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1. Velkommen 

Med denne guide kan du få adgang til de personoplysninger, som Komponent har gemt om dig. 

Vi vil bede dig tjekke om oplysningerne er korrekte, og hvis du er ny underviser, oplægsholder eller 
censor også udfylde de manglende oplysninger. 

Det er også her, du får adgang til at læse og acceptere Komponents betingelser for samarbejdspartners 
behandling af personoplysninger, en accept af denne er en betingelse for, at du kan få adgang til vores 
kursisters og studerendes personoplysninger. 

Følg venligst guiden, så kommer du hurtigt igennem. 

2. Login 

Første gang du skal ind til dine personoplysninger, skal du bestille en adgangskode.  
Det gør du ved at angive din mailadresse under Glemt adgangskode? og du vil modtage en mail med en 
adgangskode. Den bruger du derefter sammen med din mailadresse til at logge ind – adgangskoden kan 
du efterfølgende ændre. 

Brug dette link: 

https://uddannelse.cok.dk/login.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx%3fsitepath%3dkommunom&sitepath=ko
mmunom 

 

 

 



 
 

 

3. Personlige oplysninger 

Under MINE SIDER har du mulighed for at vælge  

 PERSONPROFIL 
 MINE TILMELDINGER viser de Komponent forløb som du har deltaget i, altså som deltager 

IKKE som underviser/censor 
 FREMMØDE – bruger vi ikke 
  

 

Vælg PERSONPROFIL 

Her kommer du ind på Stamdata, hvor du kan opdatere dine oplysninger. 

Nederst på siden kan du vedhæfte et CV, og du kan ændre din adgangskode. 

BEMÆRK E-mail adresse er den adresse, vi skriver til, og som du bruger, når du skal logge ind både her 
og evt. på MitCOK. 

 

 



 
 

 

4. Samarbejdsaftale m.m. 

Når du har opdateret Stamdata fortsætter du til For undervisere m.m. 

 

 

Her angiver du:  

 dit uddannelsesniveau 
 hvilken uddannelse du har og evt. bemærkninger om, hvor du ellers underviser/censurerer.  
 de fagområder hvor du kan underviser/censurere 
 Sidst men ikke mindst læser og accepterer du Komponents betingelser for samarbejdspartneres 

behandling af personoplysninger 

OG GEMMER 

Når du har fået teksten Profil gemt, kan du logge af øverst i højre side 


