Hej och välkommen till Webbutvecklare, ämnet Informatik
och Handelshögskolan vid Karlstads universitet!
Du har blivit antagen till programmet:
Webbutvecklare 180 hp (programkod: SGWEB och anmälningskod: 69812).
Jag heter Berit Kessler och är fakultetsadministratör på ämnet Informatik.
I det här informationsbrevet vill jag hälsa välkommen till Webbutvecklarprogrammet!
Om du undrar över något så kan du kontakta mig via e-post eller telefon.
Jag har nu semester och är åter 13 augusti.
Om du av någon anledning inte kommer till uppropet och programstarten, om du
ångrar din plats från urval 2 etc. kontakta mig via e-post.
Nedan följer information som du förväntas ta del av och som du kommer ha nytta av.
Första kursen du ska läsa är:
Prototyping: att pröva och kommunicera designkoncept 7,5 hp
(Anmälningskod: KAU-32393, kurskod: ISGA06, studietakt: 100 % campus)
Tid och plats (se schema):
Måndag 27 augusti
kl. 11:15 – 12:00 Upprop och programstart
sal 1D 328
Checklista:
1) Kom ihåg att tacka ja till programmet senast 27 juli på www.antagning.se
Om du redan tackat nej kan du sluta läsa nu 
2) Hämta ut ditt studentkonto (KauID) under ”Ny student/checklista”:
https://www.kau.se/student/ny-student/valkommen-hit/bra-att-veta/checklista
Där finns fler tips på hur du kan förbereda dig inför programstarten!
3) Registrera dig på första kursen ”Prototyping: att pröva och kommunicera
designkoncept”.
Detta gör du genom att logga in med ditt KauID på Min sida.
Registreringen är öppen söndag 19 augusti – söndag 2 september.
Registrering gör att du får tillgång till kursen och programmet. Registrering gör
också att du kan få studiebidrag och ev. lån från CSN, samt få högskolepoäng
för kursen.
Du måste registrera dig inför varje kurs du läser under programmets gång.
4) Information om den första kursen såsom schema, kursplan och litteraturlista
finns att hämta här:
https://www3.kau.se/kurstorget/index.php?lang=sv&kod=32393
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Observera att din egen arbetsinsats inte är begränsad till vad som står på
schemat. Att läsa ett program innebär 40 timmars arbetsvecka,
oavsett antal schemalagda föreläsningar och laborationer. Inläsning av
allt material och de självständiga studierna tar tid.
Observera att schema är preliminärt och fastställs fram till två veckor
innan kursstart.
Kurslitteratur är något du själv förväntas köpa/låna inför kursen.

5) Vi använder den webbaserade lärplattformen Canvas (från hösten) för att lägga
ut material och information under våra kurser. Det är ofta via Canvas som
inlämningsuppgifter (laborationer) ska lämnas in.
Information om Canvas och konto finns här: https://www.kau.se/student/arstudent/it-stod/tjanster/canvas
6) Utbildningsplanen för programmet samt info om utbildningen finns här:
https://www3.kau.se/programtorget/?lang=sv&kod=SGWEB&inr=&termin=20
182
7) Om du är i Karlstad innan kursstart har du möjlighet att smygstarta terminen
redan den 24 augusti: https://www.kau.se/student/ny-student/forstaveckorna/aktiviteter-vid-terminsstart/smygstart



Övrig information:
Karlstads universitets webbplats: https://www.kau.se



Kartor över campusområdet och alla salar: https://www.kau.se/omuniversitetet/kontakt/besok-oss/campuskartor



Ladda hem kartmapp via:
http://kau.se/mazemap Finns som app att ladda hem: MazMap



Information om ämnet Informatik, nyheter, våra utbildningar, pågående
forskning och kontaktuppgifter: https://www.kau.se/informatik



Handelshögskolans webbplats (ämnet Informatik och Webbutvecklare ingår i
Handelshögskolan): https://www.kau.se/hhk
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Varmt välkommen önskar jag och alla som jobbar med
programmet!

Berit
Kontaktuppgifter:


Fakultetsadministratör på ämnet Informatik:
Berit Kessler, rum 1A 331, tfn: 054-700 1767,
e-post: berit.kessler@kau.se



Programledare:
Henrik Andersson, rum 1A 340, tfn: 054-700 2805,
e-post: henrik.andersson@kau.se



Kursansvarig (första kursen):
Henrik Andersson, rum 1A 340, tfn: 054-700 2805,
e-post: henrik.andersson@kau.se



Studie- och karriärvägledare:
Eva Hallgren, rum 1B 328, tfn: 054-700 1142,
e-post: eva.hallgren@kau.se
Telefontid: mån – fre kl 11.00-12.00
Boka in en vägledningstid via www.kau.onlinebooq.se

3(3)

