Er du studerende og skal tage kurser i Region Hovedstadens Kursusportal?
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1. Katalogforsiden
Katalogforsiden i Kursusportalen indeholder det samlede overblik over udbuddet af kurser og aktiviteter.
Det er herfra, du som bruger kan fremsøge de kurser og hold, du ønsker at tilmelde dig.

Brugeradgang
I Kursusportalen kan du frit søge blandt de kurser og aktiviteter, som udbydes. Du kan ligeledes tilmelde dig
kurserne direkte uden at være logget ind.

I forbindelse med din tilmelding vil du blive spurgt, om du har en brugerprofil i Kursusportalen, og i så fald
om du ønsker at logge ind i systemet. Har du allerede en brugerprofil, kan det være en fordel for dig at
logge ind, da du hermed slipper for at indtaste de obligatoriske felter i tilmeldingsformularen, hvor der allerede er registreret oplysninger på dig.
I Region Hovedstaden har vi valgt at køre med single-sign-on til Kursusportalen. Det vil sige, at hvis du er
ansat, så bliver du automatisk logget ind på din profil i Kursusportalen, hvis du sidder ved en pc, som du er
logget ind på via Regionens netværk.
Hvis du ikke sidder ved en pc på regionens netværk, så skal du klikke på den blå firkant ”Jeg er ansat i Region Hovedstaden”:

Herefter kommer du ind på en blå login-side, hvor du i første felt angiver regionh\dit regionsbrugernavn

(bam-id) og i andet felt den kode, som du selv har valgt til dit regions-brugernavn:

Du kan se, om du er logget ind, hvis dit navn står oppe i højre hjørne.

Kan du ikke huske dit brugernavn og/eller din adgangskode, så skal du kontakte HelpDesk hos Center for
IMT på telefon 38 64 80 80.
Har du ikke en brugerprofil, vil der automatisk blive oprettet en ny profil til dig i forbindelse med din tilmelding. Du modtager i den forbindelse en velkomstmail, hvor dine login- og brugeroplysninger vil fremgå.

Fanen Alle Aktiviteter
Fanen Alle Aktiviteter indeholder en listeoversigt udbuddet af kurser og aktiviteter.

Du kommer videre til kursusbeskrivelsen og holdtilmelding ved at klikke på kursets titel eller knappen Læs
mere.

Første gang du logger ind i Kursusportalen
Første gang du logger ind i Kursusportalen efter du har oprettet dig som ny bruger, bliver du bedt om at
lave en ny adgangskode.

Du kommer nu tilbage til katalogforsiden, hvor du skal logge ind med dit brugernavn samt din nye adgangskode.

Glemt adgangskode – eksterne profiler
Hvis du har en ekstern profil i Kursusportalen – og du har glemt din adgangskode - kan du benytte funktionen ”Glemt adgangskode”.

Indtast dit brugernavn/E-mail og klik på Send

Du modtager nu en e-mail indeholdende et link, hvor du kan lave en ny adgangskode.
Processen er som beskrevet i afsnittet: Første gang du logger ind i Kursusportalen.

2. Tilmelding
På katalogforsiden kan du som nævnt ovenfor fremsøge kurser og aktiviteter. Herefter kan du tilmelde dig
(og/eller andre) til det pågældende kursus fra kursusoversigten. Kursusoversigten tilgår du ved at klikke på
knappen Læs mere ud for et kursus i kataloget.

Nederst på siden kan du tilmelde dig kurset, hvis der er udbudt tilgængelige hold.

Du påbegynder tilmeldingen ved at klikke på den grønne Tilmelding-knap.

Klik på knappen Næste for at komme videre i tilmeldingen.
På andet trin i processen skal du udfylde deltageroplysninger.
Du kan hele tiden følge med i, hvor lang tid du har tilbage til at gennemføre tilmeldingen.

Når du har udfyldt deltageroplysningerne, er du klar til at gå videre i tilmeldingsprocessen.
Klik på knappen Næste.
På tredje trin i processen skal du angive kontaktoplysninger.
Når du kun tilmelder dig selv, skal du udfylde felterne med dine egne oplysningerne.

Når du har udfyldt kontaktoplysningerne, er du klar til at gå videre. Klik på knappen Næste.
Det fjerde trin i processen er godkendelsestrinnet.

Hvis du vil ændre noget i tilmeldingen, kan du altid gå et trin tilbage ved at bruge knappen Forrige.
Når du er tilfreds med tilmeldingen, færdiggør du den ved at klikke på knappen Tilmeld.
Endeligt præsenteres du for en tilmeldingskvittering.

Når du er tilmeldt holdet, modtager du en bekræftelsesmail.
Du kommer tilbage til kataloget ved at klikke på knappen Forsiden.

3. Min side
På Min side kan du få et overblik over dine nuværende tilmeldinger samt gennemførte og afsluttede kurser.
Det er også her, du afspiller e-læringsmateriale og modtager notifikationer om evaluering, udløb mv.

Mine aktiviteter
Det er på siden Mine aktiviteter, du får det fulde overblik over de aktiviteter, du er tilmeldt. Her kan du
desuden foretage afmeldinger (hvis der ikke er bindende tilmelding og tilmeldingsfristen ikke er overskredet) og rette dine deltageroplysninger.
Fanen Alle giver dig et overblik over alle de aktiviteter, som du har tilmeldt dig.
Fanen Aktuelle giver dig et overblik over alle dine aktuelle aktiviteter og inddeles efter aktiviteter til recertificering, uddannelser, igangværende aktiviteter samt igangværende e-læring. Du kan endvidere afspille elæring og hente kursusbeviser fra denne side.

Fanen afsluttede giver dig et overblik over de aktiviteter, du har gennemført, hvor perioden er afsluttet eller hvor holdet er blevet afsluttet.

E-læring
Fra Min side kan du også afspille e-læringsmateriale, der er knyttet til de aktiviteter, du er tilmeldt.

Du påbegynder afspilningen ved at klikke på knappen Afspil. Bemærk, at e-læringsmaterialer er forskellige.
Der stilles således forskellige krav til gennemførsel af forskellige e-læringsmaterialer. I nogle materialer vil
du opleve, at du skal besvare en række spørgsmål korrekt for at gennemføre, alt imens andre materialer
blot kræver, at du gennemlæser det hele.
E-læringsmaterialet afspilles i et separat vindue. Hvis du lukker vinduet, beregner Kursusportalen din gennemførsel ud fra din hidtidige indsats i e-læringsmaterialet.

Når du har foretaget de ønskede rettelser, kan du gemme via Gem-knappen i bunden af siden.

Evalueringer
Det er også på Min side, du ser og udfylder evalueringer for de hold, du har været tilmeldt. På siden Evalueringer får du en oversigt over de evalueringsskemaer, du endnu ikke har udfyldt. Du udfylder et evalueringsskema ved at klikke på knappen Evaluer.
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