
 

 

Den 14 augusti 2017  

 

 Välkommen till IT Säkerhet och 
Mjukvarutestning programmet!  
 
1. Användarkonto till högskolans IT-miljö  
Nu bör du ha fått ett brev med information om hur du ska skapa ett användarkonto. Skapa kontot så snart som 

möjligt. Användarkontot kommer du att behöva för att logga in på ”Mina sidor” och registrera dig till 

utbildningen.  

 

2. ”Mina sidor” uppdateras kontinuerligt med viktig information!  
När du har ditt användarkonto så besök ”Mina sidor”. Enklast att nå ”Mina sidor” är att surfa in på högskolans 

webbplats, www.du.se och klicka på länken ”Mina sidor”. Du måste logga in med den användaridentitet och 

lösenord som är knutna till ditt konto. ”Mina sidor” uppdateras kontinuerligt med administrativ information om 

utbildningen och dess kurser. Besök därför ”Mina sidor” ofta.  

 

3. OBSERVERA, registrera dig till utbildningen, det räcker inte med enbart ha tackat ja!  
Det räcker inte med att du har tackat ja till den utbildningsplats som du har blivet erbjuden. Du måste även 

registrera att du faktiskt kommer att gå utbildningen! Det kan du göra från och med den 14 augusti till och 

med den 27 augusti, via ”Mina sidor”. Om du inte registerar dig inom den tiden kommer du att tappa din 

utbildningsplats.  
Så registrerar jag mig: För att få studiemedel och arbeta fullt ut i vår lärplattform LEARN, måste du vara registrerad på kurser och eventuella 

program. 

Två veckor före kursstart öppnar kursen vanligtvis för webbregistrering. Registreringen stängs söndagen före veckan kursen startar. 
Undantag finns, till exempel för kurser med fri start. 

Så här gör du för att registrera dig: 

1. Logga in på ”Mina sidor” på www.du.se.  

2. I högra spalten syns en röd text om du har program och/eller kurser att registrera dig på. 
3. Klicka på texten ”Registrera mig” 

4. Börja med att kontrollera att det är rätt termin. H17 betyder höstterminen 2017. 

OBS. Sommarkurser 2017 räknas till höstterminen, välj alltså H17. 
5. När du valt rätt termin, klicka på ”Nästa”. 

6. Klicka i de kurser du vill registrera dig på. 

OBS. Om du har program som du ska registrera dig på måste du göra det först. 
7. Klicka på ”Registrera” när du är klar. 

8. Nu ser vad du blivit registrerad på. 

 

4. Måndag den 28 augusti börjar terminen ”HT17”  
Utbildningen börjar med de båda kurserna,  

a. MI1002, Introduktion till IT och BI, ämne Mikrodataanalys, kursansvarig är Hasan Fleyeh, 

hfl@du.se  

b. IK1086, Kommunikation och gruppdynamik i systemutvecklingsprojekt, ämne Informatik, 

kursansvarig är Anders Avdic, aav@du.se   

 

Information om de båda kurserna kommer att finnas i kursernas rum på LEARN i samband med att kurserna 

börjar. För frågor om kurserna, ta kontakt med respektive kursansvarig. 

 För att se ditt schema, gå till: Schema 
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5. Välkommen till Högskolan Dalarnas introduktionsdag och obligatoriskt upprop, måndag den 
28 augusti  
 
Du MÅSTE delta i introduktionsdagens upprop, på Campus Borlänge. Om du uteblir från uppropet och 

dessförinnan inte meddelat förhinder att delta mister du din studieplats.  

 

Under introduktionsdagen på Campus Borlänge kommer du att träffa dina blivande klasskamrater samt 

förhoppningsvis några av de lärare som medverkar i utbildningen samt delar av personal från studerandeservice.  

 

 Preliminärt schema för informationsdagen är följande: 

 Klockan 10:00 – 11:00 Välkomstceremoni i Galaxen.  

o Därefter promenad till Campus Borlänge Sal B247 
 Klockan 11:20 – 12:00 UPPROP! 

 Klockan 12:00 – 13:00 Programinformation. 

 Från klockan 13: Tar KÅREN över med olika aktiviteter. Samlingsplats är ”Börje Anderssons park” 

där ni även kommer att inta en lättare lunch. 

  

Välkommen önskar 

Thomas Kvist  

Programansvarig IT Säkerhet och Mjukvarutestning Programmet 


