Sundsvall, den 1 juli 2013
Hej,
jag är glad att få välkomna dig som sökande till kursen DT144G Webbapplikationssäkerhet. Om
du tackat ja till ditt antagningsbesked ska du läsa detta brev som ett välkomnande till kursen.
Kursen kommer att inledas med en introduktionsföreläsning i Adobe Connect-rummet på adressen
https://connect.sunet.se/miun-owasp/.

Du behöver fungerande headset och webbkamera. Tiden nner du i portalschemat, se URL
https://portal.miun.se/web/student/schedule/.

Om detta är din första kurs vid universitetet måste du först aktivera ditt användarkonto innan
du kommer åt studentportalen, detta ska du ha fått ett separat e-brev om.
Universitetet tillämpar akademisk kvart, vilket innebär att föreläsningen börjar en kvart efter hel
timme, men logga in en kvart innan för att se att din utrustning fungerar och för att förändra
eventuella inställningar. Direkt när du kommer in i Connect klickar du på Meeting och väljer
Audio Setup Wizard i menyn. Följ den guiden för att testa och ställa in ditt headset och därefter
testar du att dela din webbkamera för att se att den fungerar.
Tänk på att kursen är utformad för 20 timmar aktivt studerande per vecka, då den ges på
halvfart. På grund av individuella variationer av erfarenheter kan det dock ibland behövas en
större insats för vissa och mindre för någon annan, men detta är naturligt likt i ett vanligt
heltidsarbete. Var förberedd för detta.
Du kommer att få tillgång till kursen via universitetets lärplattform efter registrering. Det är i
lärplattformen all kommunikation sker och allt material presenteras, URL:en är
https://elearn.miun.se/.

Där nner du även alla dina andra kurser vid lärosätet. Registrering gör du i studentportalen
tidigast två dagar före kursstart.
När du väl är registrerad krävs att du är aktiv i kursen. Om du inte visat aktivitet, genom att
göra den första uppgiften, inom tre veckor kommer du att avregistreras från kursen och din plats
ställs till förfogande för någon annan.
Övrig information som kan vara bra att veta för att studera vid universitetet nner du på URL
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https://www.miun.se/antagen/IKS/.

Om du saknar någon information där är du välkommen att kontakta studentexpeditionen, du
når dem på telefonnummer 060-14 8688 eller 060-14 8912. Alternativt kan du kontakta dem via
e-post till adressen iksexp@miun.se.
Vänligen,
Daniel Bosk
Universitetsadjunkt i datateknik
Kursansvarig
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