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Välkommen till Högskolan i Halmstad – du har tagit det första steget in i en 
spännande framtid! Oavsett vilken utbildning du har valt kommer den närmaste 
tiden att förändra och berika ditt liv på många sätt. Vi hoppas att du får stor 
användning av våra tips och råd här i student magasinet och att de underlättar 
din tid på Högskolan. Vi hoppas att du ska trivas hos oss! 

Här börjar 
framtiden
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Allt i magasinet och 
mycket mer finns på  
hh.se/arstudent
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Som student har du en spännande tid framför dig.  Att plugga  
på högskola är speciellt och mycket är nytt. Här kommer några  
tips som hjälper dig att komma i gång med livet som student.  

Tips för dig  
som är ny

Kom i gång
Skapa studentkonto – då får du  
bland annat tillgång till e-post,   
lärplattformen  Blackboard och    
Studentladok. 

Skaffa passerkort i Servicecenter.

Registrera dig på din första kurs.

Kom ihåg att skicka in studieförsäk- 
ran till CSN när du har registrerat dig 
om du har ansökt om studiemedel.

Nyinflyttad?
Gör en flyttanmälan på 
 Skatteverket.se och eftersänd 
din post via adressändring.se. 

Lista dig på en vårdcentral.  
Det gör du enkelt på webben 
om du har mobilt bank-id.

Skaffa en hemförsäkring.

Håll dig uppdaterad
I studentkalendern på hh.se/arstudent 
hittar du olika aktiviteter. 

I månadens nyhetsbrev får du tips om akti-
viteter och annat som är bra att känna till. 

På Facebooksidan Studentliv på Högsko-
lan i Halmstad får du tips och inspiration. 

På Instagram, @hogskolanihalmstad, delar 
studenter med sig av sin vardag. 

I Blackboard får du nyheter och information 
utöver  kurs relaterat material och schema.

Servicecenter hjälper dig!
Om du har frågor om Högskolan  
i Halmstad, vårt utbildningsutbud,  
vem du ska kontakta i olika frågor  
eller hur du tar dig till våra lokaler  
kan du alltid vända dig till Service    - 
center i glasgången. 

Måndag–fredag kl. 8–16
Telefon: 035-16 71 00 

» servicecenter@hh.se
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Tips för dig  
som är ny

Säkerhet
Vid brand och andra allvarliga 
situationer: ring 112 (SOS Alarm).

Vid icke-akuta situationer på  
campus: ring 035-299 10 30  
(Högskolans fastighetsjour).

» hh.se/kris

Om du blir sjuk
Kontakta Försäkringskassan och   
gör en sjukanmälan redan första   
sjukdagen. 

Försäkringskassan kontaktar CSN, 
men om du pluggar utomlands ska 
du själv kontakta CSN.

Om du är sjuk längre än två veckor 
måste du ha läkarintyg.

Kontakta Studenthälsan vid frågor! 
Läs mer på sidan 10.

Ekonomi
Om du jobbar extra, tänk på att 
du inte får tjäna över en viss sum-
ma för att behålla studiemedlet 
fullt ut. Läs mer på csn.se. 

Ansök om bostadsbidrag.

Gå med i a-kassan.

Sök stipendier! Svenska stiftelser, 
företag och organisationer delar 
årligen ut stipendier. Läs mer på 
hh.se/arstudent/stipendier.



Studentliv

Många säger att livet som student är den roli-
gaste tiden i livet och att det gäller att ta vara 
på den. Men hur gör man egent ligen det? 

Ett utmärkt sätt att få ut så mycket som möjligt av 
tiden på högskolan, nya vänner och nya erfarenheter 
som gör skillnad på vägen mot drömjobbet, är att 
engagera sig i en förening, studentkåren eller  
ett projekt.

På Högskolan i Halmstad är vi väldigt stolta över vårt 
nätverk Studentliv. Vi har 30 olika aktörer som bidrar 
till att förgylla våra studenters studietid på olika sätt. 
Som ny student blir ofta nollningen den första – och 
ibland kanske också enda – kontakten med student-
livet, men det finns så mycket mer du kan hitta på 
även efter nollningen. Högskolan har till exempel en 
egen kör, föreningar för (nästan) varje program, en 
förening som bygger en bil som använder solenergi 
och en idrottsförening för att nämna några. 
Se listan för att hitta något som passar dig!

Studierna är 
viktigast men 

du ska inte bara 
fastna i dem. Ta 
vara på tiden på 
Högskolan och 
gör något mer av 
den. Alla kan läsa en 
utbildning, men om du 
är med i en förening får du 
mer kött på benen under utbildningen 
och mängder med nyttiga erfarenheter 
som är en jättefördel i arbetslivet. Utgå 
från det du själv brinner för och försök 
hitta andra som gillar samma sak. Om  
du inte vet vad du vill göra men ändå  
vill träffa andra studenter är program-
föreningarna jättebra.”

Simone Rishede, student, som har  
startat föreningen Createnet.

PROGRAMFÖRENINGAR

ADA – för kvinnliga studenter vid ingenjörs programmen 
Mekatronik, Data, Elektro, Civilingenjör i intelligenta system 
och Civilingenjör i datateknik.

Corpus Callosum – för Organisering och ledning av 
arbete och välfärd, Socialt arbete samt Samhällsförändring 
och social hållbarhet.

Eurekha – för ekonomer och internationella  
marknadsförare.

HOVmästarna – för Idrottsvetenskapligt program, 
Hälsopedagogiskt program, Professionell idrottskarriär och 
arbetsliv samt Psykologi – inriktning idrott och motion.

Informatix – för Digital design och innovation, IT-foren-
sik och informationssäkerhet samt Nätverksdesign och 
datordrift.

Mjölner – för byggingenjörer samt bygg- och  
fastighetsekonomer.

MårFint – för Sjuksköterskeprogrammet.

SKOLK – för lärarprogrammen.

SOKrates – för Samhällsanalys och kommunikation.

TBI Navet – de tekniska biologernas programförening.

U-tvingen – utvecklingsingenjörernas programförening.

Vingmuttern – för maskiningenjörerna.

Ödet – för civildata-, data-, elektro- och mekatronik  - 
ingenjörer.

ÖVRIGA FÖRENINGAR, PROJEKT, FÖRETAG  
OCH GRUPPER

Arbetsmarknadsdagen – en arbetslivsmässa. Ett  
samarbete mellan studentkåren, Eurekha och Mjölner.

Createnet – plattform där studenter kan samverka i olika 
projekt, evenemang och examensarbeten.
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Engagera dig och få ut  
mer av din studietid



Studentkårens  
viktiga arbete
Halmstad studentkår är en medlemsburen organisation av 
studenter för studenter, vilket innebär att det är du och dina 
studiekamrater som bestämmer hur ni vill påverka både 
utbildning och vardag till att bli så innehålls rika som möjligt. 
Tillsammans med student kåren kan du vara med och göra 
Högskolan ännu bättre.

Studentkåren är indelad i två huvudområden: utbildnings-
bevakning och studiesociala aktiviteter. Utbildningsbevak-
ning handlar om att se till att alla utbildningar håller god 
kvalitet, att regler efterföljs och att studenter får inflytande 
över sin utbildning. Studentkåren har ett studentombud som 
du kan vända dig till om du behöver hjälp med problem 
som rör din utbildning, oavsett om du är medlem eller inte. 
Student kåren arbetar även med att påverka politiker och 
näringsliv, för bättre villkor för studenter. En viktig fråga är 
studentbostäder.

Den studiesociala delen handlar om att arrangera sociala 
aktiviteter, men också att allt runt omkring studierna fungerar. 
Genom studentkårens olika organ (till exempel Nollningen 
och Karriär) jobbar studenter för att skapa en meningsfull 
vardag för sig själva och sina studiekamrater. 

E-post: info@karen.hh.se, telefon: 0707-44 71 15 
Öppettider expeditionen: måndag–onsdag: 9.30–15.30, 
torsdag: 12.30–15.30 

Credo – kristen studentförening.

Halmstad studentkår – Studentkåren är en medlems-
buren förening som finns till för studenterna på Högskolan. 

Hälsoteknikcentrum (HCH) – en plattform för dig 
som är intresserad av hälsoteknik. Här kan du arbeta som 
studentvärd med att marknads föra HCH, delta i innova-
tionsprojekt eller få stöd under ditt examensarbete. 

H5 Student – Högskolans studentinkubator där du kan 
utveckla din affärsidé och få tillgång till ett stort nätverk  
av andra driftiga entreprenörer. Läs mer på sidan 9.

Hjärter 6 (kårorgan) – ansvarar för Kårhuset.

HSIF – Halmstad Studentidrottsförening. 

HUST – Halmstad University Solar Team.

Karriär (kårorgan) – ansvarar för att ge studenter  
kontakter och erfarenheter inför framtiden.

Köörmit – studentkör.

Nollning (kårorgan) – ansvarar för att arrangera nollningen.

Studentambassadörerna – representerar Högskolan i  
olika sammanhang.

Studentombuden – hit kan du vända dig om du har frågor 
eller upplever problem som rör dina studier.

Studentrepresentanterna – jobbar med utbildningskvali-
tet och finns representerade i alla beredande och beslutande 
organ på Högskolan.

Smålands Nation – en pub och studentförening för  
studenter vid Högskolan i Halmstad.

Thorax (kårorgan) – Halmstads Phestorgan som arrangerar 
Hjärtslaget för alla Sveriges studenter.

UFO (kårorgan) – främjar vänskaper mellan utbytes- och 
svenska studenter.

Läs mer om Studentliv på hh.se/arstudent/studentliv 7



När Christoffer Lindhe var 17 år förlorade han båda benen och en arm i en tågolycka. I dag är 
han 29 år, utvecklingsingenjör och driver ett framgångsrikt företag som ligger bakom en unik 
egen utvecklad fotprotes. 

Christoffer Lindhe  
utvecklade unik fotprotes  

Affärsidén föddes då Christoffer 
Lindhe upplevde svårigheter att 
gå med de proteser han hade. Det 
gick bra på golv och asfalt, men så 
fort han gick på ojämnt underlag 
tappade han balansen.

– Oavsett hur mycket jag tränade 
hjälpte det inte – jag förstod att det 
var något med själva konstruktionen. 
En mänsklig fot anpassas konstant 
efter underlaget medan en protesfot 
är helt stel, säger Christoffer Lindhe. 

Han pluggade vid denna tid till 
utvecklingsingenjör på Högskolan i 
Halmstad och såg utbildningen som 
en möjlighet att utveckla något bättre 
och startade ett examensprojekt till-
sammans med en studiekamrat.

– Vi jobbade såsom vi hade lärt oss 
på utbildningen – vi gjorde proto-
typer, testade och loopade fram olika 
varianter.

Startade företag
När det var dags för examen hade 
de tagit fram en protesfot av ett helt 
nytt slag. Christoffer Lindhe upplev-
de själv stora fördelar med protesen, 
och de båda studenterna bestämde 
sig för att utveckla den vidare i ett 
eget företag. De gick med i företags-
inkubatorn Science Park Halmstad 
(numera ersatt av H5 Student), där 
de fick värdefull hjälp med start, 
patentering och finansiering.

– Jag har fått mycket stöd från Hög-
skolan hela vägen. Handledning, 
stöttning, kontakt med forskare 
inom området och tillgång till labb. 

Företaget har i dag fem anställ-
da och protesen finns i ett 20-tal 
varianter som säljs i Sverige, Norge, 
Tyskland och England.

– Det har hänt att andra amput-
erade har kommit fram och kramat 

Christoffers tips till dig som vill starta företag

mig och tackat för det jobb som 
jag har gjort. Det känns fantastiskt. 
Målet med alltihop är att foten ska 
hjälpa andra att leva ett bra liv och 
kunna ta sig fram friare.

Påkörd av ett tåg
Christoffer Lindhe var 17 år och 
vältränad elitsimmare när han i en 
olycka blev påkörd av ett godståg. 
Han överlevde mirakulöst men när 
han vaknade upp var båda benen 
och en arm borta. Efter några natt-
svarta veckor på sjukhus såg han en 
dokumentär om en kille i USA med 
ett liknande handikapp, men som 
kunde gå, åka skidor och levde ett 
bra liv.

– Det fick mig att inse vad som 
 faktiskt är möjligt. Och att allt 
hänger på mig. Då vaknade tävlings-
människan i mig, jag ville bevisa att 
det går att komma igen.

Vänd dig till studentinkubatorn H5 Student. 
Här får du hjälp med allt som behövs.

Ha nära kontakt med dem som ska använda din 
produkt eller tjänst. Sätt dig in i deras situation 
och prata mycket med dem – vad vill de ha?

Var snabb ut på marknaden! Säljandet är 
avgörande och måste finnas med från dag ett. 
Det är lätt att vilja hålla på att utveckla sin pro-
dukt länge, men intäkter behövs för att man ska 
kunna fortsätta utveckla.

8



9

Du kan  
också  
starta eget
 
Blir du inspirerad av 
Christoffer Lindhe och 
vill göra något liknande? 
H5 Student, Högskolans 
studentinkubator, kan 
hjälpa dig från idé till 
verklighet – helt gratis.

Vi på H5 Student erbjuder 
idécoachningsmöten där du  
får hjälp med att komma  
i gång, utveckla din affärsidé 
och anpassa den till din mål-
grupp och blivande kunder.  
Vi stöttar dig på flera sätt och 
låter dig dessutom ta del av 
vårt breda nätverk av entrepre-
nörer och företag. 

Din idé behöver inte vara 
kopplad till ditt studieområde 
utan kan vara ett fritidsintresse 
eller ett vardagsproblem som 
du vill lösa. Du behöver inte 
ens ha en egen idé, det räcker 
att du är driven. Du kan hänga 
på en annan student med idé 
eller samarbeta med närings-
livet – det pågår alltid projekt 
någonstans. 

Som student på Högskolan har 
du stora möjligheter att kom-
ma långt i ditt entreprenör-
skap. Du får nämligen tillgång 
till H5 Student under hela din 
studietid plus tre månader efter 
att du har slutat. 

Kom till oss på våning tre i 
Trade center! 

» hh.se/arstudent/ 
startaegetforetag

Högskolans första  
årets alumn

Christoffer Lindhe blev 2018  
den första att tilldelas Högskolans 
utmärkelse årets alumn. Utmärkelsen 
går till tidigare studenter som är goda 
förebilder för nuvarande studenter 
genom att vara innovationsdrivande, 
bidra till samhällsnytta eller visa gott 
ledarskap. Christoffer Lindhe har 
samarbetat med Högskolan på flera 
sätt efter att han tog examen, bland 
annat med ett stort antal produkt-
utvecklingsprojekt inom utbildningar 
vid Högskolan i Halmstad.

– Högskolans studenter gör pro-
jektarbeten på vårt företag. De får 
verkliga problem att lösa och vi får 
värdefull hjälp. Jag hoppas att denna 
utmärkelse gör att min historia sprids 
ytterligare och därmed inspirerar 
andra, säger Christoffer Lindhe.

           Jag är så glad över att kunna 
bidra till att andra amputerade  
får ett friare och rörligare liv. 

Christoffer Lindhe, som  2018 tilldelades 
Högskolans utmärkelse årets alumn.

Tävlade i Paralympics

Så snart skadorna hade läkt återupptog 
Christoffer Lindhe simningen,  och 
två år efter olyckan representerade 
han Sverige i Paralympics.

– Tror man att något är möjligt blir 
det möjligt, oavsett vad andra säger. 
Det drivet har jag fortfarande med 
mig i allt jag gör – om man bara 
kämpar kommer man dit man vill. 
Till slut.



Studenthälsan tar alla frågor på allvar 
Vad du än går och bär på är du välkommen att kon-
takta oss på Studenthälsan. Vi arbetar med allt som har 
med din hälsa att göra och svarar på alla typer av frågor 
som rör din studiesituation och psykiska eller fysiska 
hälsa. Du kan få råd om vård, kost, träning, hjälp om 
du är stressad eller bara behöver prata med någon. Vi 
har legitimerade sjuksköterskor, hälsovägledare och två 
gånger i veckan har vi en läkare på plats hos oss. 

Väntetiden för ett enskilt samtal är oftast inte längre  
än en vecka. Du når oss i första hand via vår drop-in- 
mottagning, då får du träffa en sjuksköterska för ett 
samtal. I andra hand kan du kontakta oss via telefon 
eller e-post. Tänk på att ett besök hos vår läkare alltid 
bokas via en sjuksköterska. Genom oss kan du också  

få hjälp hälsointyg för utlandsstudier och på vår mot-
tagning kan du testa dig för klamydia och gonorré.

I vårt väntrum hittar du information, material,  
tester och utställningar om till exempel träning, kost, 
sexuell hälsa, stress, psykisk ohälsa och alkohol.  
Bläddra i böcker, hämta material, ställ dina frågor  
eller bara sitt ned en stund  
– vi har ett väldigt  
mysigt väntrum!
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Studentsupport finns här som stöd 
för dig som är student och vår uppgift 
är att guida dig till en så bra studie-
tid som möjligt. Vi hjälper dig med 
alla möjliga frågor om hälsa, karriär, 
utbildning och stöd vid funktions-
nedsättning. Du hittar oss på bal- 
kongen ovanför Servicecenter. 

Välkommen in!

Vi är Studentsupport

Drop-in
Måndag–torsdag: 10–12.
Tisdag och torsdag: 14–16.

Telefon: 035-16 74 37
E-post: studenthalsan@hh.se

» hh.se/arstudent/studentsupport
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Har du en funktionsnedsättning som utgör ett hinder i studierna? Då kan du 
ansöka om att få pedagogiskt stöd. Stödet ska ge förutsättningar för dig med 
varaktig funktionsnedsättning som till exempel dyslexi, psykisk eller neuro-
psykiatrisk funktionsnedsättning, hörsel- eller synnedsättning, rörelsehinder 
eller kronisk sjukdom, att nå lärandemålen. För att beviljas stöd behöver du 
ett intyg från sakkunnig person, till exempel läkare eller logoped, som styrker 
att du har en varaktig funktionsnedsättning. Exempel på pedagogiskt stöd 
är längre skrivtid, eget rum samt möjlighet att skriva på dator vid tentamen, 
förlängda inlämningstider, inläst litteratur, alternativa examinationsformer, 
mentorskap, fysiska anpassningar av studiemiljön och anteckningsstöd. 

Ansök om pedagogiskt stöd i Nais; www.nais.uhr.se. Kontakta Högskolans 
handläggare via e-post pedagogisktstod@hh.se om du har frågor.

Andrum
På Högskolan finns ett 
andrum för lugn, stillhet, 
tystnad, meditation och 
bön. Aktivera ditt passer-
kort via helpdesk för att 
få tillgång. Andrummet 
hittar du i glasgången,  
i korridoren mot hus E. 

Kontakta Studentsupport 
om du vill veta mer. 

Pedagogiskt stöd för dig  
med funktionsnedsättning

Studie- och karriärvägledarna  
hjälper dig att välja rätt inför framtiden
När du har funderingar kring utbildning, yrke och karriär kan du alltid 
vända dig till oss på studie- och karriärvägledningen. Vi guidar 
dig gärna till att få en större insikt om vilken kompetens, vilka 
 intressen och drivkrafter du har i förhållande till val av stu-
dier, yrke och karriär. Allt för att du ska ha ett bra besluts-
underlag för din framtid.

Om du har specifika frågor kring en viss utbildning kan 
du vända dig direkt till den studie- och karriärvägledare 
som är inriktad på just ditt område. Ställ dina frågor 
eller boka tid hos oss via e-post eller telefon.  
Du kan även boka tider i Servicecenter.

Varje termin anordnar Högskolan olika karriäraktivite-
ter och inspirationsträffar som kan ge dig tips och idéer 
på hur du redan under studietiden förbereder dig för 
yrkes livet. Aktiviteterna hittar du i studentkalendern på 
hh.se/arstudent och på Studentliv på Högskolan i  
Halmstad, vår Facebooksida för studenter.

Kontakt
Telefontid, måndag–torsdag: 10–12.  
Telefon: 035-16 71 00 (växeln), e-post: studievagledning@hh.se
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Så fixar du studierna

Lägg upp rutiner  
och gör en rimlig plan
Har du svårt att få ihop tiden? Gör 
ett veckoschema med pluggpass och 
fritid så att inte dagarna flyter ihop 
och studierna hopar sig inför ten-
tamen. Men planera lagom,  annars 
är risken stor att du skjuter upp 
studierna i stället. Och glöm inte att 
ta paus även under pluggpassen!

Läs strategiskt och  
skapa dig en överblick
Titta igenom allt material du ska läsa 
innan du börjar läsa. Titta på rubri-
ker, innehållsförteckningar, samman-
fattningar, fetstilt, faktarutor, bilder 
och bildtexter. Varje sida tar inte mer 
än några sekunder och det ger dig en 
tidig överblick som gör att du kan 
göra en bättre bedömning av vilken 
information som är mest relevant. 

Plugga tillsammans
Om du avtalar att träffa en kompis 
på biblioteket är sannolikheten stör-
re att du avsätter tid för studierna. 
När du går ihop med en eller flera 
kompisar måste du dess utom dis-
kutera och berätta för andra vad du 
har lärt dig och då blir det tydligare 
för dig själv vad du förstår och inte. 
Du får också djupare kunskap av att 
höra någon annan förklara vad hen 
har fått ut av den text som du också 
har läst. Du lär dig helt enkelt lätt-
are, över längre tid och med större 
förståelse.

Sätt upp inspirerande mål
Sätt upp mål som ger den energi 
och studielust som du behöver. 
Målen behöver ofta sikta högre än 
du tror eftersom de flesta av oss även 
begränsar våra drömmar. Målen ska 

vara tidsbundna och så specifika att 
de går att mäta. Till exempel kan ett 
långsiktigt mål vara att du visuali-
serar dig själv på ditt drömjobb. Ett 
delmål kan vara allt från att du ska 
klara av din utbildning till att du  
ska avsätta tre timmar per dag till  
att plugga.

Skaffa förebilder
Googla eller fråga vänner och 
bekanta om de känner någon som 
har gjort det som du också skulle 
vilja göra eller som arbetar med ditt 
drömyrke. Då blir ditt mål plötsligt 
realistiskt att nå. Du kan också få 
tips från förebilderna om hur du  
kan göra för att närma dig ditt mål.
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Skrivpunkten

Engelsk språkstudio 

Behöver du utveckla ditt språk? Har du kört 
fast i skrivandet och behöver ett bollplank? 
Skrivpunkten hjälper dig med det som rör 
texter och skrivande. Skicka ett mejl till 
johanna.jansson@hh.se och boka tid!

Ska du skriva eller presentera något på 
engelska och behöver råd och stöd? Då 
kan du få hjälp av vår engelska språkstudio 
på onsdagsförmiddagar. Skicka ett mejl till 
nicholas.lloyd-pugh@hh.se för att boka tid!

Skjuter du upp  
dina studier?
Om du vill sluta prokrastinera,  
det vill säga sluta skjuta upp  
saker, finns det några knep du  
kan ta till. 

• Lär dig att känna igen de ursäk- 
 ter du använder för dig själv när  
 du prokrastinerar.  
• Lär dig att stå ut med obehaget och  
 studera även när du känner dig omotiverad – det går!  
• Gå med i Högskolans prokrastineringsgrupp.  
 Anmäl dig och läs mer på hh.se/studenthalsan.

Pluggplatser på campus  
Tycker du att det är tråkigt att sitta hemma och plugga?  
Har du svårt att hitta motivationen där? Kom till campus  
i stället. Vi har många platser där du både kan  studera och 
socialisera. Ta en sväng och upptäck just din  favoritplats! 

Våra labbmiljöer
Framför allt i DLC och Health Lab 
finns det många mysiga ytor. Det är 
väldigt populärt, det är inte säkert att 
det alltid finns en ledig plats. 

Högskolebiblioteket
Här finns enskilda fönsterbord, fåtölj-
hörna, arbets platser för grupparbeten, 
bokningsbara grupprum och en lek-
tionssal med datorer som du kan an-
vända om salen inte är bokad.

Tysta läsesalar
Vill du ha lugn och ro kan du sitta  
i någon av våra tysta läsesalar, R3146  
i hus R eller T157 i hus T. Perfekta 
 ställen att tentaplugga om du inte vill  
bli störd.

Inne bra men ute bäst?
Varför inte sitta ute när vädret tillåter? 
Överallt på campus finns det bänkar, 
bord och andra möjliga sittplatser där 
du både kan plugga ensam och med 
andra. 
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Viktiga kom-ihåg på vägen

För att få delta i undervisning och examination måste 
du vara registrerad på de kurser som du läser. Tänk på 
att det gäller alla kurser under hela din utbildning, även 
kurser inom ett program. Du registrerar dig i Student-
ladok innan kursen börjar. 

Att studera på högskola är både roligt och givande på flera sätt, men det kräver också 
en del av dig som student. Du måste till exempel själv ta mer ansvar för dina studier 
än du kanske har gjort tidigare och i det ansvaret ingår – förutom att studera – att 
du följer de lagar, förordningar och regler som gäller. Här har vi samlat några nyttiga 
kom-ihåg för att hjälpa dig under din studietid.

Du måste alltid anmäla dig till  
varje salstentamen

Du måste registrera dig på varje  
kurs, även om du läser program

Om du har salstenta som examinationsform i din kurs 
måste du anmäla dig till den i tid. Om du inte anmäler 
dig i förväg får du inte skriva tentan utan måste vänta 
till omtentatillfället. Anmälan är öppen i två veckor och 
du anmäler dig i Studentladok. På hh.se/arstudent och  
i Servicecenter finns anmälningstiderna för läsårets alla 
salstentor.
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Om du ångrar dig och inte vill gå den utbildning som 
du har registrerat dig på bör du göra ett studieavbrott. 
Om du avbryter studierna inom tre veckor från kursstart 
(och inte har tagit några poäng) räknas det som ett tidigt 
avbrott. Då kan du söka programmet/kursen igen i 
konkurrens med andra sökande.  

Om du gör ditt avbrott senare än tre veckor efter 
kursstart kan du inte söka programmet/kursen igen.  
Då kan du i mån av plats bli omregistrerad på utbild-
ningen genom att kontakta program-/kursansvarig.

Om du under en viss tidsperiod inte kan studera men  
vill komma tillbaka vid ett senare tillfälle kan du ansöka 
om att göra ett studieuppehåll. Tänk på att du behöver 
ha ett giltigt skäl för att beviljas uppehåll.

Glöm inte att meddela CSN att du inte ska studera, 
annars kan du bli återbetalningsskyldig! 

Senast tre veckor efter en  
tenta ska du få ditt resultat

Hämta  din rättade tenta eller in-
lämnings uppgift i Servicecenter

Be om hjälp om du inte förstår  
i stället för att fuska

Om du vill hoppa av eller ta paus 
ska du anmäla det till Högskolan 
och CSN

När din lärare har rapporterat in ditt resultat kan du 
se ditt betyg i Studentladok. Enligt reglerna ska du få 
reda på resultatet senast tre veckor (15 arbetsdagar) 
efter tentatillfället, och senast två veckor före  
en eventuell omtenta. 

Tidigast två arbetsdagar efter att du har fått betyg på 
en salstenta eller inlämningsuppgift i Studentladok kan 
du hämta ut den rättade tentan/inlämningsuppgiften 
i Servicecenter. På hh.se/servicecenter kan du se om 
din tenta finns att hämta. Kom ihåg att ta med giltig 
legitimation! 

Det finns studenter som tycker studierna är för svåra 
och väljer att fuska. Det finns även de studenter 
som ”fuskar” utan att veta att de fuskar. Enligt hög-
skoleförordningen är fusk när man med otillåtna hjälp-
medel eller på annat sätt vilseleder den som ska sätta 
betyg. Fusklappar, att sam arbeta på en individuell hem-
tentamen, anteckningar i en formel samling, att använda 
eller kopiera text från redan publicerade arbeten eller 
litteratur och lämna in som sitt eget räknas som fusk.  

Det enklaste sättet att undvika fusk är att be om hjälp 
om du tycker att studierna är för svåra. Fråga din lärare 
eller Servicecenter vad du får och inte får göra om du är 
osäker. Biblioteket och Skrivpunkten kan ge dig råd om 
hur du refererar rätt när du skriver. 

Ett bra verktyg för att vi som högskola ska kunna öka 
kvaliteten i våra utbildningar är den utvärdering som 
alla studenter får fylla i efter varje avslutad kurs. Det 
är viktigt för oss att du som student alltid fyller i din 
kursvärdering så att vi får möjlighet att förbättra våra 
utbildningar.

Fyll i kursvärderingarna – de finns  
för att du ska kunna påverka

I utbildningsplanen för ditt program kan du se hur 
många poäng du måste ha tagit och vilka kurser du ska 
ha klarat för att vara behörig till nästkommande termin 
inom ditt program. Dessa krav ska säkerställa att du 
har tillräcklig kunskap i dina ämnen för att klara av 
kommande läsår innan du får studera vidare. 

Behörigheten kontrolleras inför varje höstterminsstart 
(med undantag för sjuksköterske- och grundlärar-
programmet som startar både höst- och vårtermin)  
och löpande efter omtentamensperioden i augusti. 

Se till att du uppfyller kraven  
för att fortsätta på ditt program



Du behöver ha ett studentkonto  
för att kunna koppla upp dig mot 
 Högskolans system och trådlösa 
nätverk. Här hittar du användbar 
information om hur du gör och vilka 
webbtjänster du får tillgång till.

Få koll på tekniken!
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Få koll på tekniken! Studentkonto 
Studentkontot är det första du behöver skaffa och det 
fixar du själv på vår webbplats. Du får ett användarnamn 
och väljer lösenord. Uppgifterna blir din biljett till våra 
system, IT-tjänster, datorprogram, nätverk och datorsalar.

Passerkort
För att komma in i Högskolans lokaler på kvällar och 
helger, datorsalar, projektrum och vissa labbmiljöer 
behöver du ett passerkort. Vilka lokaler du har tillgång 
till beror på vilken utbildning du går. Du skaffar enkelt 
passerkort i Servicecenter efter att du har registrerat dig 
på din första kurs. För tillträde till hus N och T måste du 
aktivera ditt kort en gång i veckan.

För tillträde till lokalerna i Varberg hämtar du nyckel-
bricka och kod på Campus Varbergs expedition. 

E-post och Office 365
Du får en e-postadress från Högskolan som ger 
dig  tillgång till olika programvaror och IT-tjänster. 
 E-postadressen blir <användarnamn>@student.hh.se  
(till exempel nistut18@student.hh.se). Du loggar in  
på mail.student.hh.se. Högskolans e-post system för 
studenter finns i MS Office 365. 

Om du har en privat e-postadress som du hellre använder 
kan du eftersända e-posten från din student.hh.se-adress 
dit. Se bara till att du i Studentladok anger den adress  
som du använder, oavsett om det är din privata eller din 
student.hh.se-adress, annars riskerar du att missa viktig 
information.

Studentladok 
När du vill se dina resultat, registrera dig på en kurs 
eller anmäla dig till tentamen gör du det i Studentladok.
Logga in via hh.se/studentladok.

Lärplattform/Blackboard
Blackboard är vår lärplattform för undervisning. Här 
 hittar du kursmaterial, övningstentor, ditt personliga 
schema, kursplaner och ett nyhetsflöde av studie    
relaterad information. Logga in med ditt student- 
konto via hh.se/arstudent/itstod.

Trådlöst internet med kryptering
Det trådlösa nätet eduroam finns tillgängligt i stora  
delar av Högskolans lokaler. Det fungerar även på många 
and ra lärosäten i Sverige och utomlands. Det enda du 

behöver göra för att koppla upp dig är att ändra inställ-
ningarna i din dator, mobil eller surfplatta. Inställningar-
na finns på hh.se/helpdesk. 

IT-stöd/helpdesk
Kontakta i första hand din lärare om du har problem 
med datorprogram som rör undervisningen. Om läraren 
inte kan lösa problemet skickar du in en felanmälan på 
hh.se/helpdesk. I helpdesk kan du också byta lösenord,  
få hjälp med skrivare, lokaler och passerkort eller ställa 
frågor till Servicecenter.

Skriv ut, kopiera och skanna
För att skriva ut eller kopiera måste du sätta in pengar 
på ditt utskriftskonto, vilket du kan göra i Service
center eller på högskolebiblioteket. Du betalar alltid 
för utskrifterna i förväg. Om du vill skriva ut från en 
av Högskolans datorer ska du välja skrivaren som heter 
”Myprint”. Ska du skriva ut från din egen dator, mobil 
eller surfplatta skickar du ett mejl från din student.hh.se 
adress till myprint@hh.se med den fil du vill skriva 
ut som bilaga. På Högskolans skrivare kan du kopiera 
och skanna  dokument för att sedan mejla dem till ditt 
epost konto. Instruktioner finns vid varje skrivare.

Här finns skrivarna
Biblioteket (hus M): våning 1 (1 färg, 2 svartvita)
Hus Q: våning 3 utanför Q305 (svartvit) 
Hus R: våning 3, R3335 (svartvit)
Hus T: våning 2, utanför T236 (svartvit)

DATORSALAR FÖR STUDENTER

Biblioteket: M3 och M1

Hus R: R3140

Hus D: D208 och D308

Hus Q: Q334

Hus O: O241, O243, 

Hus P: P114, P124 och P211

Hus T: T108 och T143

Varberg: B343

Behöver du IT-support eller vill 
veta mer om våra IT-tjänster? 
hh.se/helpdesk
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Kontakt
E-post: biblioteket@hh.se, telefon: 035-16 71 04
» hh.se/bibliotek

Passa på att använda högskolebibliotekets re-
surser och kunskap när du är student på Hög-
skolan. Här har du tillgång till böcker, tidskrifter, 
databaser och uppslagsverk, men du kan också få 
vägledning i hur du söker i databaser och hur du 
använder referenser i dina akademiska texter. 

Alla våra resurser speglar Högskolans utbildningar och 
forskningsområden. Du kan söka böcker, tidskrifter 
och andra medier, och om du behöver vägledning i hur 
du söker i högskolebibliotekets katalog och använder 
databaser kan du fråga vår kunniga och hjälpsamma 
personal. Den kan också hjälpa dig att utveckla smarta 
sökstrategier för att hitta relevant information samt 
tipsa om hur du skapar referenser och källförteckningar 
när du skriver uppsatser och rapporter. 

Biblioteket har oftast din obligatoriska kurslitteratur i 
ett exemplar till utlåning och ett som du kan använda 

när du sitter i biblioteket. För dig som har en läs ned-
sättning visar vi hur du får tag i inläst kurslitteratur.

På biblioteket har vi många studieplatser där du både 
kan studera på egen hand och med andra, till exempel 
en läsesal, åtta bokningsbara grupprum samt en lärosal 
som du kan använda när den är ledig. På vår webbplats 
kan du göra mycket själv, ansöka om att aktivera ditt 
passerkort för att låna böcker, förnya dina lån, boka 
grupprum och mycket mer.

Kom till våra drop-in-tillfällen i informationssökning 
och miniföreläsningar ”Kaffe på maten” som har olika 
teman varje gång. Håll utkik i studentkalendern på 
hh.se/arstudent och på Facebooksidan Studentliv på 
Högskolan i Halmstad så att du inte missar något!

Mer än bara kurslitteratur 
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Ta chansen att  
studera utomlands
Drömmer du om att uppleva en ny kultur och bo i 
ett annat land? Kanske i Frankrike? Australien? Tysk-
land? Eller varför inte i Kina? Passa på att vidga dina 
vyer och studera utomlands under din utbildning. 

Du som vill träffa människor från hela världen och förbättra 
ditt cv har flera möjligheter hos oss på Högskolan i Halm-
stad, både när det gäller studier och praktik i andra länder. 
Varje år har vi flera studenter som åker på utbyte och de 
kommer tillbaka till Halmstad med nya erfarenheter. Alla 
länder är olika och ofta skiljer sig utbildningarnas upplägg, 
studentlivet och det praktiska från svenska förhållanden. 
Därför kan det vara bra att läsa på lite om det land och 
lärosäte som du ska åka till och välja kurser med omsorg så 
att utbytesterminen blir så värdefull som möjligt för dig.

Se bara till att du är behörig för studier utomlands innan 
det är dags att ansöka. Förutom att du måste vara regist-
rerad student på Högskolan i Halmstad måste du även ha 
studerat här i minst ett år och ha 50 eller 60 hp härifrån, 
beroende på vilket land du vill studera i. 

» hh.se/arstudent/studierutomlands

Åk! Jag älskar 
att resa och 

Australien var 
egentligen mitt 
tredjehandsval 
men valet föll ändå 
på det eftersom 
kurserna matchade 
någorlunda. Något som 
är bra att tänka på är att 
vara ute i god tid både med sin ansökan 
och med att söka kurser. Det var en del 
jobb men det var verkligen värt det. Jag 
skulle definitivt åka tillbaka om jag skulle 
få ett erbjudande att jobba i Melbourne, 
jag gillade den staden.”

Linda Fredriksson, Energiingenjör

Australien Kina

England

Är du sugen 
på att åka 

så tveka inte. Det 
kommer att vara 
en upplevelse du 
aldrig glömmer. 
De flesta är där av 
samma anledning 
så man träffar många 
likasinnade vänner. Var där-
för inte rädd för att åka själv. Jag tror inte 
att det spelar så stor roll vilket land eller 
vilken stad man väljer, det blir en upp-
levelse oavsett. Jag har flera klasskompisar 
som också har varit i väg och de är också 
jättenöjda med sina resor.”

Emanuel Hultberg, Utvecklings
ingenjörsprogrammet

Man träffar 
många andra 

utbytesstudenter 
från hela världen 
och skaffar sig 
mycket erfarenhet 
och många kontak-
ter. Genom att gå  
i skolan utomlands får 
man mycket kunskap som 
man annars kanske inte hade fått hemma i 
Sverige och får prova på hur det är att lära 
sig genom andra typer av uppgifter och 
upplägg. Det tyckte jag var värdefullt. Se 
bara till att börja med din ansökan och 
val av kurser i tid då det tar längre tid 
än man tror och man kan behöva ändra 
några gånger innan allt faller på plats.”

Emma Wojnicki, Biomedicin  
– fysisk träning
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I Visionen i hus J finns Högskolans 
största föreläsningssal, Bærtlingsalen.
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Svenska, layoutförslag
Ta en paus från studierna och 
dra till Östra stranden, endast en 
kilometer från campus.

Biblioteket i hus M. Här hittar du din 
kurslitteratur och trevliga studieplatser. 

Det finns gott om cykelställ vid  
Högskolans huvudentré.

På Kafé Framkanten kan du ta  
en fika med dina kursare.

Halmstad studentkår finns i hus B.

I glasgången, i hus B, hittar du bland 
annat Servicecenter och på plan två 
håller Studentsupport med Student-
hälsan, studie- och karriärvägledning 
samt pedagogiskt stöd till.

I Idrottscentrum i hus I kan du 
passa på att träna mellan dina 
föreläsningar.
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Studentboende

Bolmensgatan 

Gladan 

Krusbäret

Gråstenen 

Jakten

Vallen

Shopping

Centrum i Halmstads mysiga stadskärna har både små unika 
butiker och många stora kedjor etablerade. Dessutom kaféer, 
restauranger, barer och nattklubbar för alla smaker.  

Flygstaden – handelsområde med brett utbud av allt från 
mat till bilar.

Hallarna är ett köpcentrum med ett 70-tal butiker under 
ett tak för dig som vill shoppa skor, kläder, elektronik, smink, 
blommor eller matvaror. Eller något annat. 

Stenalyckan ligger utmed E6 och rymmer ett 30-tal buti-
ker för bland annat mat, hus & hem och sport & fritid.

Fritid och kultur
Halmstad Arena Bad – motions- och aktivitetsbassänger och 
ett vattenland. Här finns dessutom ett välutrustat gym  
som drivs av Actic. 

Halmstad Arena – ishall, idrottshall, utställningshall och 
konserthall, hemmaarena för flera av Halmstads idrotts
föreningar. Här ligger dessutom en fantastisk skatepark.

Örjans vall – en klassisk fotbollsarena och hemmaplan för 
Halmstads BK och IS Halmia.

Galgberget med sina natursköna och högt belägna motions-
spår bjuder på strålande utsikt över hela Laholmsbukten.  

Utegym finns det många av i Halmstad, bland annat i 
Slottsparken. Anläggningen ingår i ett forskningsprojekt på 
Högskolan om ”det intelligenta utegymmet.

Mjellby Konstmuseum – med Halmstadgruppens samling 
som permanentutställning. Upplev svensk och internationell 
konst med profilering på surrealism. 

Stadsbiblioteket med sin spännande arkitektur och vackra 
placering ut över Nissan är ett måste att uppleva och  
njuta av. Inrymmer Halmstads konsthall.

Hur hittar jag 
i Halmstad?
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Tur och retur Halmstad
Halmstad City Airport trafikeras  
med flyg till och från Bromma flera  
dagar i veckan. Dessutom går charter-
resor till flera destinationer härifrån.  
På flygplatsen finns också en flygklubb  
med segelflyg,  fallskärmshoppning och  
småflygsverksamhet.

Centralstationen – västkustbanan är tätt  
trafikerad av tåg som tar dig till och från  
Halmstad. Via en gångbro över järnvägen  
når du Resecentrum där du lätt tar dig  
vidare med buss. Från centralstationen till  
Högskolan tar det cirka 10 minuter till fots.

Salta bad och sandstränder
Fyra mil lång kust med inte mindre än 22 saltstänkta havs-
stränder att välja mellan. Från Tönnersa i söder till Steninge 
i norr. De flesta är väl lämpade för såväl bad och sportfiske 
som vindsurfning och havskajak.

Tylösand. Sveriges finaste sandstrand. Livräddarna, som 
dessutom driver Nordens enda livräddarskola, bevakar 
denna strand om sommaren.  After beachen på Hotel 
Tylösand är ett begrepp. Varje dag under högsäsong 
drar den cirka 2 000 människor. 
   
Brottet. Utomhusbad med 50-meters saltvattensbas-
säng och havet som granne. Öppet under sommaren. 

Östra stranden. Ett stenkast från Högskolan ligger 
denna sandstrand. Här finns också ett av kommunens 
två havsbad speciellt anpassat för personer med funk-
tionsnedsättning.  

Cykelbanor och gångstråk
Halmstad är ganska platt och därför perfekt att cykla i. Här 
finns fantastiska cykelbanor på flera håll och i alla väderstreck. 

Prins Bertils stig är den kustnära vandringsleden som  
startar vid Halmstads slott, går via Tylösand och slutar i  
Möllegårds naturreservat.
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A till Ö
A
Akademier. Högskolan i Halmstads utbildning och 
forskning är organiserad i fyra tvärvetenskapliga aka-
demier: Akademin för ekonomi, teknik och natur-
vetenskap (ETN); Akademin för lärande, humaniora och 
samhälle (LHS); Akademin för hälsa och välfärd (HOV) 
samt Akademin för informationsteknologi (ITE).

Akademisk högtid är en ceremoni då Högskolan 
högtidlighåller och hyllar akademiska framsteg som har 
gjorts, bland annat installeras nya professorer.

Akademisk kvart är den heliga kvarten innan föreläs-
ningen börjar. Det innebär att man startar 15 minuter 
efter utsatt tid. Står det 9 på schemat börjar man 9.15. 
Undantag förekommer, fråga alltid föreläsaren vad som 
gäller!

Alumn. Det blir du när du har studerat klart vid Hög-
skolan i Halmstad. En alumn är alltså en person som 
tidigare har studerat på högskola eller universitet.

Arbetsmarknadsdagen är en mässa under vårterminen 
som Halmstad studentkår och programföreningarna Eur-
ekha och Mjölner anordnar. Under dagen får studenter 
möjligheten att träffa framtida arbetsgivare och kollegor. 

Avslutningshögtid. I slutet av vårterminen tackar 
Högskolan de studenter som tar examen med ett festligt 
evenemang. Den 1 juni 2018 firade vi med  musik, tal 
och utmärkelser på Halmstad arena.

B
Betyg ges efter genomgången kurs. Den vanligaste be-
tygsskalan för högre studier är underkänd (U), godkänd 
(G) och väl godkänd (VG). På de tekniska utbildning-
arna ges ofta betygen underkänd (U), 3, 4 och 5.

Biblioteket erbjuder det mesta av den litteratur som 
du kan tänkas behöva. Här finns personal som gärna 
hjälper dig med referenshantering och att söka artiklar  
i databaser. Läs mer om biblioteket på sidan 18.

Här hittar du förklaringar på ord och företeelser 
som du kommer att stöta på under din studietid 
på Högskolan i Halmstad.

Blackboard är Högskolans lärplattform för webbaserad 
undervisning. Här hittar du kursmaterial, övnings-
tentor, ditt personliga schema, kursplaner och studie-
relaterad information.

Bostadsbidrag kan hjälpa dig att dryga ut ditt studie-
medel. Hör med Försäkringskassan om du har rätt till 
bostadsbidrag. 

C
Campus är benämningen på högskoleområdet. 
 Campuskartan hittar du på sidorna 20–21.

D
Digitalt laborativt centrum (DLC) är en kreativ, hög-
teknologisk och laborativ miljö med fokus på lärande, 
kultur och kreativitet. Finns i hus Q.

Disciplinnämnden beslutar om avstängning av studen-
ter vid till exempel fusk.

Disputation är det tillfälle när en doktorand inför 
publik lägger fram och offentligt försvarar sin doktors-
avhandling.

Docent är en akademisk titel och markerar en kompe-
tens motsvarande ungefär fyra års heltidsforskning efter 
avlagd doktorsexamen samt pedagogisk skicklighet.

Doktorand är en student som har antagits till och 
bedriver forskarutbildning.

Doktorand- eller studentombud kan du vända dig till 
om du har frågor eller problem med dina studier.

Doktorsavhandling är ”examensarbete” på forskar-
utbildning – ett vetenskapligt arbete där den forskar-
studerande beskriver sitt forskningsområde och sina 
forskningsresultat.

E
Elektronikcentrum i Halmstad (ECH) främjar inno-
vation, utbildning och forskning inom området elektro-
nik. ECH är, utöver en samverkansarena för elektronik-
utveckling, även en EMC-testkammare där företag kan 
testa produkter.
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Examen. De flesta universitets- och högskoleutbild-
ningar leder till en generell examen, som är ett bevis 
på att du har tagit de poäng som krävs. De generella 
examina är högskoleexamen, kandidatexamen och ma-
gisterexamen. Det finns även yrkesexamen, som har en 
viss yrkesinriktning, till exempel sjuksköterskeexamen 
eller högskoleingenjörsexamen.

Examensbevis ansöker du om i Studentladok när du  
är klar med alla poäng som krävs för din examen.

Examinator är en särskilt utsedd lärare som fattar  
beslut om ditt betyg efter avslutad kurs. 

F
Fab Lab är en avancerad skaparverkstad på Högskolan 
med 3D-skrivare och 3D-skanningsutrustning. Här 
kan du bli medlem och få tillgång till material, teknik, 
verktyg och experthjälp. Finns i hus T.

Forskarutbildning omfattar fyra års heltidsstudier och 
leder fram till en doktorsexamen.

FUN, forsknings- och utbildningsnämnden på Högsko-
lan i Halmstad, ansvarar för forskning och utbildning 
på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Föreläsning är den klassiska formen av undervisning på 
högskola. Den äger rum i större grupper. Vid en före-
läsning tar läraren upp viktiga moment i det kursavsnitt 
som behandlas samt kommenterar och kompletterar 
kurslitteraturen.

Förening. Det rika föreningslivet på Högskolan ger dig 
chans att engagera dig i det du är intresserad av. Läs mer 
på sidorna 6–7.

G
Gasque, eller sittning som det också kallas, är en fest 
med mat, underhållning och sång.

H
Halmstad hjärta student är ett projekt där kommu-
nen, Högskolan och studentkåren samarbetar för att få 
studenter att trivas i Halmstad och visa Halmstadsborna 
att studenter och Högskolan är en viktig del av kom-
munen. På sikt vill vi så klart också kamma hem titeln 
”årets studentstad”!

Health Lab. Här kan studenter, forskare och Högsko-
lans samverkanspartner utforma, pröva och simulera 
arbetssätt i vårdmiljöer som gör att det känns som på 
riktigt. Finns i hus R.

Helpdesk är en service dit både studenter och personal 
hör av sig för att få teknisk och studieadministrativ 
support. Skicka ett ärende via helpdesk@hh.se eller  
på hh.se/helpdesk. 

Hjärtslaget är en tre dagar lång fest då hundratals stu-
denter från hela landet kommer till Halmstad. Hjärtsla-
get anses nationellt vara en av Sveriges bästa och största 
studentfester. Den infaller alltid i samband med alla 
hjärtans dag och anordnas av kårorganet Thorax.

Human Movement Lab är en miljö för undervisning 
och forskning inom fysisk träning, rörelse, funktion och 
hälsa, med modern utrustning för mätning och utvärde-
ring av rörelse och funktion.

Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) är en plattform 
för dig som är intresserad av hälsoteknik. Här kan 
studenter arbeta med intressanta idéer som passar för 
projekt- eller examensarbete.

Högskolehallen är Högskolans idrottshall med gym, 
labb, aerobicsal, spinningsal, klättervägg med mera. 
Finns i hus I. 



26

I
IT. Högskolans IT-avdelning ansvarar för service av 
Högskolans datorer, datorsystem samt underhåll och 
service av både hårdvaror och mjukvaror. Behöver du 
IT-stöd skickar du ett ärende till helpdesk. Läs mer  
på sidorna 16–17.

K
Kursansvarig är den lärare som har huvudansvaret  
för en kurs.  

Kursare är dina kurskamrater, helt enkelt.

L
Lektor är en lärare vid ett universitet eller en högskola. 
För att kunna anställas som lektor krävs doktorsexamen 
och pedagogisk skicklighet.

Lika villkor handlar om alla människors lika värde, 
möjligheter och rättigheter. På Högskolan i Halmstad 
arbetar vi för att motverka all form av diskriminering 
och för att främja lika rättigheter och möjligheter oav-
sett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktions-
variation, könsidentitet, sexuell läggning, ålder eller 
social bakgrund. Här ska alla känna sig välkomna,  
sedda och respekterade.

N
Nation är en förening där man löser ett medlemskap 
för att kunna delta i nationens olika aktiviteter. På Hög-
skolan i Halmstad hittar du Smålands nation.

Nyhetsbrev med information om aktiviteter skickar 
Högskolan vid varje månadsskifte via e-post till den 
adress som du har angett i Studentladok.

Nollning är ett tio dagar långt evenemang före termins-
start som är till för att introducera nya studenter i 
studentlivet. När du själv inte är ”nolla” längre kan du 
engagera dig i nollningen för nästa årskull studenter 
genom att kontakta studentkåren.

O
Opponering är ett seminarium där du som student 
presenterar och försvarar din uppsats eller ditt exa-
mensarbete. Du får kritiska frågor kring uppsatsen av 
en kurskamrat och ska troligtvis själv kritisera någon 
annans uppsats. Därefter sätter examinatorn ett betyg 
på uppsatsen.

Overallen är studentens nationaldräkt. Den används 
vid nollning, gasquer och andra festliga evenemang. 
Alla program har olika färger.

P
Passerkort behöver du för att komma in i Högskolans 
lokaler på kvällar och helger, få tillgång till datorsalar, 
projektrum och vissa labbmiljöer. Vilka lokaler du har 
tillgång till beror på vilken utbildning du går. Passerkort 
skaffar du själv i Servicecenter.

Professor är en benämning på den högsta lärartjänsten 
på universitet och högskola. En anställning som profes-
sor är knuten till ett visst ämne.

Programansvarig är den lärare som har huvudansvaret 
för ett visst utbildningsprogram.  

R
Registrering. För att kunna tentera och få studiemedel 
måste du vara registrerad på din utbildning. Du regist-
rerar dig i Studentladok inför varje ny kurs.

Registreringsintyg är ett dokument som visar vilka 
kurser eller program du är registrerad på en viss termin. 
Du kan själv skriva ut det från Studentladok.

Rydberg Core Laboratory (RCL) är ett tvärveten-
skapligt laboratorium för naturvetenskap, tillhörande 
tekniska vetenskaper och matematik och är en resurs för 
många av Högskolans utbildningar. Finns i hus N.

S 
Servicecenter är Högskolans expedition för studenter, 
anställda och besökare. Här kan du hämta tentor och 
intyg samt ställa frågor om din utbildning eller hur du 
hittar till olika lokaler. Finns i glasgången.
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Sexmästare är en person som jobbar aktivt med kår-
huset och är med i sexmästeriets styrelse.

Sexmästeriet (HjärterSex) är en studentförening under 
studentkåren som jobbar med kårpuben.

Studentambassadör är ett uppdrag där du som  
student deltar i Högskolans rekryterande verksamhet, 
utbildningsmässor och gymnasiebesök runtom i Sverige. 
Du kan också arbeta som guide på campus och värd vid 
konferenser och evenemang som arrangeras på Hög-
skolan. Läs mer på hh.se/arstudent/studentambassador.

Studenthälsan arbetar med allt som har med din hälsa 
att göra. Hit kan du vända dig med alla typer av frågor 
som rör din studiesituation eller din psykiska eller fysis-
ka hälsa. Läs mer på sidan 10.

Studentkonto är din ”biljett” till Högskolans många 
system. Detta använder du under hela din studietid för 
att komma åt Högskolans datorer, Blackboard, Student-
ladok och många andra tjänster.

Studentkåren (Halmstad studentkår) är en organisa-
tion som arbetar för att du ska få en så bra utbildning 
som möjligt, samtidigt som du har en rolig studietid. 
Studentkåren finns i glasgången i hus B. Läs mer på 
sidan 7.

Studentladok är en webbtjänst för Högskolans studen-
ter. Här kan du bland annat se dina resultat, registrera 
dig på dina kurser och anmäla dig till tentamen. Glöm 
inte att kontrollera dina kontaktuppgifter, annars riske-
rar du att missa viktig information.

Studentrepresentant. Alla Högskolans rådgivande och 
beslutande organ har studentrepresentanter. Varje år 
väljs de vid studentkårens valmöte (se Valmöte). Att 
vara student representant innebär att man under ett år 
medverkar och beslutar i Högskolans olika styrelser 
och nämnder. Det finns cirka 20 organ på Högskolan i 
Halmstad.

Studentsupport är samlingsnamnet för Studenthälsan, 
studie- och karriärvägledare och pedagogiskt stöd.  
Läs mer på sidorna 10–11.

Studieintyg är ett dokument som visar vilka högskole-
poäng du har tagit, vilket betyg du fick och vilket  
datum du klarade kursen. Du kan själv skriva ut studie-
intyg i Studentladok. 

T
Tentamen, ”tenta”, är ett prov som avslutar en kurs. 
Salstenta skriver du i en föreläsningssal samtidigt som 
dina kursare. Du måste i förväg anmäla dig i Student-
ladok för att ha rätt att skriva salstentan. Hemtenta är 
en inlämningsuppgift men det finns även muntliga och 
laborativa tentor, vilken examinationsform som gäller 
för din kurs står i kursplanen. Blir du underkänd får du 
göra en omtenta.

Tillgodoräknande. Som student kan du ha rätt att 
få tidigare utbildning tillgodoräknad och behöver då 
inte läsa om kurser i din nuvarande utbildning som du 
redan har skaffat dig motsvarande kunskaper i. 

U
UFO, University Friendship Organization, är student-
kårens fadderverksamhet för Halmstads internationella 
studenter. Definitivt något för dig som vill lära känna 
andra kulturer och kanske vara fadder till någon av våra 
utländska studenter.

Utexpo äger rum i slutet av vårterminen och är Hög-
skolans årliga examensmässa då studenter visar upp sina 
examensprojekt.

Utlandsstudier ger dig som student möjligheten att 
lära dig ett nytt språk, ta del av andra kulturer, skaffa 
dig nya vänner och samtidigt bredda din utbildning. 
Läs mer om studier utomlands på sidan 19.

V
Valmöte arrangeras varje år av studentkåren. På ett 
valmöte väljs studentrepresentanterna för det komman-
de verksamhetsåret. Alla studenter har möjlighet att bli 
studentrepresentant och har rösträtt under mötet.  
(Se Studentrepresentant)

Ö
Öppet hus håller Högskolan i Halmstad varje år i 
februari eller mars. Då kan alla som är intresserade och 
nyfikna på Högskolan komma och besöka oss.



Avslutningshögtid 2018

Besöksadress: Kristian IV:s väg 3 
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00 
E-post: registrator@hh.se
www.hh.se

Vill du veta mer om vad som är på gång?  
Följ Studentliv på Högskolan i Halmstad på Facebook  

och @hogskolanihalmstad på Instagram.


