
Instruktion för att söka utbildning hos Högskolen i Nesna. 

 

1. Gå till: 

https://fsweb.no/soknadsweb/login.seam?inst=hine 

2. Klicka på ”Login för ”søkere uten norsk födelsenummer” 

3. Klicka på ”Registrer utenlandsk söker” 

4. Fyll i uppgifterna under ”Nyregistrering” och tryck på OK. 

5. Ett e-postmeddelande med lösenord kommer att skickas till e-postadressen du uppgav. 

6. Använd e-postadressen du uppgav och lösenordet du fick i meddelandet för att logga in på: 

https://www.fsweb.no/soknadsweb/international/login.seam 

7. Fyll i uppgifterna under ”Personal information” och klicka på OK. 

8. Klicka på + framför ”Lokalt opptak Høgskolen i Nesna”. 

9. Klicka på ”Select” vid ” Studier i Norden autumn 2015. Application deadline 01-Aug-2015”. 

10. Ange hur många poäng du tänker läsa vid ”The number of points you plan to take”. Skriv 8 

om du vill läsa en kurs och skriv 15 om du vill läsa båda kurserna. 

11. Klicka på ” 1282 Practical Project Management 7.5sp (deadline 01-Aug-2015)” om du vill 

söka till ”Praktisk projektledning”. Under rull-listen ”Choose between” markerar du 

”Värnamo – Sverige”. Klicka sedan på ”Add” 

12. Klicka på ” 1283 Business Strategy in IT-Projects 7.5sp (deadline 01-Aug-2015)” om du vill 

söka till ”Praktisk projektledning” Under rull-listen ”Choose between” markera ”Värnamo – 

Sverige” och klicka på ”Add” 

13. När du har sökt den ena eller båda kurserna klickar du på OK 

14. Du kommer nu till sidan ”Uploading documents”. Under ”Education” klicka på + vid ”Add 

certification/diploma” Här skall du ladda upp ditt gymnasiebetyg. 

15. Vid ”Institution” fyller du i namnet på din gymnasieskola, Fyll i när du började och när du 

avslutade gymnasiet vid ”Start” och ”End”. Vid ”Attach document” trycker du på ”Bläddra” 

för att ladda upp ditt gymnasiebetyg från din dator. 

16. Klicka på ”Go to Receipt page” och du kan se vad du har sökt. Vill du ändra något klicka på 

”My application” 

17. Klart! Du kommer att få en bekräftelse på vad du sökt till din e-postadress. 
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