Hur du söker en kurs via antagning.se med validering som behörighet.
Första delen berör hur du söker via antagning.se i allmänhet. Har du gjort det tidigare och vet hur det
funkar kan du gå till del 2 som berör valideringen (s.5).

Del 1: Hur du gör en ansökan
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Gå in på www.antagning.se
Välj den blå fliken ”logga in”
Har du inte ett konto så välj ”skapa konto” och följ instruktionerna
Logga sedan in med dina uppgifter
Du kommer in på en flik som heter ”mina anmälningar” – här kommer du sedan kunna se
vilka anmälningar du gjort
Välj fliken ”Utbildningar” till vänster
För att enklast hitta de kursen som finns inom ProdEx så
välj ”Högskolan Väst” i fliken ”välj universitet/högskolor”
välj sedan ”våren 2020” i fliken bredvid
sedan ändra ”både kurser och program” till enbart ”alla kurser”
Titta sedan i listan och hitta den kurs du vill gå, välj ”mer information” om du vill läsa mer om
kursen.
När du valt en kurs tryck på den blå fliken ”välj”
När du valt de kurser du vill läsa, tryck på ”till anmälan” i det blå högra fältet
Du kommer nu få prioritera vilken kurs du vill läsa i första hand, andra hand osv. Du kan välja
upp till 12 kurser/program
Tryck sedan på fortsätt och fyll i uppgifterna som efterfrågas (om du har utländska betyg och
om du tänkt söka studiemedel i samband med studierna)
SKICKA IN din ansökan genom att välja den blå fliken ”Skicka”
Du kommer få en bekräftelse på det kurser du sökt.
Först nu, när du har en aktiv anmälan, kan du ladda upp CV:t under dina meriter. Se del 2 för
hur du gör.

Välj blå fliken ”logga in”

Startsidan på antagning.se

Logga in eller skapa ett konto.

Startsidan när du loggat in på antagning.se

Söksidan för utbildningar på antagning.se

Ändra till följande inställningar för att få upp alla kurser för våren alternativ sök på kurskoden
(ex CAF600) om du bara vill få upp den du vill läsa.

Resultat efter gjorda val.

När du valt dina kurser, välj ”till Anmälan”

Lista på vada utbildningar

Prioritera kurserna, har du bara valt en behövs inte det.
Fyll i uppgifterna och tryck på skicka.

När du valt ”till anmälan”

Del 2: Ladda upp CV för validering
Förbered dokumenten
Innan du laddar upp dina papper måste du förbereda dem:
 De papper du skannar in ska vara original, alltså inte kopior. Om dokumentet är i färg ska du
skanna det i färg.
 Skanna alla sidor i dokumentet. Även de sidor som bara innehåller instruktioner eller annat
som inte nödvändigtvis rör ditt CV/betyg ska med. Hela dokumentet måste skannas in. Se till
att sidorna hamnar i en och samma fil, en så kallad multi page-PDF.
 Allt som finns i originaldokumentet ska synas tydligt även när det är inskannat. Om vi inte kan
tyda till exempel text, stämplar eller nummer så kommer vi inte att godta det inskannade
dokumentet.
 Om du inte lyckas skanna dina papper så att texten syns bra, är det bättre att skicka in dem till
oss via post.
 Alla filer måste vara i PDF-format.

Ladda upp filerna
När du har skannat in dina dokument och sparat dem som PDF-filer är det dags att börja ladda upp.





Logga in på Mina sidor och gå till fliken som heter Meriter. Du måste ha en aktiv anmälan för
att kunna ladda upp filer (det du gjorde i tidigare steg).
Följ instruktionerna som finns där och ladda upp dokumenten.
Döp gärna dokumenten till något som senare kan funka som en påminnelse om vad de
innehåller.
Kom ihåg att när du har laddat upp dina dokument så kan du inte radera dem.

