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Spara m
ig!

STUDENTGuide

Allt du behöver  
veta för att komma  
i gång med studierna.  



Välkommen till en ny termin i Årets  
studentstad! Oavsett om du precis  
har börjat plugga på Högskolan eller 
om du redan läser en utbildning här 
hoppas vi att du får en bra start på 
terminen. I den här studentguiden har 
vi samlat tips och råd för att under
lätta din tid på Högskolan, framför  
allt för dig som är ny student.  

Din guide under  
studietiden
 

Utmärkelsen Årets studentstad delas ut till en stad som 
aktivt arbetar för att främja studenters liv och situation. 
Utmärkelsen delas ut av Sveriges förenade studentkårer.  
Halmstad belönas för det nära samarbetet mellan läro  
säte, kommun, studentkår och studenter i flera frågor, 
samt projektet Halmstad hjärta student som sätter 
studenterna i centrum samtidigt som hela staden  
inkluderas.
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Skaffa passerkort
Du skaffar enkelt passerkort i Servicecenter efter att du har registrerat dig på  
din första kurs. Om du studerar i Varberg behöver du även en nyckelbricka  
och kod som du hämtar på Campus Varberg. 

Koppla upp dig på wifi
Du kan koppla upp dig på vårt wifi först när du har ett studentkonto. Välj  
nätverket eduroam och ange dina inloggningsuppgifter: användarnamn@hh.se  
(t ex nistut18@hh.se) och ditt unika lösenord till just eduroam. 

Bekräfta din mejladress
Kontrollera att dina kontaktuppgifter, framför allt din mejladress,  
stämmer i Studentladok. I e-postfältet under Mina uppgifter fyller du  
själv i vilken adress som du vill att vi kontaktar dig på. 

Få koll på vad du ska läsa
I lärplattformen Blackboard hittar du ditt schema och mer information om 
utbildningen du ska läsa.

Kom i gång  
med terminen!



55

Kontakta Servicecenter
Måndag–fredag: kl. 8–16
Mejl: servicecenter@hh.se
Telefon: 035-16 71 00

Kontakta i första hand din lärare om  
du har frågor som rör undervisningen.

Högskolans lokaler
Alla dagar, kl. 6–23: Dörrarna är öppna,  
vissa kräver passerkort. 

Från kl. 23: Du kan inte längre komma in  
i lokalerna, men du får vistas i dem fram  
till klockan 24.

Kl. 00–6: Dörrarna är stängda och larmade.

Ansök om lånekort 
Om du vill kunna låna kurslitteratur på högskolebiblioteket måste du  
ha ett lånekort. Du kan själv ansöka om ett lånekort online eller besöka  
biblioteket. Läs mer på sidan 16.

Studieförsäkran till CSN 
Om du har ansökt om studiemedel behöver du lämna en studieförsäkran  
till CSN när du ska börja studera för att CSN ska kunna betala ut dina  
pengar. Läs mer på csn.se.

Gå med i studentkåren 
Medlemskapet i Halmstad Studentkår är frivilligt men det finns många  
fördelar med att vara medlem. Läs om studentkåren på sidan 13. 

Du som har eget boende 
Sök bostadsbidrag hos Försäkringskassan och skaffa hemförsäkring hos ett 
försäkringsbolag. Är du nyinflyttad i Halmstad bör du skriva dig här. Gör  
en flyttanmälan på skatteverket.se och en på adressandring.se – då kommer  
din post till rätt adress.

Kontakta IT-support
Om du har tekniska frågor som till exempel 
gäller dina digitala verktyg eller passerkort kan 
du kontakta IT-support på helpdesk@hh.se 
eller anmäla ett IT-ärende i Helpdesk.

Säkerhet
Vid brand och andra allvarliga situationer 
ska du ringa 112 (SOS Alarm) och ALLTID 
utrymma när brandlarmet hörs. 

Vid icke-akuta situationer på campus  
ringer du Högskolans fastighetsjour på  
035-299 10 30. Läs mer på hh.se/sakerhet.



Studieregler  
att ha koll på

6



7

Registrera dig alltid på dina kurser
Innan du börjar läsa en ny kurs ska du registrera dig i systemet Studentladok för att få delta i  
undervisning och examination. Tänk på att du måste registrera dig på varje ny kurs under hela  
din studietid, även om du läser ett program. 

Undvik fusk och plagiat
Se till att du vet vilka regler som gäller och att du ber om hjälp om du tycker att studierna är för 
svåra. Att fuska och använda otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöka vilseleda vid examina-
tion är aldrig rätt sätt att klara studierna. Högskolan ser mycket allvarligt på fusk och straffet kan 
bli så hårt som avstängning. Det som räknas som fusk är till exempel fusklappar vid salstentor, att 
samarbeta på en individuell hemtenta, anteckningar i en formelsamling, att kopiera text från redan 
publicerade arbeten eller litteratur och lämna in det som ett nytt arbete. 

Har du ångrat dig? 
Studieavbrott inom tre veckor: Om du avbryter dina studier inom tre veckor från kursstart  
och redan har registrerat dig på första kursen räknas det som ett tidigt avbrott. Då kan du söka 
kursen/programmet igen i konkurrens med andra sökande vid nästa ansökningsomgång.

Studieavbrott efter tre veckor: Om du gör ditt studieavbrott senare än tre veckor efter kurs - 
start kommer du inte att kunna söka kursen igen. I mån av plats kan du omregistrera dig på  
utbildningen genom att kontakta Högskolan.

Anstånd med studier: Om du är antagen till ett utbildningsprogram men inte kan börja studera, 
kan du ansöka om anstånd med studier. Det beviljas normalt sett bara om du har särskilda skäl, 
det vill säga om du själv inte kan påverka omständigheterna. Om du beviljas anstånd får du  
möjlighet att påbörja utbildningen nästa gång den ges. 

Behöver du ta paus i studierna?
Om du under en begränsad tidsperiod inte kan studera – och har särskilda skäl – kan du ansöka 
om att göra ett studieuppehåll. Du kan ansöka om studieuppehåll tidigast tre veckor efter att din 
utbildning har startat.

Ta dina poäng för att gå vidare i utbildningen
På en del av våra utbildningsprogram behöver du ha fått godkänt på en viss kurs eller ha uppnått 
ett visst antal poäng för att vara behörig till kurserna som följer. Detta kallas för uppflyttningskrav. 
I din utbildningsplan ser du vad som gäller för just din utbildning.

Påverka din studietid
Dina synpunkter på våra utbildningar är värdefulla för oss! Utvärdera därför din utbildning genom 
att fylla i kursvärderingen i slutet av varje kurs. Det är ett viktigt verktyg för att vi som högskola 
ska kunna öka kvaliteten på våra utbildningar. Läs mer om hur du kan påverka dina studier genom 
att engagera dig i Högskolans verksamhet på sidorna 12–14.
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Studentkonto
Som student finns det ett antal digitala verktyg 
som du behöver ha koll på för att klara dina 
studier. Det du först behöver skaffa är student-
kontot, med det följer nämligen inloggnings-
uppgifter till övriga system och verktyg. 

Studentladok 
Studentladok använder du för att administrera 
dina studier. När du vill registrera dig på en 
kurs, anmäla dig till en salstenta, se dina resultat 
eller ändra dina kontaktuppgifter gör du det i 
Studentladok. 
Logga in: hh.se/studentladok

Lärplattform (Blackboard) 
Lärplattformen använder du och dina lärare för 
webbaserad undervisning. Där hittar du dina 
kurser och undervisningsmaterial men också ditt 
personliga schema, kurs- och utbildningsplaner 
samt övningstentor. 
Logga in: hh.se/blackboard

Mejl och Office-program
Du får en mejladress från Högskolan som ger dig 
tillgång till olika programvaror och IT-tjänster. 
Adressen blir användarnamn@student.hh.se.  
Du kan välja om du vill använda studentmejlen  
i kontakt med Högskolan eller om du hellre vill 
att vi kontaktar dig via din privata mejladress. 
Välj vilken adress du föredrar i Studentladok 
genom att uppdatera dina kontaktuppgifter  
med den mejladress som du vill att Högskolan 
ska använda. 

Du behöver dock använda studentmejlen för  
att skriva ut på våra skrivare och för att logga  
in i Microsoft Office 365 där du får tillgång  
till Office-program.
Logga in: mail.student.hh.se.

Helpdesk
Helpdesk är vår självbetjäningstjänst där du kan 
anmäla ärenden för att få hjälp med olika saker 
inom Högskolan samt ändra dina lösenord. 
Logga in: hh.se/helpdesk

Studentwebben
På studentwebben hh.se/student finns det mesta 
som du behöver veta och ha tillgång till. Använd 
sökfunktionen eller Innehåll A–Ö och filtrera på 
kategori. På webben finns också vår studentkalen-
der, studentnyheter, genvägar till dina digitala 
verktyg och högskolebiblioteket samt personalsök 
där du kan hitta kontaktuppgifter till dina lärare. 

Personligt lagringsutrymme
Du får ett personligt lagringsutrymme på 200 MB 
där du bör spara dina dokument och filer. På 
Högskolans datorer öppnar du File explorer och 
letar upp disken med ditt användarnamn för att 
nå filerna. Om du sitter vid en egen dator och är 
uppkopplad på wifi kommer du åt filerna via  
en webbläsare.
Logga in: myfiles.student.hh.se

Skrivare på Högskolan
På campus finns flera skrivare där du kan skriva 
ut, kopiera och skanna dokument. Instruktioner 
finns vid varje skrivare och på studentwebben. 
För att använda skrivarna behöver du först sätta 
in pengar på ditt utskriftskonto, det kan du göra 
i Servicecenter eller på högskolebiblioteket. 

Här finns skrivarna
Högskolebiblioteket, våning 1: en färgskrivare 
och två svartvita.
Hus Q, våning 3 utanför Q305: svartvit. 
Hus R, våning 3, R3335: svartvit.
Hus T, våning 2 utanför T236: svartvit.
Campusbiblioteket i Varberg

Dina digitala  verktyg



Dina digitala  verktyg
Surfa klokt!
• Lämna aldrig ut ditt lösenord eller kontouppgifter.

• Använd inte samma lösenord till olika tjänster.

• Logga ut från datorn när du lämnar den.

• Använd gott omdöme när du använder  
 Högskolans nätverk.

• Det är inte tillåtet att olovligen överföra program-  
 varor, film, musik eller andra verk som skyddas av  
 upphovsrätt. Vår IT-avdelning får information när  
 fildelning sker på Högskolans nätverk och kan  
 stänga av användare som inte följer reglerna.

• Öppna eller svara aldrig på mejl om du inte är  
 100 procent säker på vem avsändaren är.

• Var försiktig när du använder trådlösa nätverk.

• Håll din dator, surfplatta och telefon säkerhets- 
 uppdaterade.

• Spara dina dokument i ditt personliga lagrings- 
 utrymme på Högskolans server.

• Installationer och besök på  
 webbplatser som omfattar  
 olagligt, oetiskt eller olämpligt  
 innehåll är endast tillåtna om  
 arbetsuppgifter,  forskning eller   
 studier specifikt kräver detta.

• Alla installationer på Högskolans datorer   
 ska utföras av IT-avdelningen eller  med  
 IT-avdelningens godkännande.

• Högskolans utrustning ska användas  
 med sunt förnuft och hanteras med omsorg.

• Det är inte tillåtet att ansluta privat utrustning  
 annat än på speciellt anvisade nätverk.
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    MER INFORMATION
Läs mer om dina digitala verktyg på  
studentwebben: hh.se/studentkonto



Allt om salstentor
Nervös inför första salstentan? 

En tenta är egentligen ett vanligt prov med 
särskilda regler, men om du är nervös och vill 
veta mer om hur en salstenta går till ska du hålla 
utkik i student kalendern efter våra test-tenta-
tillfällen. En test-tenta är ett informationstillfälle 
för dig som vill veta mer om tentor. Upplägget 
är nästan som vid en riktig tenta, skillnaden är 
att du, i stället för att skriva det faktiska provet, 
får tips på sådant som är viktigt att tänka på 
samtidigt som du får se hur det går till. Vi är 
i en tentasal, tentavakter finns på plats, du får 
visa legitimation, blir anvisad en plats och du får 
samma instruktioner som vid en riktig tenta. Till 
test-tentan behöver du dock inte anmäla dig. 
Däremot bör du komma i god tid precis som till 
en vanlig tenta. Öva gärna också på att ta med 
det du skulle göra om det var skarpt läge.

Regler när du skriver salstenta

• Ta med giltig legitimation.
• Kom i god tid. Information ges 10 minuter 
  innan tentan startar, dörren till salen stängs i   
 samband med det. Du blir inte insläppt om   
 du kommer senare än 30 minuter efter utsatt tid.
• Du får lämna salen tidigast efter 40 minuter,  
 det gäller även för toalettbesök.
• Du får ha med dig mat och dryck och äta   
 under tiden.
• Du får inte prata med andra studenter.
• Anteckningar, datorer, mobiltelefoner och   
 annan elektronisk utrustning är inte tillåtna  
 vid skrivplatsen.
• Du får alltid ha med dig penna, suddgummi  
 och rak linjal.
• Vid vissa tentor är andra hjälpmedel tillåtna,  
 du är själv ansvarig för att ta reda på vad som  
 gäller vid den aktuella tentan. Kontakta din   
 lärare om du är osäker.
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Anmälningstider HT19
Tentor i vecka 40 11 sep–25 sep
Tentor i vecka 41 18 sep–2 okt
Tentor i vecka 44 6 okt–20 okt
Tentor i vecka 45 16 okt–30 okt
Tentor i vecka 46 23 okt–6 nov
Tentor i vecka 50 20 nov–4 dec
Tentor i vecka 51 26 nov–10 dec
Tentor i vecka 2–3  15 dec–29 dec

Anmälningstider VT20
Tentor i vecka 4 1 jan–15 jan
Tentor i vecka 8 29 jan–12 feb
Tentor i vecka 9 5 feb–19 feb
Tentor i vecka 10 11 feb–25 feb
Tentor i vecka 12 23 feb–8 mar
Tentor i vecka 13 4 mar–18 mar
Tentor i vecka 14 11 mar–25 mar
Tentor i vecka 15 17 mar–31 mar
Tentor i vecka 16 23 mar–6 apr
Tentor i vecka 18 7 apr–21 apr
Tentor i vecka 19 15 apr–29 apr
Tentor i vecka 22–23 3 maj–17 maj
Tentor i vecka 24 20 maj–3 juni
Tentor i vecka 33 19 jul–2 aug

            Läs mer på hh.se/tenta

Resultat och omtenta

När din lärare har rättat din examination, oavsett om 
det är en salstenta eller hemuppgift, kan du se ditt  
betyg i Studentladok. Bara om du blir underkänd på  
en salstenta har du rätt att göra om tentan vid ett  
senare tillfälle, en så kallad omtenta. 

Senast tre veckor (15 arbetsdagar) efter ett tentatillfälle 
och senast två veckor före en eventuell omtenta ska  
du enligt reglerna få reda på ditt resultat. 

Hämta din tenta

Alla tentor, hemtentor och övriga inlämningsuppgifter 
som du får betyg på kommer till Servicecenter efter att 
din lärare har rättat dem. Tidigast två arbetsdagar efter 
att du har fått betyget i Studentladok kan du hämta ut 
tentan/uppgiften i Servicecenter. Kom ihåg att ta med 
giltig legitimation! På studentwebben kan du se vilka 
tentor och uppgifter som finns i Servicecenter.

Anonyma tentor

Om du ska skriva en tenta anonymt får du en kod i Stu-
dentladok när du anmäler dig. Eftersom koden ersätter 
ditt personnummer på tentan måste du komma ihåg  
att ta med dig koden till tentasalen så att du kan  
skriva den på din tenta.

Att en tenta är anonym betyder egentligen att det är 
själva rättningsprocessen som är anonym, det vill säga 
att läraren inte vet vilken student som har skrivit vilken 
tenta när hen rättar tentorna. När du hämtar din rät-
tade tenta i Servicecenter behöver du visa legitimation 
som vanligt eftersom tentan kopplas samman med rätt 
personnummer igen efter att den har rättats.

Stöd för dig med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning och har blivit 
beviljad pedagogiskt stöd kan få stöd vid salstentor i 
form av förlängd skrivtid, tekniska hjälpmedel som till 
exempel dator med talsyntesprogram (uppläsningsfunk-
tion) och möjlighet att skriva tentan i enskilt rum.

Tänk på att du måste anmäla dig till tentan i Student-
ladok samt anmäla ditt stöd till Högskolan senast två 
veckor före tentaperioden. Läs mer om pedagogiskt 
stöd på sidan 19.
 

Anmäl dig  
till tentor
Det är viktigt att du anmäler dig till 
dina salstentor i tid. Du får inte skriva  
en salstenta om du inte har en giltig 
anmälan i Studentladok. Observera  
att du inte kan anmäla dig i efterhand 
när anmälningsperioden har stängt.

Kontakta Servicecenter innan anmäl-
ningsperioden har passerat om du  
inte kan anmäla dig. 
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Ett utmärkt sätt för dig att få ut så mycket som möjligt av din studietid, nya vänner och nya erfaren-
heter på vägen mot drömjobbet är att engagera dig i en förening, studentkåren eller ett projekt.

På Högskolan har vi Studentliv, ett nätverk med uppemot 30 olika föreningar, projekt, grupper och 
kårorgan som bara väntar på nya medlemmar. Gå med i kören Köörmit, din programförening (finns 
för nästan alla program), projektet HUST som bygger en solenergibil eller  
idrottsföreningen HSIF. Genom studentkåren kan du också engagera  
dig på olika sätt. Se listan över allt vårt föreningsliv på sidan 14!

Psst! Om du tycker att det saknas någon förening och vill starta  
en egen kan du kontakta Morgan Ljungkvist på Studenthälsan. 

Engagera dig i  
vårt föreningsliv!

Det är så klart väldigt roligt att vara 
med i en förening! Men genom vårt 

engagemang i studentidrottsföreningen HSIF 
har vi fått mycket erfarenhet under studie-
tiden  som vi kan lägga till på våra cv:n. Vi 
har dessutom fått ett större kontaktnät, både 
runtom på Högskolan, men också inom 
 näringslivet. Det har gett både praktik - 
plats och sommarjobb. 

Linnea Asservik, ordförande HSIF, 
och Jennie Hammarström, marknads
föringsansvarig HSIF.

TIPS!
Läs mer på hh.se/student. Gå in på Innehåll A–Ö  
och välj Aktiviteter och föreningar.



Halmstad Studentkår är en medlemsburen organisation som styrs av studenter och är till 
för studenter. Det är alltså du och dina studiekamrater som bestämmer hur ni vill påverka 
er utbildning och vardag till att bli så innehållsrika som möjligt. Alla studenter som är  
engagerade i vår verksamhet jobbar ideellt. Kontakta oss om du vill vara med och göra 
Högskolan och din studietid ännu bättre!

Bra att veta om Halmstad Studentkår
• Studentkåren har en lagstadgad rätt och skyldighet att bedriva studentinflytande och  
 utbildningsbevakning gentemot Högskolan. 

• Vårt student- och doktorandombud hjälper dig om du har frågor om din utbildning.  
 Det kan gälla en sent rättad tenta, saknat schema eller något större som till exempel  
 särbehandling. 

• På vår studentpub Lilla hjärtat möts studenter från hela Högskolan för att ta en paus  
 i plugget. Vi arrangerar till exempel brännbollsturneringar, pubkvällar och bräd- 
 spelskvällar. 

• Med nollningen välkomnar vi nya studenter till trygghet genom kunskap, gemenskap,  
 utmaning och glädje. 

• Varje höst ordnar vi, tillsammans med Högskolan, en mässa för alla studenter där du  
 kan träffa viktiga funktioner från lärosätet, studentföreningar och företag. Kolla när  
 i studentkalendern!

Halmstad Studentkår 
jobbar för ditt bästa

Ta vara på dina idéer
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KONTAKT
Mejl: info@karen.hh.se  |  Telefon: 0707-44 71 15  |  karen.hh.se
Mån–ons: 9.30–15.30 (lunchstängt: 11.30–12.00) Tor: 12.30–15.30

Har du en idé som du inte vet hur du ska gå 
vidare med eller har du sett ett problem i samhäl-
let som du skulle vilja göra något åt? Du är inte 
ensam. 

Hos oss på H5 Student, Högskolans student- 
inkubator, kan du få hjälp med att gå vidare med 
dina idéer – helt gratis. Det kan vara så att du vill 
starta ett företag, men det behöver inte vara det. 
Vi hjälper dig också att utveckla de förmågor som 
du kan tänkas behöva för att påverka världen, till 

exempel genom workshoppar om hur du blir 
grym på presentationer, att tala inför andra, 
 använda LinkedIn eller grym på att göra en 
snygg Powerpoint-presentation. 

    KONTAKT
H5 Student, våning två och tre i Trade center. 
Sök på ”H5 Student” på studentwebben  
hh.se/student för att läsa mer.
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Studentrepresentanter – studenter som studerar 
på heltid och i sin roll representerar studenters 
intressen i Högskolan i Halmstads alla beslutande 
och beredande organ (nämnder, råd och styrelser). 

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

UFO – främjar vänskap mellan utbytes- och 
svenska studenter.

Övriga föreningar och engagemang
ADA – för kvinnliga studenter vid ingenjörs-
programmen Mekatronik-, Data- och Elektro-
ingenjör samt Civil ingenjör i intelligenta system 
och Civilingenjör i datateknik.

Arbetsmarknadsdagen – en arbetslivsmässa som 
är ett samarbete mellan studentkåren, Eurekha 
och Mjölner.

Fab Lab Student – en förening som arbetar i  
Fab Labs kreativa miljö.

Hälsoteknikcentrum (HCH) – en plattform  
för dig som är intresserad av hälsoteknik. 

H5 Student – Högskolans studentinkubator.

HSIF – Halmstad Studentidrottsförening. 

HUST – Halmstad University Solar Team.

Köörmit – studentkör.

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

Studentambassadörerna – Högskolans ansikten 
utåt som representerar Högskolan i olika samman-
hang, till exempel vid mässor och andra evenemang.

Programföreningar
Corpus Callosum – för Organisering och led-
ning av arbete och välfärd, Socialt arbete samt 
Samhällsförändring och social hållbarhet.

Eurekha – för ekonomer och internationella 
marknadsförare.

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

Informatix – för Digital design och innova-
tion, IT-forensik och informationssäkerhet 
samt Nätverksdesign och datordrift.

Mjölner – för byggingenjörer samt bygg- och  
fastighetsekonomer.

MårFint – för Sjuksköterskeprogrammet.

SKOLK – för lärarprogrammen.

SOKrates – för Samhällsanalys och kommu-
nikation.

TBI Navet – de tekniska biologernas program-
förening.

U-tvingen – utvecklingsingenjörernas pro-
gramförening.

Vingmuttern – för maskiningenjörerna.

Ödet – för civildata-, data-, elektro- och  
mekatronikingenjörer.

Halmstad Studentkår
Hjärter 6 – ansvarar för pubverksamheten och 
kårhuset Lilla hjärtat på Nässjögatan 6.

Karriär – ansvarar för att ge studenter kontak-
ter och erfarenheter inför framtiden.

Nollning – ansvarar för att arrangera nollningen.

Student- och doktorandombudet – hit kan 
du vända dig om du har frågor eller upplever 
problem som rör dina studier.

Studentkalender med aktiviteter
I vår studentkalender samlar vi mängder av roliga 
och nyttiga aktiviteter, både sådant som Högskolan 
arrangerar och aktiviteter som våra olika student
föreningar ordnar. Studentkalendern hittar du via 
studentwebbens startsida hh.se/student.

Nätverket Studentliv 
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Vila i vårt andrum
På campus finns ett mysigt rum för lugn, still-
het, tystnad, meditation och bön som du kan 
använda om du vill. Ingången till andrummet 
finns i glasgången, i korridoren mot hus E.

Du behöver ett passerkort som är aktiverat 
för just andrummet för att komma in. Du 
kan själv aktivera ditt passerkort i Helpdesk, 
därefter har du tillgång till andrummet mellan 
klockan 6 och 23 varje dag.

Studenthälsan  
Vad du än går och bär på är du varmt välkommen att kontakta Studenthälsan på Högskolan, som 
är ett komplement till befintlig hälso- och sjukvård. 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 och vägledning hos Studenthälsan. 
Om du behöver vård när vi har stängt eller om du 
söker vård av andra anledningar kan du vända dig 
till Region Halland. Läs mer på 1177.se/halland.

Du som får studiestöd från CSN bör sjukskriva 
dig redan första dagen om du blir så sjuk att du 
inte klarar av att studera. 

Läs mer om sjukskrivning på csn.se.

Om du blir sjuk

KONTAKT

Studenthälsan finns på balkongen  
ovanför Servicecenter i hus B, våning 2.

Öppettider drop-in-mottagning
Måndag: 10–12 
Tisdag: 10–12 och 14–16 
Onsdag: 10–12
Torsdag: 10–12 och 14–16   
Fredag: stängt  
Övriga tider enligt överenskommelse.

Mejl: studenthalsan@hh.se  
Telefon: 03516 74 37

Våra legitimerade sjuksköterskor och våra hälso- 
vägledare kan ge dig: 

• råd om hälso- och sjukvård
• kostråd
• träningsråd
• hjälp om du är stressad
• en samtalspartner om du behöver prata med någon 

Två gånger i veckan har vi också en läkare på plats hos 
oss. I vårt mysiga väntrum kan du testa mindfulness, 
fylla på din vattenflaska, bläddra i informations-
material, hämta gratis kondomer eller bara sitta  
ned en stund. På vår mottagning kan du även testa  
dig för klamydia och gonorré. 

Läs mer på hh.se/studenthalsan

Nätverket Studentliv 



På högskolebiblioteket hjälper vi till 
under hela din studietid. För att kunna 
låna böcker behöver du ansöka om  
lånekort online eller besöka oss i  
informationsdisken. Våra elektro- 
niska resurser når du både på och  
utanför campus. På biblioteket  
finns det även många studie- 
platser för både enskilda studier  
och grupparbeten, läs mer på  
sidan 17. Du kan alltid fråga  
vår kunniga och hjälpsamma  
personal om du behöver hjälp  
med något.

Biblioteket erbjuder:
• kurslitteratur – finns i två exemplar.  
 Ett låneexemplar och ett referens- 
 exemplar i tryckt eller elektronisk   
 form.

•  tryckt media – böcker, tidskrifter och  
 dagstidningar. 

•  e-media – databaser, e-tidskrifter och  
 e-böcker.

•  informationssökning – vi hjälper  
 dig att söka och kritiskt granska  
 information till dina studier.

•  drop-in – vi ordnar aktiviteter med  
 akademiskt skrivande, referens- 
 hantering och IT-stöd.

• talböcker – vi hjälper dig som har en  
 läsnedsättning att få tillgång till inläst  
 litteratur och läsprogram.

 

Högskolebiblioteket

   KONTAKT

Mejl: biblioteket@hh.se  |  Telefon: 03516 71 04 
hh.se/bibliotek

16
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Grupprum och studieplatser
Tycker du att det är tråkigt att plugga hemma och har svårt 
att hitta motivationen där? Kom till campus i stället! Här 
finns många olika studieplatser både inomhus och utomhus. 

Högskolebiblioteket. Många studenter sitter på högskole-
biblioteket när de vill fokusera på sina studier. Här finns 
en läsesal, en lärosal som du kan använda när det inte är 
undervisning och åtta grupprum som du kan boka på  
hh.se/bibliotek. På första och andra våningen finns det 
många studieplatser som du kan använda när du vill.

Tysta salar. Vill du ha lugn och ro kan du sitta i något av 
våra tysta rum för självstudier: R3146 i hus R eller T157  
i hus T. 

Utomhus. På hela campus hittar du stolar och bord utom-
hus där du kan studera själv eller med dina kursare. Om ni 
vill röra på er under tiden ni pluggar kan ni testa Outdoor 
office – våra snitslade promenader runt campus.

Digitalt laborativt centrum. På entréplan i hus Q hittar 
du DLC, ett kreativt och högteknologiskt labb med mysiga 
sittplatser och teknisk utrustning som du kan boka via din 
lärare.

Fab Lab. I hus T finns detta kreativa nav där du kan skapa 
brädspel, klistermärken, mobilhållare, en 3D-tryckt proto-
typ av dig själv eller testa vilken annan idé som helst. Labbet 
används mest av studenter på Akademin för ekonomi, 
teknik och naturvetenskap (ETN), men är öppet för alla.

Hälsolabbet. Studenter på Akademin för hälsa och välfärd 
(HOV) kan använda platserna som finns i Hälsolabbet i  
hus R. Där finns också träningsrum för sjuksköterskestuden-
ter där de praktiskt kan prova de metoder de studerar.

Studieplatser med datorer

Högskolebiblioteket: M1 och M304. 
Akademin för hälsa och välfärd (HOV): R3140 i hus R.
Akademin för informationsteknologi (ITE): D208,  
D308 och D408 i hus D.
Akademin för lärande, humaniora och samhälle (LHS): 
Q334 i hus Q.
Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap 
(ETN): O241 i hus O, P114, P124 och P211 i  
hus P samt T108 och T143 i hus T.
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Gör en plan
Gör ett veckoschema som innehåller både pluggpass och fritid så att inte 
dagarna flyter ihop. Glöm inte att lägga in pauser under dina pluggpass!

Skapa dig en överblick
Ögna igenom allt material innan du börjar läsa. Titta på rubriker,  
innehållsförteckningar, sammanfattningar, rutor, bilder och så  
vidare. Då får du snabbt en överblick som gör att du enklare  
kan bedöma vad som är viktigast när du ska börja läsa. 

Plugga tillsammans
Sannolikheten för att du faktiskt pluggar när du säger att  
du ska det är större om du bestämmer träff med en plugg- 
kompis. När ni ses kan ni dessutom diskutera vad ni har  
lärt er. På så sätt kan ni lära av varandra och se om ni  
har förstått litteraturen.

Sätt upp mål och delmål
Sätt upp olika typer av mål som du 
vill sikta mot. Ett långsiktigt mål kan 
vara att du visualiserar dig själv på 
ditt drömjobb medan ett delmål kan 
vara allt från att du ska klara av din 
utbildning till att du ska plugga tre 
timmar per dag. Ett tips är att välja 
mål som är tidsbundna och går  
att mäta så att du kan checka  
av dem. 

Skaffa förebilder
Googla eller fråga vänner om 
de känner till någon som har 
gjort det som du också drömmer 
om. Då blir dina mål plötsligt 
realistiska att nå. Du kan också få 
konkreta tips från förebilderna om om  
hur du kan göra för att nå dina mål.

Plugga smart
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Studie- och karriärvägledning
När du har funderingar kring utbildning, yrke och karriär kan du alltid vända dig till Högskolans studie- 
och karriärvägledare. Vi ger dig gärna tips på vilka vägar du kan ta inom din utbildning och hur din 
kompetens, dina intressen och drivkrafter kan hjälpa dig vidare i valet av studier, yrke och karriär. 

Ställ dina frågor eller boka tid hos oss via mejl eller telefon. Du kan även boka tider i Servicecenter.

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

Hjälp med att sluta 
skjuta upp studierna
Om du har svårt att prioritera pluggandet och vill 
sluta prokrastinera, alltså sluta skjuta upp saker, 
kan du anmäla dig till vår prokrastineringsgrupp 
som träffas varje vecka. I gruppen får du verktyg 
och tips på hur du kan få rätsida på studievanorna.

SI-handledning
Supplemental Instruction (SI) är en pedago-
gisk metod där du och dina kurskamrater ses i 
studiegrupper utanför det ordinarie schemat. En 
student som tidigare har gått kursen guidar er 
genom kursmaterialet – inte med föreläsningar 
eller svar – utan genom att stödja er så att ni 
tillsammans kan hitta lösningar. 

Stöd för elitidrottare
Är du elitidrottare och student? Som Riksidrotts-
universitet ger vi dig möjlighet till en flexibel studie-
t id med anpassade lösningar för att du ska lyckas 
med dubbla karriärer. Kontakta alina.franck@hh.se 
eller gå in på hh.se/riu för att få veta mer!

   KONTAKT

Telefontid, måndag–torsdag: 10–12  
Telefon: 035-16 71 00 (växeln)  |  Mejl: studievagledning@hh.se

Skrivpunkten
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 på svenska. Skicka ett  
mejl till johanna.jansson@hh.se och boka tid!

Pedagogiskt stöd
Har du en funktionsnedsättning som utgör ett 
hinder i dina studier? Då kan du ansöka om 
att få pedagogiskt stöd. Stödet ska ge förutsätt-
ningar för dig som har en varaktig funktions-
nedsättning, som till exempel dyslexi, psykisk 
eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, 

hörsel- eller synned-
sättning, rörelsehinder 

eller kronisk sjukdom, 
att nå lärandemålen. 

Kontakta vår handläggare  
på pedagogisktstod@hh.se 

om du har frågor. Har du 
behov av pedagogiskt stöd  

men ännu inte har ansökt om  
   det kan du göra det på nais.uhr.se.

TIPS!
Mer information hittar du på hh.se/student.  
Sök på det du vill veta mer om eller gå in på  
Innehåll A–Ö och välj Hjälp och vägledning.



8 tips  
för en rörligare  
studietid 
Cykla eller promenera i stället för att ta bilen när du ska någonstans. 

Ställ dig upp eller ta en runda runt huset i pausen på föreläsningen. 

Ta trapporna i stället för hissen. 

Häng med på en aktivitet där du får röra på dig. Våra studentföreningar 
ordnar till exempel löparkvällar och olika idrottsturneringar.

Sitt inte still för länge när du pluggar. Ställ dig upp emellanåt och rör på 
kroppen. 

Välj ett lunchställe som ligger lite längre bort och promenera eller cykla dit. 

Stirra inte in i skärmen under för lång tid. Sträck på dig, lyft blicken och 
fokusera på något annat en stund. 

Gör grupparbeten utomhus, till exempel i vårt Outdoor office. Det finns 
både promenadslingor för gå-möten och mötesytor med whiteboardtavlor 
och ståbord i det gröna. 

20
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Följ oss på Instagram

@hogskolanihalmstad

Vill du följa andra studenter som delar med sig av sin vardag eller vill du visa andra vad du själv 
hittar på under två veckor? Kolla in vårt Instagramkonto och ansök på hh.se/instagram om du  
också vill instagramma för Högskolan!
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Drömmer du om att uppleva en ny kultur och  
bo i ett annat land? Är utlandsstudier ett av dina 
mål under studietiden? Då ska du ta del av våra 
tips så att du är väl förberedd när det är dags  
för dig att ansöka. 

Gör research tidigt
Redan när du vet att du vill plugga utomlands 
kan du börja leta inspiration och kolla vilka 
länder och lärosäten du vill söka till. Kolla till 
exempel vilka kurser som finns och om de passar 
till din utbildning, var du kan bo och om du  
kan söka stipendier för att finansiera din resa. 

Bli behörig
• Se till att du blir godkänd på dina kurser och  
 tar dina poäng. Du måste nämligen ha studerat 
  på högskola/universitet i minst ett år och ha  
 60 godkända högskolepoäng senast sista  
 ansökningsdagen.

• Samma behörighetskrav gäller oavsett om du  
 vill studera i Europa (Erasmus) eller utanför  
 Europa (overseas).

• Du som har läst alla dina 60 hp på Högskolan  
 i Halmstad har företräde till de platser som   
 finns.

Gör dig redo för  
utlandsstudier 
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Öka dina chanser att få åka dit du vill
Ju fler högskolepoäng och ju bättre betyg du har, 
desto större chans har du att få den utbytesplats 
som du vill ha. 

Du kan också samla så kallade VG-poäng som 
inte har med studierna att göra. Dessa VG-poäng 
får du när du engagerar dig i vår verksamhet, 
till exempel inom studentkåren som student-
representant eller inom kårens olika organ, eller 
som studentambassadör för Högskolan. Du kan 
använda max 15 VG-poäng till utlandsstudier.

Läs mer om kårens uppdrag på sidorna 13–14.

Ansök till event@hh.se om du är intresserad av  
att arbeta som studentambassadör.

Studera utomlands under sommaren
Om du inte har utrymme för utlandsstudier i din 
utbildning och ändå vill åka utomlands kan du 
söka till Summer School. Sommarkurser finns i 
många länder och innehåller ett kortare program 
med både undervisning och utflykter. Det bästa 
av allt är att det är fritt fram för dig att söka oav-
sett hur många högskolepoäng du har tagit.

Ansökningsperioder 
Ansökan för studier under höstterminen:  
15 januari–15 februari.
Ansökan för sommarkurser via Högskolan:  
15 februari–15 mars.
Ansökan för studier under vårterminen:  
1 augusti–1 september.

TIPS!
Mer information hittar du på hh.se/student.  
Gå in på Innehåll A–Ö och välj Utlandsstudier.



I Visionen i hus J finns Högskolans största  
föreläsningssal, Bærtlingsalen.

Campuskarta

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

P

P

P

P

P
P

P

P

P

P

E6 P

P

X

A

B

C
D

EF

G

H

Z

J

M

R

Q
I

O

N

T

P

P

TAXI

TAXI

TAXI

TAXI

SPETSVINKELGATAN

LINJEGATAN

KRISTIAN IV
:S VÄG

LAHOLMSVÄGEN

PILEFELTSGATAN

LARSFRIDSVÄGEN

TILL HALLARNA,
        SÖDRA AVFARTEN

TILL ÖSTRA 
STRANDEN, 1 km

TILL HALMSTADS 
CENTRUM, 2 km

 TILL HALMSTADS 
CENTRALSTATION, 1 km

PARKERING

HANDIKAPPARKERING

CYKELPARKERING

MC-PARKERING

TAXI

STADSBUSS

INFORMATIONSSKYLT

GÅNGSTRÅK

HÖGSKOLANS ÖVRIGA ENTRÉER

HÖGSKOLANS SERVICECENTER, HUS B

HALMSTADS STUDENTKÅR, HUS B

P-HUS

Besöksadress: 
Kristian IV:s väg 3
GPS-koordinater:
56.6648, 12.8779

HÖGSKOLANS HUVUDENTRÉ

GODSMOTTAGNING

ALLMÄN
PARKERING

ICA MAXI
KUND-
PARKERING

SPETSVINKELGATA
N

NITAREGATANICA MAXI

Svenska, layoutförslag P

P

P

P

P
P

P

P

P

P

E6 P

P

X

A

B

C
D

EF

G

H

Z

J

M

R

Q
I

O

N

T

P

P

TAXI

TAXI

TAXI

TAXI

SPETSVINKELGATAN

LINJEGATAN

KRISTIAN IV
:S VÄG

LAHOLMSVÄGEN

PILEFELTSGATAN

LARSFRIDSVÄGEN

TILL HALLARNA,
        SÖDRA AVFARTEN

TILL ÖSTRA 
STRANDEN, 1 km

TILL HALMSTADS 
CENTRUM, 2 km

 TILL HALMSTADS 
CENTRALSTATION, 1 km

PARKERING

HANDIKAPPARKERING

CYKELPARKERING

MC-PARKERING

TAXI

STADSBUSS

INFORMATIONSSKYLT

GÅNGSTRÅK

HÖGSKOLANS ÖVRIGA ENTRÉER

HÖGSKOLANS SERVICECENTER, HUS B

HALMSTADS STUDENTKÅR, HUS B

P-HUS

Besöksadress: 
Kristian IV:s väg 3
GPS-koordinater:
56.6648, 12.8779

HÖGSKOLANS HUVUDENTRÉ

GODSMOTTAGNING

ALLMÄN
PARKERING

ICA MAXI
KUND-
PARKERING

SPETSVINKELGATA
N

NITAREGATANICA MAXI

Svenska, layoutförslag

Det är förbjudet att röka inom tio  
meter från Högskolans entréer.



På campus finns tre kaféer: ett vid huvudentrén, ett på 
våning 2 i hus Q och ett vid restaurangen i hus A.

Halmstad studentkår finns i 
hus B.

I glasgången, i hus B, hittar du bland annat Servicecenter 
och på plan två håller Studentsupport med Studenthälsan, 
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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Halmstad Studentkår finns i hus B.
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Upptäck  
Halmstad  

SPORT OCH TRÄNING
Den klassiska fotbollsarenan 
Örjans vall ligger vid Nissan och 
är hemmaplan för Halmstads BK 
och IS Halmia. På Halmstad arena 
finns ishall, idrottshall, hemma-
arena för flera av Halmstads 
idrottsföreningar, simbassänger, ett 
vattenland och gym – allt under 
ett tak. I parken utanför arenan 
finns dessutom en skatepark. 
Över hela stan finns mängder av 
andra gym och utegym för dig 
som vill träna.  
 

BUTIKER OCH  
MATSTÄLLEN
I Halmstad finns både små 
unika butiker, stora kedjor, 
handelsområden och ett  
köpcentrum. Dessutom 
erbjuder staden kaféer och 
restauranger för alla smaker. 
Centrum, Flygstaden, Hallarna 
och Stenalyckan är platser  
att lägga på minnet.

BAD OCH STRÄNDER
Kusten är fyra mil lång och har 
inte mindre än 22 saltstänkta 
havsstränder att välja mellan. 
Tylösand är Sveriges finaste sand-
strand. Östra stranden ligger ett 
stenkast från Högskolan och har 
också ett havsbad anpassat för 
personer med funktionsnedsätt-
ning. Utomhusbadet Brottet har 
en 50 meter lång saltvattens- 
bassäng och havet som granne.

MOTIONSSPÅR
På Galgberget ovanför sjukhuset 
hittar du ett naturskönt och 
högt beläget motionsspår som 
bjuder på strålande utsikt över 
hela Laholmsbukten. Prins Bertils 
stig är den kustnära vandrings- 
leden som startar vid Halmstads 
slott, går via Tylösand och slutar i 
Möllegårds naturreservat.

På destinationhalmstad.se hittar du det som händer i Halmstad, 
oavsett vad du är intresserad av.
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STADSBIBLIOTEKET
Besök Halmstads stadsbiblio-
tek om du vill byta studiemiljö. 
Biblio teket ligger vackert vid 
Nissan i Halmstads centrum och 
inrymmer Halmstads konsthall.

KULTUR
Halmstad erbjuder en blomst-
rande kulturplats. Stadens 
gallerier, museer och bibliotek 
ser till att det alltid är något på 
gång. Du kan njuta av livemusik, 
ståupp-shower, poetry slams 
och annan underhållning.

FLYGPLATS
Halmstad City Airport tra-
fikeras med flyg till och från 
Bromma flera dagar i veckan. 
Dessutom går charterresor till 
flera destinationer härifrån. På 
flygplatsen finns också segelflyg, 
fallskärmshoppning och små-
flygsverksamhet.

UTELIV OCH KÅRPUB
I Halmstad finns kaféer, pubar 
och nattklubbar med livemusik 
och bra dj:ar. Sommartid kan du 
njuta av utomhuskonserter och 
den populära after beachen i 
Tylösand. Kårpuben Lilla hjärtat 
på Nässjögatan 6 är så klart 
också ett välbesökt ställe.

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 tio  
minuter till fots.CYKELBANOR

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