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Vad gäller för min utbildning?
Redan innan du är registrerad kan du besöka vår  
lärplattform Learn för mer information kring hur 
programstarten ser ut till hösten. 

För att hitta information om det program som du är 
antagen till besök vår välkomstsida du.se/välkommen 
och markera aktuellt program i programlistan. Du 
kommer då till ditt programrum där du under fliken 
”ny student” ute till vänster på sidan hittar aktuell 
information. 

Ställ dig i bostadskö
När du söker bostad finns det flera sätt att gå till väga. 
Det vanligaste är att ställa sig i bostadskö hos kommun- 
ens bostadsbolag, tunabyggen.se i Borlänge och 
kopparstaden.se i Falun. Ställ dig i kö redan idag för 
att öka dina chanser till boende.

Ansök om studiemedel
Du ansöker om studiemedel på csn.se.

Annat bra att tänka på
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FACEBOOK.COM/DALARNAUNIVERSITY

INSTAGRAM.COM/HOGSKOLANDALARNA

SUPPORT@DU.SE | 023-77 88 88 Välkommen till
Högskolan Dalarna

DU.SE/VÄLKOMMEN

du.
se

TACKA JA TILL DIN UTBILDNING

SENAST 22 JULI

du.
se

Do you want the information in English? Please visit du.se/folderinenglish.
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 Tacka ja till din utbildning senast 22 juli
För att behålla din utbildningsplats måste du tacka ja på antagning.se

 Skapa din elektroniska identitet
När du blivit antagen på en utbildning hos oss ska du skapa din elektroniska 
identitet via activate.du.se.  

 Registrera dig på din utbildning 15 – 28 augusti
Du behöver registrera dig på student.ladok.se och legitimera dig med identiteten 
från activate.du.se. Har du inte registrerat dig i tid förlorar du din plats på utbildning-
en du antagits till. När du skapat din elektroniska identitet och registrerat dig med den 
får du full tillgång till vår lärplattform Learn där du finner all information som rör 
ditt program och dina kurser.  
Du loggar in på Learn via learn.du.se

 Närvara vid utbildningsstart
Vissa utbildningar har obligatoriska moment vid start, antingen direkt på plats eller 
via nätet. För information om och i så fall när det sker för din utbildning, logga in på 
vår lärplattform Learn. 

Om du har förhinder måste du meddela detta i förväg till support@du.se. 

För ett rikt studentliv
Det är med stor glädje vi på studentkåren välkomnar dig som ny student 
till Högskolan Dalarna och förhoppningsvis framtida medlem i kåren!

Studentkåren är uppbyggd för studenter och av studenter 
– det är vi studenter som skapar vad studentkåren är och 
vad den ska göra. Den är ingenting utan de ideella krafter 
som vill vara med och bidra till ett rikare studentliv.

Utbildningsbevakning
Utbildningsbevakning handlar om att ge student- 
perspektivet på utbildningarna och ge en samlad 
studentröst. Studentkåren har representation i beslut- 
ande, beredande och rådgivande organ på alla nivåer; 
från ledning ner till kursnivå. 

Studiesocialt
Dalarnas Studentkår och IntroMästeriet välkomnar alla 
nya studenter till Högskolan Dalarna! För att göra ert 
välkomnande så minnesvärt som möjligt ordnas en 
introduktion för alla nya studenter.   

Vad är introduktionen?
Introduktionsveckorna hålls vanligtvis under de första två 
veckorna av terminen och är arrangerade av studenter, 
för studenter. Detta för att ge alla nya studenter en bättre 
chans att få lära känna sina årskursare, skolan men även 
staden man kanske flyttar till. Kåren finns här för er och 
ämnar ge er den bästa skolstarten någonsin. Alla program 
med nyantagna studenter tilldelas mentorer som själva 
är studenter och studerar på Högskolan Dalarna.  
Mentorerna och de övriga introfunktionärerna bär 
tydliga tröjor för att synas och kunna hjälpa er. För 
att se vad som gäller för introduktionen, vänligen 
besök dalastudent.se

Vi ses i höst!

Kårstyrelsen genom Ordförande, Johanna Stickert 
och Vice Ordförande, Ebba Erkas

Här på Högskolan Dalarna finns människor som studerar 
av olika skäl, som har olika bakgrund och som kommer 
från olika delar av världen. Många kommer direkt från 
gymnasiet och andra har redan varit ute i arbetslivet 
och bestämt sig för att förändra sitt liv och framtid. 

Oavsett vilka skälen är till att du valt att studera på 
Högskolan Dalarna vill vi arbeta för att du ska ha en så 
bra chans som möjligt att uppnå dina mål. När våra 
studenter beskriver hur det är att studera hos oss brukar 
de berätta om den vänskapliga stämningen och närheten 
till både studiekamrater och lärare. Här blir du sedd 
och försvinner inte i mängden. 

Vår vision är ”Vi skapar öppna vägar till kunskap för 
ett gott samhälle”. Vårt fokus är att ge våra studenter 
möjligheten att faktiskt göra skillnad i världen.  

Vissa gör skillnad i det lilla när de skapar sig själva en 
ny och bättre framtid genom sina studier. Det finns också 
de som genom studier och forskning hos Högskolan 
Dalarna faktiskt kommer att göra världen bättre ur 
ett globalt perspektiv.

Vilka mål du än har med dina studier vill vi hälsa dig 
varmt välkommen till Högskolan Dalarna. Vi lovar att 
ge dig bra förutsättningar att nå dem och att stötta dig 
i att förverkliga dina framtidsdrömmar.
Välkommen och lycka till! 

Martin Norsell, rektor 
Högskolan Dalarna

Välkommen till oss!
Kanske har du valt att studera på Högskolan Dalarna för att förverkliga dina 
framtidsdrömmar. Du kanske vill förbättra världen? Eller så vill du helt enkelt 
kunna skaffa dig ett riktigt bra arbete när du är färdig med dina studier.

Checklista
ATT GÖRA FÖRE DEN 29 AUGUSTI

Studiestart 29 augusti
Höstterminen startar måndag den 29 augusti 2022 med en välkomst- 
ceremoni för alla nya studenter på Högskolan Dalarna. 

FÖR MER INFORMATION OM CEREMONIN BESÖK
DU.SE/VALKOMSTCEREMONI

Dagen fortsätter med programinformation. Vissa utbildningar har obligatoriska moment vid start. 
För information om vad som gäller för din utbildning, logga in som gäst på vår lärplattform Learn.

FÖR ATT TA DEL AV MER INFORMATION SOM ÄR 
BRA ATT HA INFÖR STUDIESTART VÄNLIGEN BESÖK�

du.se/välkommen

Do you want the information in English? 
Please visit du.se/folderinenglish.
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