, tkv@du.se.  
 

 

Skapa användarkonto i god tid innan introduktionsdagen 
Använd länken: https://activate.du.se/  
 

 

 

Information inför introduktionsdagen samt all annan viktig 
information 
Använd länken: http://www.du.se/valkommen. Information om introduktionsdagen hittar du 
under TERMINSSTART. 

 

Observera att du ska du ha registerat dig till programmet senast under söndagen den 27 augusti. 

Använd länken: http://www.du.se/sv/Utbildning/under-studierna/registrering/ för hjälp och 
information. 

 

 

 

Lokal för introduktionsdagen 
Efter välkomstceremonin på Galaxen så vandrar vi gemensamt till Campus Borlänge och 

samlas där i Sal B247 för fortsatta aktiviteter. Se preliminärt schema nedan. 
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Passerkort till högskolans lokaler 
ONSDAG 30/8 klockan 10.00 har jag bokat tid åt er vid RECEPTIONEN Campus Borlänge, 

för fotografering så att ni kan få ett passerkort till högskolans lokaler, d.v.s. 

entré/allmänna datorsalar/programmets egna datorsalar.  

 

FÖR ATT KUNNA FÅ ETT PASSERKORT MÅSTE DU TILL FOTOGRAFERINGSTILLFÄLLET: 

 ha med dig en giltig legitimationshandling 

 vara registrerad på programmet 

Missar du detta tillfälle måste du själv se till att boka tid för fotografering. 
 

 
 

 
 
 

Schema för introduktionsdagens  PROGRAMINFORMATION. 
Återsamling i Sal B247, Campus Borlänge, efter ceremonin på GALAXEN. 

(Alla tider är cirka-tider) 

 
 

11.20 – 12.00  Sal 247 Thomas Kvist   
                   UPPROP 
 
Jag kommer att ropa upp er utifrån registreringslistan 

och ni studenter kommer att få bekräfta er närvaro 
muntligen. Uteblir du från detta upprop mister du din 

studieplats!! 

12.00 – 13.00 Sal 247 Thomas Kvist PROGRAMINFORMATION - Allmän information om 
högskolestudier och din tid på programmet vid 
Högskolan Dalarna campus Borlänge. 
Om tiden så medger kommer ni även att få träffa 
någon eller några av de lärare som kommer att hålla i 
de inledande kurserna i läsperiod 1. 

 

 
Välkommen önskar programansvarig 

Thomas Kvist 
 


