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Hör vad våra studenter  
säger om Högskolan på  
hh.se/studentliv

Jawdat

Markus

Elin
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Högskolan i Halmstad   med andra ord
Jag är mer än nöjd

Det bästa med Högskolan är att den är fräsch, 
lokalerna är fina, lärarna är bra och det är nära till 
gym och stan. Jag har väldigt trevliga och öppna 
klasskompisar och alla är jättenoga med att ta hand 
om varandra. Jag är mer än nöjd med mitt val att 
börja plugga i Halmstad. Jag stormtrivs!

Fräsch och trygg miljö där du  
inte behöver vara ensam
Stan, shoppingen och närheten till stranden är det som 
jag gillar bäst med Halmstad, och det bästa med Hög-
skolan är den trygga miljön. Det är fina, fräscha lokaler, 
stora utrymmen och du har alltid någonstans att sitta 
och plugga. Det finns också mycket hjälp att få här, 
du behöver aldrig känna att du är ensam. För mig  
kändes det tryggt att komma hit.
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YoloRebecca
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Högskolan i Halmstad   med andra ord
Närheten till lärare och  

klasskamrater
Högskolan i Halmstad har ett campus som har allt! 
Man kan alltid hitta lärare direkt och man kan få 
hjälp av andra studenter. Jag känner mig hemma här 
och Högskolan för mig är familj och kärlek. När jag 
började kände jag ingen, men nu känner jag de flesta  
i min klass. Det är alltid bra att lära känna folk och  
ha någon att plugga med.  

En nytänkande högskola med  
familjekänsla
Det bästa med Högskolan är att den är väldigt nytän-
kande. Det är inte så typiskt traditionellt, man tänker 
utanför boxen här och det är häftigt tycker jag! Det 
som också är bra är att Högskolan är global, du kan 
studera utomlands och det finns en mångfald av  
studenter från hela världen. Samtidigt finns en  
familjekänsla med lärarna och klasskompisarna.



6

Vill du lära dig att 
tänka i nya banor 
och lösa morgon-
dagens samhälls-
utmaningar?



Vi är övertygade om att det är viljan och modet 
till förändring, samarbete och nytänkande som 
driver utvecklingen framåt. För dig som student, 
för oss som högskola och för hela vårt samhälle. 
På Högskolan i Halmstad får du möjlighet att till-
sammans med andra utmana gamla sanningar  
och förverkliga stora drömmar genom att lyfta 
blicken utanför ditt eget ämnesområde.  
Bland annat genom Common Core där  
vi löser de stora framtidsfrågorna. Låter  
det luddigt? Lugn, vi förklarar!

Innovation föder framgång
Det är ingen tillfällighet att Högsko-
lan i Halmstad är ett populärt läro- 
säte, att vår forskning är internatio-
nellt erkänd och att flera framgångs- 
rika företag har tagit fart här. Nyckeln 
är innovation. Här hittar du ett helt 
unikt utbildningsutbud i ständig ut-
veckling med den senaste forskningen 
och i nära samarbete med arbetslivet. 
Det kommer att öppna nya dörrar 
och göra dig redo för ditt kommande 
arbetsliv. 

Skaffa dig ett försprång  
genom samarbete 
Nu är du precis i början av din kar-
riär och genom att tidigt lära dig att 
tänka i former av samverkan skaffar 
du dig kunskaper och fördelar som 
du har nytta av under resten av ditt 
yrkesliv. Det här är något som sitter 
i våra väggar och som din utbildning 
uppmuntrar till, oavsett vad du väljer 
att studera. Ett exempel är Common 
Core som ger nya perspektiv genom 
möten över gränser.

Viktigast av allt?
Hur bra Högskolan, 
staden och fritiden än är 
står själva utbildningen 
i centrum när du ska 
välja. Men hur vet 
man att en utbild-
ning håller hög 
kvalitet? Förutom  
alla höga betyg och
utmärkelser som 
Högskolan och utbild-
ningarna har fått genom 
åren kan du se lärares och 
professorers meriter i den 
digitala personalkatalogen 
på hh.se.
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I framtiden kommer hälften av de 
studenter som pluggar just nu att 
ha jobb som inte finns i dag. Det 
är jobb som de själva är med och 
skapar. Framtidens jobb kommer 
att kräva bättre förståelse för relatio-
nen mellan människa, teknik och 
samhälle. Det är därför vi har tagit 
fram det unika konceptet Common 
Core. För att det utvecklar dig – 
både som människa och inom ditt 
framtida yrke. Och det i sin tur 

Common Core behövs  
när samhället förändras

gör dig mer attraktiv och unik på 
arbetsmarknaden. Common Core 
består av ett antal kurser, men funge-
rar på ett lite annorlunda sätt.

Common Core finns på åtta utbild-
ningar hösten 2021:
• Bygg- och fastighetsekonom- 
 programmet, 180 hp
• IT-forensik och informations- 
 säkerhet, 180 hp

• Kultur och samhällsutveckling,  
 180 hp
• Mekatronikingenjör, 180 hp
• Psykologi – inriktning idrott och    
 motion, 180 hp
• Samhällsförändring och social   
 hållbarhet, 180 hp
• Statsvetenskap – samhällsanalys  
 och kommunikation, 180 hp
• Utvecklingsingenjörsprogram-  
 met, 180 hp
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Läs mer och se filmen på  
hh.se/commoncore
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Så här funkar det!

Den gemensamma kärnan
Common Core ska på sikt ingå som en naturlig 
del i samtliga utbildningar på Högskolan i Halm-
stad. På så vis får alla studenter en gemensam 
kunskapskärna – ett gemensamt sätt att tänka. 
Under läsåret 20/21 är Common Core en del  
av åtta utbildningar (se motstående sida).

Varje vecka
Du läser Common Core-kurserna några timmar 
i veckan parallellt med övriga kurser. Genom att 
hela tiden möta nya intryck blir det naturligt att 
se på din ämnesutbildning från ett nytt perspektiv.

Mötet mellan olika människor
Det centrala i Common Core är att du läser tillsam-
mans med studenter från andra utbildningar än din 
egen. Du får lära, diskutera och vara kreativ ihop med 
personer som har en annan bakgrund och kanske 
andra intressen än du själv.

Alla läser introduktion
De två första terminerna är gemensamma. Då får  
du en introduktion till Common Core och för-
djupar dig i ämnen som teknik, kommunikation  
och humaniora.

Lösa samhällsutmaningar 
tillsammans
Termin 3–5 samlas studenter kring aktuella  
samhällsutmaningar och ska tillsammans försöka  
att komma på lösningar. Och nu blir det riktigt 
spännande: tänk dig att en ekonom, en miljövetare, 
en ingenjör och en kulturvetare tillsammans funde-
rar över hur en stad kan bli hållbar, tillgänglig  
och attraktiv för alla som bor där.
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Från framtidsdröm  
till drömläge
Hur ser din framtid ut? Vad vill du göra när du har pluggat klart? På Hög-
skolan i Halmstad kan du utveckla dina idéer tillsammans med andra och 
kanske uppfinna någonting helt nytt – och nyttigt. Kanske handlar det 
om ett smartare samhälle där fler kan trivas? Eller nya sätt att förbättra 
människors hälsa? Eller förverkliga en dröm om att inspirera andra att 
lära? Oavsett, hos oss kan du läsa en innovativ utbildning och hitta nya 
perspektiv på samhällsutmaningar. Här kan du se några av de områden 
där Högskolan i Halmstad redan i dag särskilt bidrar till samhället.
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Informationsteknologi 
Informationsteknologi finns i dag i princip överallt. Det är också ett av Hög-
skolans spetsforskningsområden. Tips! IT-forensik och informationssäkerhet, 
180 hp och Digital design och innovation, 180 hp.

Självkörande fordon 
Vår forskning ligger i framkant inom intelligenta system och fordon som kom-
municerar med varandra i realtid. Tips! Högskoleingenjör i data, elektronik 
eller mekatronik, 180 hp.

Hälsoinnovation och hälsoteknik 
För att kunna möta morgondagens efterfrågan på vård och omsorg krävs nya 
arbetssätt, nya produkter och nya tjänster – tvärvetenskapliga hälsoinnova-
tioner helt enkelt. Tips! Civilingenjör i datateknik/intelligenta system,  
300 hp och Hälsopedagogiskt program, 180 hp.

Framtidens lärande 
Högskolan i Halmstad leder ett samarbetsprojekt med Region Halland  

och kringliggande kommuner om framtidens digitala lärande i skolan. 
Det är bra både för elever och för dig som kunskapsinspiratör, det 

vill säga lärare. Tips! Lärarutbildning, 90–300 hp. 

Hållbara innovationer 
Mycket av Högskolans forskning och utbildning kretsar kring 
social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Tips! Civil- 
ingenjör i maskinteknik, hållbar design och innovation, 300 hp 
och Miljö, innovation och hållbarhet, 180 hp.

Smarta städer och samhällen
Ett av Högskolans profilområden med fokus på hur ett samhälle  

kan planeras utifrån de människor som bor där genom smart mo-
bilitet och smart energi. Tips! Ingenjör i hållbar energi, 180 hp och 

Masterprogram – energismart innovation i byggd miljö, 120 hp.

Innovationsvetenskap 
Innovation och entreprenörskap finns i Högskolans DNA och genomsyrar 
såväl våra ekonom- som ingenjörsutbildningar. Tips! Utvecklingsingenjörs-
programmet, 180 hp och Civilekonomprogrammet, 240 hp.

Hälsa och livsstil 
Hälsa och livsstil är ett av våra forskningsområden där vi också har både magis-
ter- och masterutbildningar. Tips! Masterprogram i hälsa och livsstil, 120 hp.

Vård och omsorg 
Att arbeta med omvårdnad handlar om att göra det möjligt för alla att leva  
ett så friskt och aktivt liv som möjligt – med fokus på hela människan. 
Tips! Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp och Socionomprogrammet, 210 hp. 

Mänsklig kommunikation
I tider av snabb digital utveckling och stora globala utmaningar behövs mer  
än någonsin större förståelse för samspelet mellan människa, teknik, kultur 
och samhälle. Tips! Kultur och samhällsutveckling, 180 hp och Medie-  
och kommunikationsvetenskap – inriktning hälsa, 180 hp.

Common Core 
Ett unikt koncept som bygger på gränsöverskridande och samverkan.  
Tips! Läs mer på sidorna 8–9.
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Hälsolabbet
I Hälsolabbet får du integrera teori 
med praktik i labbets fyra delar: 
Beteendevetarlabbet, Kliniskt  
träningscentrum (KTC), Medie- 
labbet och Smarta lägenheten.  
I Beteendevetarlabbet kan du 
genomföra övningar med fokus på 
grupprocesser, problemlösning och 
teamutveckling, stress och stresshan-
tering. På KTC kan du träna dina 
färdigheter i praktisk omvårdnad och 
hjärt-lungräddning i en trygg miljö. 
I fullskalesimulering tränas hela 
scenarier för att fördjupa kunskaper 
i kommunikation och teamsamver-
kan. I Medielabbet kan du prova 
på olika roller inom medieproduk-
tion, genomföra projekt, grupp- 
övningar, intervjuer, inspelningar 
och livestreaming i både ljud- som 
videoformat. Smarta lägenheten är 
en komplett tvårumslägenhet med 
avancerade möjligheter till simule-
ring och övning av färdigheter  
för många olika professioner.

Läs mer på hh.se/halsolabbet

Testa, pröva, experimentera 
– eller bara häng i våra hög-
teknologiska labbmiljöer
Högskolan i Halmstad har flera moderna och välutrustade labb där undervisning 
och forskning sker i realistiska och specialdesignade miljöer. Labben används 
av studenter, lärare och forskare – men också av företag och organisationer som 
Högskolan samverkar med. För många studenter är labben ovärderliga i olika  
projektarbeten och inte minst under examensarbetet, men labben är mycket mer 
än så. De är också perfekta ställen för eget pluggande – och för att träffas och 
hänga med andra i en skön miljö.

12

Digitalt laborativt centrum 
Digitalt laborativt centrum 
(DLC) är en kreativ och laborativ 
miljö med fokus på lärande, kul-
tur, kommunikation och digital 
kompetens. Här hittar du aktuell 
utrustning inom visualisering, 
simulering och kommunika-
tion. Med hjälp av VR, digitala 
labbmiljöer, skapande rum samt 
studior för ljud och rörlig bild blir 
DLC ett ”makerspace” – en test-
miljö med verktyg för att utveckla 
och förverkliga idéer. 

Läs mer på hh.se/dlc

Elektronikcentrum 
Elektronikcentrum i Halmstad 
(ECH), som är skapat av Högskolan 
i Halmstad tillsammans med väst-
svenskt näringsliv för att främja  
innovation, utbildning och forsk-
ning inom elektronik, är en viktig 
arena för elektronikutveckling. Här 
hittar du en testkammare för bland 
annat elektromagnetisk kompati-
bilitet, där företag kan testa sina 
produkter för effektivare produkt-
utveckling. I flera av Högskolans ut-
bildningar, exempelvis programmet 
Civilingenjör i intelligenta system, 
används ECH i undervisningen.

Läs mer på hh.se/ech
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Rydberg Core Laboratory 
Rydberg Core Laboratory (RCL) 
består av flera labb: miljöbiolabb, rö-
relselabb, energilabb, mikroskopilabb, 
fotoniklabb, mekaniklabb, tribologi-
labb och Fab Lab. Tillsammans är 
labben i RCL en stor och viktig resurs 
för både studenter, lärare och forskare 
– och för Högskolans samverkans-
parter. Här genomförs spännande och 
innovativa experiment och projekt i 
en modern, stimulerande miljö och 
du som student får möjlighet att testa 
hur forskning går till i praktiken.

Fab Lab
Fab Lab Halmstad är en prototyp-
verkstad och del av ett globalt nätverk 
som i sin tur ingår i Massachusetts 
Institute of Technology, MIT, i USA. 
Fab Lab är en kreativ miljö och en 
viktig resurs för Högskolans utbild-
ning och forskning. Verkstaden 
har allt från 3D-skrivare, 3D-skan-
ningsutrustning och laserskärare till 
datorstyrda brodyrmaskiner.

Se det senaste på hh.se/fablab

Rörelselabbet
I Rörelselabbet bedrivs undervisning 
och forskning inom fysisk träning, 
rörelse, funktion och hälsa. Här 
hittar du modern utrustning för 
mätning och utvärdering av olika 
typer av rörelse och funktion såsom 
anatomiska vinklar, rörelseutslag 
och rörelseanalyser i 2D och 3D, 
fysiologiska funktioner såsom hjärt-, 
cirkulations- och lungfunktion, ka-
pillärblodsanalyser, styrka, snabbhet 
och effektutveckling, syreupptag-
ningsförmåga samt kroppssamman-
sättning. 

Innovation Lab
Innovation Lab kopplar samman 
studenter, forskare och företag och 
organisationer. Här får du som stu-
dent möjlighet att delta i forsknings-
projekt på riktigt, kanske som en del 
av ditt uppsatsarbete eller bara för 
att du tycker att det är kul. Du får 
samarbeta med personer från olika 
ämnesområden och från jordens 
alla hörn för att tillsammans skapa 
innovation som gör skillnad!

Leap for Life
Leap for Life är Hallands gemen-
samma satsning för att utveckla 
framtidens vård och omsorg. Leap 
for Life är ett innovationscentrum 
för informationsdriven vård som 
samlar Högskolan i Halmstad, 
Region Halland, alla halländska 
kommuner och regionens näringsliv 
i en gemensam strävan att förändra 
vården – regionalt, nationellt och 
internationellt. 

Tidigare hette Leap for Life Hälso-
teknikcentrum Halland (HCH). 
Den 10 september 2020 bytte  
HCH namn och inriktning till 
Leap for Life. 

Läs mer på leapforlife.se
 



Utexpo – din chans att  
visa vad du går för!

Har du en idé som du inte vet hur du ska gå vidare 
med? Känner du att det vore spännande att star-
ta eget? Du är inte ensam! Vilken utgångspunkt 
du än har kan Högskolans inkubator H5 student 
hjälpa dig – helt gratis! Genom inkubatorn har du 
möj lighet att utveckla din affärsidé under studie-
tiden. Kanske kan du bli din egen arbetsgivare 
lagom till att du är klar med studierna?
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H5 STUDENT

Utexpo är en examensmässa för sistaårs studenter 
och en stor årlig höjdpunkt på Högskolan i 
Halmstad. Utexpo har vuxit stadigt sedan starten 
för nära 40 år sedan, antalet utställande projekt 
är oftast långt över hundra. Mässan engagerar 
studenter, personal, anhöriga och potentiella 
arbets givare från när och fjärran.

Varje år finns många spännande projekt på mäs-
san. Utexpo är därför ett guldläge för alla som 
är intresserade av allt från ny teknik och uppfin-
ningar till hållbarhetsfrågor. Eller vad sägs om att 
kunna bidra till ett bättre fungerande system för 
källsortering, ta fram hållbara, cellulosabaserade 
glassförpackningar – eller utveckla kroppspositiva 
skyltdockor för att minska kroppshetsen i sam-
hället?

I anslutning till Utexpo uppmärksammas ingen-
jörsstudenterna på Högskolan i Halmstad lite ex-
tra. Varje år delas bland annat Fåhrés tipendierna, 
på omkring en halv miljon kronor, ut för att 
uppmuntra ingenjörsstudenter till företagande 
och nytänkande. Genom åren har många inno-
vativa idéer, produkter och tjänster belönats. Inte 
sällan har pengarna använts för att starta företag 
och driva projekt vidare. Är du en av framtidens 
innovatörer? Välkommen i gänget!

Läs mer om Utexpo på hh.se/utexpo

Så ditt eget frö till ett framgångsrikt företag
H5 student erbjuder bland annat coachning, 
kontorsplats i skön miljö, nätverk och en starta 
eget-kurs. Det spelar ingen roll om du har en idé 
till en produkt, tjänst, koncept eller något annat, 
alla är välkomna! Och idén behöver inte vara inom 
ditt studieområde, det kan till exempel vara ett 
fritids intresse eller ett vardagsproblem som du  
vill lösa.

Läs mer på hh.se/h5student
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Maskiningenjörerna Hanna Carlbom och Emma 
Reinholdsson har arbetat med kroppsskanning och 
3D-skrivare, och på så sätt tagit fram en skyltdocka 
som bättre representerar den genomsnittliga krop-
pen. Projektet Fönster mot Halmstad redovisades 
både på Utexpo 2019 och genom att skyltdockor-
na användes på riktigt i en klädkedjas skyltfönster.
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Se filmen om Linnea och  
Emilia på hh.se/namnforskning
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De stillar sin nyfikenhet  
i forskningens namn
Både Linnea Gustafsson och Emilia 
Aldrin är namnforskare. Emilia 
fick upp intresset för forskning när 
hon skrev en uppsats om namn och 
ville veta mer, medan Linnea ville 
vara kvar i studentmiljön efter sin 
utbildning och hittade forskningen 
den vägen. Båda älskar att forska, 
men tycker olika om vad som är 
roligast. 

– Det är jätteroligt att vara fors-
kare. Jag får bestämma mina egna 
arbetsuppgifter, välja vad jag vill 
forska om och jag får fördjupa 
mig i något som är intressant och 
viktigt för mig, säger Emilia. 

Linnea å andra sidan gillar det 
konkreta arbetet och spänningen 
med resultaten. 

– Att få fram resultat är det roligaste 
med att vara forskare. Man arbetar 
upp något under flera veckor och 
plötsligt ska man få se om det man 
tror stämmer. Sådana kvällar går 
inte jag hem!

Resultaten de får fram är varierande 
och ibland motsägelsefulla, och Emilia 
tycker att det är spännande med alla 
olika trender för personnamn. 

– En stor namntrend just nu är de 
internationella namnen. Många 
föräldrar tänker mycket kring att ett 
namn ska fungera i en större global 
kontext, samtidigt som andra värde-
rar det svenska och nordiska och då 
kommer typiska gamla, inhemska 
namn tillbaka.  

Linnea fokuserar på kommersiella 
namn i sin forskning och ser att 
namn inte bara är viktiga för nyblivna 
föräldrar. 

– Det finns massor av produkter och 
företag som ska namnges! Det är lite 
skojigt med produkter som är helt 
nya – de har verkligen inga namn. 

För både Emilia och Linnea står fort-
satt forskning i fokus framöver, och 
de ser inte någon brist på ämnen att 
forska om. Båda uppmuntrar andra 
att börja forska och Linnea har ett 
tips till den som är intresserad. 

– Det är viktigare med uthållighet än 
smarthet, säger hon och skrattar. 

Vår forskning spelar roll. Vi har 
hundratals forskare som arbetar över 
ämnesgränser för att tillsammans 
lösa problem och göra världen bätt-
re. Forskningen kommer till direkt 
nytta för dig som student eftersom 
kopplingen mellan forskning och 
utbildning är stark hos oss. Driv-
kraften att tänka innovativt, framåt 
och ihop med andra är en garanti 
för att din utbildning är aktuell  
och relevant. 

Centralt är att större delen av vår 
forskning sker i nära samarbete med 
näringsliv, föreningar, organisationer 
och offentlig sektor. Vi forskar inom 

Vår forskning öppnar dörrar
många olika områden, men en stor 
del av vår forskning samlas i våra 
två profilområden, Hälsoinnovation 
och Smarta städer och samhällen.

Inom Hälsoinnovation förenas kun-
skap om bland annat teknik, hälsa, 
pedagogik och vård med sikte på 
framtiden. Här arbetar vi tillsam-
mans med andra delar i samhället 
för att kombinera innovation, ny 
teknik och annan kunskap till nya 
spännande lösningar för vård- och 
hälsosektorn. Smarta städer och 
samhällen handlar om hur vi bygger 
upp våra samhällen långsiktigt och 
hållbart. Det kan handla om hur vi 

transporterar oss, använder energi, 
fördelar och förbrukar resurser, tar 
hand om vårt avfall eller hur våra 
skolor fungerar. 

Våra forskare är också lärare som  
undervisar på kurser och program. 
Det innebär att du får med dig de 
senaste forskningsrönen när du stu-
derar här. Som student kan du också 
få chansen att bidra till forskningen, 
exempelvis genom att ditt examens-
projekt knyts till ett forsknings-
projekt. 
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– Jag vill utveckla samhället och lära 
ut till barn. Jag jobbade i en försko-
leklass där jag fick inblick i hur det 
är att vara lärare, och det fick mig 
att inse att lärarutbildningen skulle 
passa mig jättebra.

När Ardian började att studera  
på Högskolan var han med på den 
nollning som ordnas för nya stu-
denter varje år, som en introduk-
tion till studentlivet och Halmstad 
som stad*. 

– Nollningen var jättekul. Man 
kommer lätt in i vad man ska göra 
och man lär känna många av sina 
nya klasskompisar. Jag kände mig 
jättebekväm och blev väldigt väl-
komnad och fick information från 
flera olika håll. Man behöver aldrig 
känna sig osäker eftersom man får 
information på introduktionen om 
sådant man är lite orolig för, till 
exempel vilka böcker man ska köpa.

Det är också på nollningen som 
du lär känna campus, och Högsko-
lan har mycket att erbjuda, tycker 
Ardian. Både platser att plugga på 
och hur man kan få hjälp om det 
behövs.

– Campus har många ställen som 
du kan sitta och plugga på, bland 
annat grupprum i biblioteket. 
Dem rekommenderar jag verkli-
gen! Du kan få all hjälp som du 
behöver på Högskolan i Halmstad. 
Du har så klart eget ansvar för dina 
studier, men du kan alltid fråga
lärarna om du behöver hjälp. Ser-
vicecenter och biblioteket hjälper 
också alltid till.

När Ardian inte pluggar någon-
stans på Högskolans campus 
promenerar han gärna på stranden 
eller besöker någon annan fin 
plats i Halmstad. Han tycker att 
Halmstad är en stad med många 
möjligheter. Högskolan samarbe-
tar med Halmstads kommun och 
studentkåren för att välkomna alla 
studenter och få oss att känna oss 
trygga, och för att alla ska få en  
bra studietid.

* Nollningen för de studenter som 
började höstterminen 2020 är 
på grund av covid-19 flyttad till 
vårterminen 2021.

Ett bra studentliv 
från första dagen
Ardian Rama är 23 år gammal och studerar grund-
lärarutbildningen, årskurs F–3. Han trivs på Hög-
skolan och det var arbetslivserfarenheter som fick 
honom att börja studera till lärare.  
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Behöver du hjälp med studierna?
Supplemental Instructions (SI) är en beprövad metod för 
att lära av varandra i studiegrupper som leds av en erfaren 
student, som tidigare har gått kursen. SI används på flera 
olika utbildningar på Högskolan, till exempel i matematik, 
psykologi och i språkkurser. Läs mer på hh.se/si

Boka vägledning
Du bokar tid med våra studie- och karriär-
vägledare online på hh.onlinebooq.se. 
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Tre frågor till
våra studie- och karriär-
vägledare

Vad kan en studie- och  
karriärvägledare hjälpa  
till med?
– Vi finns här för den som vill diskutera 
studieval och framtidsplaner. Man kanske 
vill börja läsa men har svårt att välja och vill 
ha någon att bolla idéer med. Vi kan också 
informera om hur det är att läsa på högskola, 
olika karriär vägar, hur det funkar med examen, 
studiestöd och hur utbildningarna är upplagda. 

Vem kan vända sig till er?
– Vem som helst – du behöver inte vara stu-
dent eller ha bestämt dig för att börja läsa. Vi 
erbjuder oberoende vägledning som utgår från 
varje individ. Vi har djupast kunskap om de 
utbildningar som vi ger på Högskolan, men 
ger även generell vägledning. Vi kan alltid  
hänvisa vidare om det behövs.  

Har du något tips till hen 
som är osäker på vilken 
 utbildning som är rätt?
– Omvärldsbevaka! Kolla runt, läs på och prata 
med folk. Fråga personer vad de jobbar med, 
varför de har valt det och hur de trivs. Det 
finns så mycket kunskap runt omkring oss  
och folk är ofta väldigt pigga på att berätta. 

– Du behöver också gå till dig själv och lyssna 
inåt. Vem är jag och vad gillar jag att göra? Vad 
har jag för styrkor och var trivs jag bäst? Är jag 
främst social? Analytisk? Var på arbetsmarkna-
den kan detta komma till sin rätt? 
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Studentkåren finns för att beva-
ka dina intres  sen i allt som rör 
utbildning och studentfrågor.  
I korthet kan man säga att Halm-
stad Student  kår håller koll på att 
utbildningarna håller hög kvalitet 
och att du som student får inflytan-
de över din utbildning. Gemen-
skapen i studentkåren förgyller 
också fritiden. Som medlem  
får du tillgång till en mängd för-
måner, som studentrabatter, fester 
och evenemang.
 

Att plugga på högskola är speciellt och att vara 
student handlar om så mycket mer än bara studier. 
Som student har du en spännande tid framför dig. 
Du kommer att möta nya människor med olika 
bakgrund och hitta vänner med samma intressen 
som du, oavsett om det är musik, sport, film,  
politik – eller något annat. 

Studentkåren  
– för nytta och nöje

Engagera dig!
Vill du ordna fester för andra studenter? Eller är du kanske intresserad av att 
bygga upp ett bra kontaktnät med arbetslivet? Oavsett dina skäl har du allt 
att vinna på att engagera dig. Studentkåren hjälper dig att hitta rätt! Läs mer 
på karen.hh.se.

Halmstad <3 student
Tillsammans med Halmstads kommun och Högskolan i Halmstad arbetar 
studentkåren för att göra Halmstad till den bästa studentstaden i Sverige.  
Allt för att du som student ska känna dig riktigt välkommen till Högskolan  
och Halmstad.

Påverka din utbildning
Genom studentkåren har studenter möjlighet att påverka sin utbildning.  
I alla styrelser och råd har de representation och kan påverka Högskolans 
arbete – det ger dig en bättre utbildning och studietid. 

Sveriges bästa nollning?
På grund av coronapandemin blev 
nollningen höstterminen 2020 
framflyttad till vårterminen. Annars 
brukar studentkårens nollning dra 
i gång ett par veckor innan höstter-
minen börjar. Nollningen har rykte 
om sig att vara Sveriges bästa. Då 
får alla nya studenter en inblick i 
studentlivets alla aspekter. Efter noll-
ningen kommer du att ha bra koll 
på din klass, Halmstad, Högskolan, 
studentkåren och allt som du kan 
tänkas behöva veta inför dina studier. 
Läs mer på hh.se/nollning.
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Se filmen om Timmie  
på hh.se/studentkaren 
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Möt Timmie  
– kårordförande
Vad gör studentkåren?
– Vi vill ge våra medlemmar ett levande 
studentliv genom att till exempel anord-
na Sveriges bästa nollning och genom 
vår studentpub Lilla hjärtat. Vi arbetar 
också för att du som student ska ha möj-
lighet att påverka din studietid och din 
utbildning för att den ska bli så bra som 
möjligt. Ett annat av våra fokusområden 
är att skapa kopplingar till arbetsmark-
naden för att skapa en bra framtid för 
dig som student efter studietiden. 

Varför ska man engagera sig i 
kåren?
– Du ska engagera dig i kåren om du 
vill vara med och påverka din studietid, 
eller om du vill vara med och skapa 
aktiviteter för de andra studenterna på 
Högskolan. 

Vilka frågor brinner du för?
– Jag brinner för frågan om student-
bostäder. I Halmstad har vi en tuff 
situation där många studenter står utan 
boende i början av studietiden. Vi arbe-
tar aktivt, tillsammans med Högskolan, 
för att påverka samhället runt omkring 
oss. Vi vill vara med och skapa en dialog 
med kommun och fastighetsbolag för 
att det ska börja byggas fler student-
bostäder. 
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Utbildningen  
blev en fullträff
En känsla av att vilja hjälpa människor. Den har Rebecka Larsson burit  
med sig ända sedan hon var liten, men det var först när hon tog hjälp av 
Högskolans studie- och karriärvägledare som hon hittade rätt yrke.  
– Utbildningen blev en fullträff, säger Rebecka Larsson.

Rebecka Larsson visste att hon 
ville vara ett stöd för andra, men 
kände att hon inte hittade sin väg 
framåt. Då bokade hon tid hos 
studie- och karriärvägledarna på 
Högskolan, som hjälpte henne i 
rätt riktning.

– Vägledaren sålde in Hälsopeda-
gogiskt program väldigt bra, och 
jag fastnade för att programmet 
handlar om hälsa och föränd-
ringsarbete på individ-, grupp-, 
organisations- och samhällsnivå. 
Och utbildningen blev en fullträff, 
säger hon.

Bred bas inför arbetslivet
Enligt Rebecka Larsson är styrkan 
med utbildningen att det ger en 
bred bas att stå på, när man ger  
sig ut i arbetslivet.

– Det som har hjälpt mig mest är 
den pedagogiska grunden. Jag fick 
också lära mig att vara lösnings-
fokuserad. Saker blir inte alltid 
som du har tänkt dig och då gäller 
det att tänka om snabbt. Alla kun-
skaper som jag har fått har hjälpt 
mig att nå dit jag är i dag.
  

”Trodde inte att jag skulle 
hamna här”
Rebecka Larsson fick jobb under 
sin sista termin på Högskolan, och 
bytte sedan arbetsplats till Halmstads 
kommun året efter. Därifrån blev hon 
utlånad för att starta en verksamhet 
som hjälper personer som har hamnat 
utanför arbetsmarknaden.

Nu, tre år efter examen, har hon re-
dan hunnit göra en värdefull insats 
på sin arbetsplats Individsamver-
kansteamet Halmstad/Hylte.

– Jag trodde inte att jag skulle 
hamna här. Under studierna fokuse-
rade jag på psykosocial arbetsmiljö, 
bland annat i mitt examensarbete. 
Nu hjälper jag i stället dem som inte 
har någon arbetsmiljö att vara i. Det 
är individer som lätt glöms bort, så 
det har varit väldigt givande.

Inspirerar studenter
Trots att Rebecka Larsson inte längre 
är student fortsätter hon att bidra  
till utvecklingen av Högskolan och 
Hälsopedagogiskt program på olika 
sätt och tilldelades därför också  
utmärkelsen Årets alumn 2020.

– Jag tycker att det är roligt att 
inspirera studenter och delar gärna 
med mig av mina erfarenheter men 
att det skulle göra att jag blev årets 
alumn hade jag inte en tanke på, 
säger hon. 



Mitt examensarbete handla-
de om psykosocial arbetsmiljö 
men nu hjälper jag i stället dem 
som inte har någon arbetsmiljö 
att vara i.

”

ÅRETS
ALUMN  2020
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Tak över huvudet

Fler tips på  
hh.se/boende 
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Vänta inte på antagningsbeskedet
Ju tidigare du börjar leta bostad, desto större är dina  
chanser. Du kan faktiskt börja leta redan innan du har 
skickat in din ansökan. 

Ställ dig i bostadsköer!
Se till att ställa dig i så många bostadsköer som du kan 
hitta och så tidigt som möjligt. Även om du inte får  
napp via en kö vid första försöket kan det vara bra att  
stå kvar om du vill byta bostad senare under studietiden.

Var aktiv och ha tålamod 
Det kan ta tid att hitta ett boende och därför kan du 
behöva lägga ner en del jobb. Men tänk på att inte vara 
alltför kräsen, det är kanske viktigare att du har en funge-
rande bostad än att den är helt perfekt direkt?

Ta kontakt med många bostadsbolag
Kontakta flera bostadsförmedlare för att öka dina chanser. 
Alla bostadsbolag har nämligen inte en bostadskö utan du 
behöver själv höra av dig till dem. Googla efter fastighets-
ägare i och runt Halmstad eller se tips på karen.hh.se.

Kolla annonser och annonsera själv
Både i lokaltidningen Hallandsposten och på Blocket 
finns bostadsannonser från fastighetsägare. Du kan också 
själv lägga ut en annons och berätta att du letar bostad.

Fråga vänner och andra kontakter
Världen är liten! Fråga bekanta, släktingar och deras 
vänner om de känner någon som vill hyra ut eller ställ 
en fråga i sociala medier – det kan löna sig. Vem vet, din 
barndomsväns pojkvän kan ha en arbetskompis som har 
en kusin som bor i Halmstad och som har ett rum över …

En av de första och viktigaste uppgifterna som du måste ta tag i när du har 
sökt till Högskolan är att hitta någonstans att bo. Här får du tips på hur du 
kan komma i gång med bostadsletandet.

är huvudsaken!



Tak över huvudet

Fler tips på  
hh.se/boende 

är huvudsaken!
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Störst på studentboende är det kommu-
nala fastighetsbolaget HFAB, som har 
cirka 650 studentlägenheter, Halmstad 
Studentkår, som har cirka 300 student-
boenden, och Willhem, som har cirka 
250 studentlägenheter. Det finns också 
många privata fastighetsägare som  
erbjuder både rum och lägenheter.

Studentkårens bostäder
När du har ställt dig i studentkårens 
bostadskö får du erbjudanden allt efter-
som boenden blir lediga. Du måste aktivt 
besvara erbjudandet för att ha chans att ta 
del av det. Boendet tilldelas den svarande 
som står längst fram i bostadskön. Läs 
mer på karen.hh.se.

HFAB:s studentlägenheter
Gråstenen och Jakten.
För mer info gå in på hfab.se.

Willhem studentlägenheter
Bolmensgatan och Gladan.
För mer info se willhem.se eller ring  
035-280 42 50.



Inspireras på 
hh.se/studerautomlands

Vidga dina vyer och 
studera utomlands
Som student hos oss kan du välja att tillbringa en del av din studietid i ett annat 
land. Fördelarna är både många och uppenbara. Du får möjlighet att utforska 
nya kulturer, prova en annan livsstil, träffa vänner för livet och förbättra dina 
jobbmöjligheter. Och du blir nästan garanterat bättre på minst ett annat språk. 
I en allt mer global värld ger erfarenheterna från utlandsstudier din utbildning  
en unik profil, som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.
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Hela världen framför dig 
Europa, Nordamerika, Sydamerika  
eller Asien? Studierna på Högskolan  
i Halmstad kan ta dig hur långt som  
helst. Högskolan har utbytesavtal och 
samarbeten med olika universitet i hela 
50 länder världen över – från öst till 
väst, från nord till syd.

Studier med internationell prägel
Vi erbjuder många möjligheter för  
dig som vill studera utomlands. Du  
kan till exempel studera på ett ut- 
ländskt lärosäte under en termin,  
göra din praktik utomlands eller  
åka till ett annat land för att  
samla in data till din uppsats.  
Det internationella inslaget  
på campus är påtagligt  
eftersom utländska studenter  
också kommer till Halmstad. 



Erasmus+
Internationellt utbyte och samarbete med andra 
länder är en förutsättning för att stärka Sveriges 
konkurrenskraft som kunskapsnation. Erasmus+ är 
ett alternativ för dig som vill studera eller praktisera 
inom Europa. Du kan få ett stipendium som täcker 
kostnader för resa och uppehälle.

Resklar? 
Innan du reser iväg är det många små detaljer som 
du behöver ha koll på: allt från att passet är giltigt 
under hela utlandsvistelsen till försäkringar och 
visum. Men oroa dig inte, vi har samlat information 
om sådant som är bra att komma ihåg.

På vår webbplats för studenter finns mycket inspiration 
och information om att studera utomlands. Hittar du 
inte det du söker där eller om du har frågor kan du 
vända dig till Servicecenter.

Vill du veta mer? 

Studiemedel  
och stipendier
Precis som i Sverige får du själv stå för ditt uppehälle 
och resor samt kostnader för till exempel studiemate-
rial, försäkringar och studentföreningar när du studerar 
utomlands. Men låt inte din skrala studentekonomi 
stoppa dig från chansen att upptäcka världen! Du kan 
ansöka om studiemedel från CSN och söka olika  
stipendier för att finansiera din utlandsvistelse.
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Studenthälsan
Du är alltid välkommen till Stu-
denthälsan om du har funderingar, 
frågor eller problem som rör din 
hälsa eller studiesituation. Vi har 
legitimerade sjuksköterskor och 
hälsovägledare på plats. Räkna  
med att bli väl omhändertagen! 
Studenthälsan och flera andra  
av våra studentnära verksamheter  
är hbtq-diplomerade.

Studieverkstaden
Hos Studieverkstaden kan du få råd 
och stöd om du vill lyckas bättre 
med studierna. Vi har mängder 
av tips om till exempel studie-
teknik, hur du får ut så mycket 
som möjligt av en föreläsning och 
vi ger dig gärna råd om hur du 
skriver akademiska texter. Oavsett 
vilken utbildning du väljer är du 
välkommen att kontakta oss för 
handledning eller ta hjälp av våra 
tips på egen hand. En smart sak 
med Studieverkstaden är nämligen 
att du inte måste höra av dig till oss 
om du inte vill. Du kan enkelt ta 
del av mycket nyttig information 
och bra tipsvideor på Högskolans 
webbplats för studenter. 

Svaret på frågan är enkelt: allt! Att det behändiga formatet är ett stort 
plus för Högskolan i Halmstad blir extra tydligt när du tänker på hur 
vårt campus ser ut. På högskole området finns det mesta som du be-
höver på nära håll – föreläsningssalar,  bibliotek, kaféer, studentkåren, 
student support och gym.  Eftersom campus är fullt av liv och  rörelse, 
är det också den naturliga mötes platsen för våra studenter.

Förutom allt webbmaterial har vi 
workshoppar i olika ämnen under 
hela terminen och drop-in. Vår 
studiemiljö på biblioteket är öppen 
för alla studenter och en plats där 
du kan få inspiration och plugga 
tillsammans med andra. Här kan 
du också hämta material och träffa 
oss som jobbar med studiestöd.
Läs mer på hh.se/studieverkstaden

Studera med funktions- 
nedsättning
För dig med funktionsnedsättning 
finns extra stöd och hjälp att få 
under studietiden. Tänk bara på att 
ansöka om stöd i god tid. Kontak-
ta vår handläggare för studenter 
med funktionsnedsättning för mer 
information eller läs mer på hh.se/
pedagogisktstod.

Fråga oss i Servicecenter
I Servicecenter får du svar på det 
mesta som rör Högskolan och hög-
skolestudier. Vi hjälper dig bland 
annat med frågor om utbildnings-
utbud, intyg, antagning, examen, 
studievägledning, högskoleprov 
och hur du hittar till olika lokaler.

Vad erbjuder 
campus?

Studie- och karriärvägledning
Har du funderingar eller frågor 
kring studier, yrken och karriär? 
Högskolans studie- och karriär-
vägledare kan vara ett värdefullt 
bollplank och samtalspartner när 
du ska välja din utbildning eller 
planera dina studier. Kontakta  
oss på tel. 035-16 71 00,  
e-post: studievagledning@hh.se  
eller genom Servicecenter.

Bekvämt studentliv
Som student i Halmstad slipper 
du åka staden runt när du ska från 
en föreläsning till en annan. Här 
ryms det mesta på campus. Det gör 
det lätt att få kontakt med studen-
ter från andra utbildningar, med 
lärare och med annan personal på 
Högskolan. Merparten av byggna-
derna är nybyggda och lokalerna 
är genomgående mycket fräscha. 
När du vill byta miljö är det nära 
till stan. Du tar dig mellan campus 
och centrum på några minuter med 
cykel eller buss. Bekvämt och bra, 
som sagt.
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Högskolehallen  
för träningssugna
I högskolehallen har vi samlat 
allt som rör idrott och hälsa. Här 
finns en stor idrottshall, tränings-
salar och lokaler för undervisning. 
Här finns även gym, aerobicsal, 
spinningsal och klättervägg – nära 
till hands för alla träningssugna 
studenter på campus. Läs mer på 
idrottscentrum.se.

Sugen på något gott?
På och runt campus finns gott om 
alternativ för den som behöver fylla 
på energidepåerna. Både restaurang-
er, kaféer och matbutiker ryms här.

Skön studiemiljö på  
högskolebiblioteket
Med sina många studieplatser för 
både enskilda studier och gruppar-
beten erbjuder högskolebiblioteket 
en perfekt studiemiljö. Här finns 
all kurslitteratur inom de ämnen 
som du kan läsa på Högskolan. 
Dessutom hittar du både tryckt 
media, som dagstidningar och 
tidskrifter, samt e-media i form  
av databaser och e-böcker här. 
Självklart får du hjälp att hitta  
rätt information.
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Studentboende

Bolmensgatan 

Gladan 

Krusbäret

Gråstenen 

Jakten

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 80-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. 

Halmstad arena – ishall, idrottshall, utställningshall, kon-
serthall och 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.  

Hallands konstmuseum – intill Nissan och Norre katts park 
ligger detta nyinvigda museum som är ett nav för konst och 
konstliv i Halland. 

Halmstad Tourist Center – hjälper dig att få koll på hela tu-
ristutbudet som till exempel evenemang, biljetter, utflyktsmål 
och aktiviteter.

Halmstad teater – i snart 70 år har besökarna på denna 
kulturminnesmärkta teater fått vara med om fantastiska, 
roliga och dramatiska upplevelser.

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 
charterresor till flera destinationer härifrån.  
På flygplatsen finns också en flygklubb med segel  
flyg,  fallskärmshoppning och småflygsverksamhet.

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 badgäster. 
   
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.  
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Cykelleder och gångstråk
Halmstad är ganska platt och därför perfekt att 
cykla i. Här finns bra 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.

Kattegattleden är Sveriges första nationella cykelled 
och årets cykelled i Europa 2018. Den löper hav-
snära 395 kilometer från Helsingborg i söder  
– genom hela Halland – till Göteborg i norr.  
Självklart också genom Halmstad!

Centralstationen och Resecentrum 
Det är lätt att ta sig till Halmstad 
med buss och tåg. En gångbro  
för binder järnvägsstationen och  
Resecentrum. Härifrån tar det cirka 
tio minuter att gå till Högskolan.

22

1617
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Citylivet för  
livsnjutaren 

City
Utan att överdriva kan vi nog säga 
att Halmstad är en riktigt mysig 
stad med både liv och puls. Mitt i 
centrum ligger Stora torg med sin 
rika torghandel året runt. Under 
sommarhalvåret sitter vi gärna på  
de inbjudande uteserveringarna. 

Hungrig!
Trött efter en dags tentapluggande 
eller en svettig shoppingrunda? Slå 
dig ner på en av stadens många 
restauranger eller kaféer. Här finns 
något för alla smaker och plån- 
böcker.

Ta cykeln
Med över 20 mil cykelbanor runt 
om i hela kommunen hamnar 
Halmstad i topp bland Sveriges 
cykelstäder. Här är det lätt att  
välja cykeln oavsett om du ska  
inom stads kärnan eller utanför.

Partylivet
Nöjesutbudet är stort med många 
barer, nattklubbar, pubar och kaféer 
som bjuder på husband, trubadurer 
och grymt bra dj:ar. Sommartid är 
trendiga sommarklubbar i city eller 
i Tylösand ett hett alternativ. 

Är du en person som bara äter grönt och ekologiskt – eller kanske sushi? Är musik 
och teater din stora passion i livet? Oavsett vilka intressen du har eller vilken stil  
du gillar, har studentstaden Halmstad mycket att ge. Ja, här finns det mesta av allt. 

Tongivande
Gyllene Tider och Roxette erövrade 
världen för många år sedan. I dag 
är det artister som Linnea Henriks-
son, Jubël, Linnea Olsson, Rickard 
Söderberg och Mariette Hansson som 
sätter Halmstad på den musikaliska 
kartan.

Musik, teater, film, poesi  
och konst 
I Halmstad blommar kulturen. Här 
finns aktiva kulturföreningar för  
olika intressen och stadens gallerier, 
museer och bibliotek gör sitt för att 
det alltid ska vara något på gång.  
På stadens uteställen kan du ta del  
av livemusik, ståupp-kvällar, poetry 
slam och annat kul. 

På gång
På destinationhalmstad.se hittar du  
vad som händer och är på gång i 
stan: sport, musik, teater, musikaler, 
utställningar, mässor och andra eve-
nemang. Gå gärna också in på deras 
sida med utvalda aktiviteter och tips 
för studenter.

Shoppa
I Halmstad finns både små unika 
butiker och stora kedjor, men även 
spännande secondhand. 

Nissan
Stillsamt och vackert rinner Nissan 
genom Halmstad och bidrar till 
stadens marina atmosfär. Och så 
fort solen tittar fram tar vi chansen 
att njuta av dess varma strålar – i 
det gröna, på någon servering längs 
vattnet eller på stadsbibliotekets 
sköna soldäck. 

Vallgrav och stadsport
Att strosa omkring i Halmstad är 
både trivsamt och lärorikt. Stadens 
danska historia gör sig påmind på 
många platser och i stadskärnan 
finns tydliga spår av den forna  
vallgraven – däribland en av de  
fyra stadsportarna, Norre port. 

Njut i det gröna
Vatten är så klart ett naturligt inslag 
i denna kuststad, men här finns 
också många gröna oaser för en 
stunds avkoppling till fots eller på 
cykel. Och att umgås i en av stadens 
många parker över en god picknick 
är ett rent nöje. 
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Vad är det bästa med att  
Högskolan i Halmstad är  
ett Riksidrottsuniversitet?
– Det är att få uppbackning och  
stöd av mina lärare. När jag åker  
iväg på en internationell tävling 
och det krockar med inplanerade 
tentor och inlämningsuppgifter, får 
jag längre tid på mig att göra vissa 
uppgifter, eller möjlighet att flytta 
en tenta. Ett stort plus är gymmet 
på Högskolan, då kan jag träna före 
eller efter föreläsningarna, säger 
Agnes. 

Hur är det att ha dubbla 
karriärer?
– Det är tufft och jobbigt emellanåt 
eftersom jag i princip jobbar 200 
procent när jag pluggar och satsar 
på simkarriären samtidigt. Det är 
lätt att hamna efter i skolarbetet när 
jag måste lägga mer tid på simkarri-
ären. Då är det skönt att veta att jag 
kan lösa upplägget med studierna 
tillsammans med mina lärare.

Agnes har dubbla karriärer

Hur ser du på framtiden?
– Jag hoppas att jag kommer att bli 
en bra lärare, även om jag troligtvis 
inte blir klar med utbildningen 
efter fyra år som alla andra, utan att 
det får ta längre tid. Det viktiga är 
att jag kan fortsätta med simningen 
samtidigt. I simningen siktar jag på 
att ta medalj i EM och VM – om 
jag gör det kan jag känna mig stolt 
över att ha pluggat och simmat på 
elitnivå samtidigt. 

Riksidrottsstudent
Högskolan i Halmstad är i sam-
arbete med Malmö universitet ett 
Riksidrottsuniversitet (RIU). Det 
innebär att du som idrottar på elit-
nivå kan kombinera din elitsatsning 
med högre studier där vi underlättar 
din studietid genom flexibla och 
anpassade lösningar. Du kan även 
anpassa din studietakt för att få  
tiden att räcka till för din elitsats-
ning och lyckas med dubbla karri-
ärer, oavsett vilket program du vill 
läsa. Du söker till ditt program på 
samma villkor som övriga studen-
ter, men ansöker om att få stöd för 
elitidrottare.

Agnes Kramer, 22 år, grundlärarstudent och para-     
       simmare på landslagsnivå, har tävlat i två EM,  
            ett VM och närmast väntar EM 2021.
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Agnes har dubbla karriärer Rikt föreningsliv
i Halmstad
Träning ökar ditt fokus
Även om du inte är elitidrottare 
finns alla möjligheter till rörelse 
och motion så att du orkar prestera 
i dina studier. I Halmstad kan du 
enkelt hitta en träningsform som 
passar dig, och här finns ett rikt 
föreningsliv om du känner för att 
träna tillsammans med likasinnade. 
Utöver lagidrotter av alla de slag 
kan du bland annat välja flera olika 
kampsporter, friidrott, crossfit, 
orientering, cykel och ridsport. 
Rodd, kanot och andra vattenspor-
ter lockar också många utövare, 
liksom våra åtta golfklubbar som 
tillsammans erbjuder hela 153 
utmanande hål. Dessutom finns ett 
stort utbud av motionsslingor och 
utegym runt om i staden. 

 

Heja på ditt favoritlag 
Gillar du att se duktiga idrottare 
ge järnet i rafflande tävlings- och 
matchsituationer? Halmstads lag i 
handboll, bordtennis, badminton, 
volleyboll, ishockey, fotboll och 
innebandy kämpar mot den övriga 
eliten och är väl värda all support 
från läktarna. Förutom att du får 
uppleva grym stämning, får du som 
student på Högskolan oftast rabatt 
på entréavgiften. Du har med andra 
ord allt att vinna.
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Se den filmade intervjun  
med Agnes på hh.se/riu
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Tekniskt basår är en ettårig kompletteringsutbildning som är skräddarsydd för 
fortsatta studier till högskole- eller civilingenjör. På utbildningen läser du kurser 
som innehållsmässigt motsvarar gymnasiets behörighetsgivande kurser i fysik, 
kemi och matematik, men även andra kurser som förbereder dig för din framtida 
utbildning och karriär som ingenjör. Under basåret får du dessutom möjlighet 
att träna dig i effektiv studieteknik, arbeta i Högskolans studiemiljö och delta i 
aktiviteter tillsammans med ingenjörsstudenter.

Skaffa dig en  
bas att stå på!

Behörighetskraven för basåret är grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B. 
Termin 2 av basåret kan även läsas som en fristående bastermin. Behörighetskraven för basterminen är 
Fysik 1, Kemi 1 och Matematik 3b/3c. Liksom basåret ger basterminen dig behörighet och garantiplats  
till alla ingenjörsprogram på Högskolan i Halmstad.



Läs mer om Tekniskt basår  
på hh.se/forutbildning
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Under förutsättning att du genomgår hela basåret med 
godkänt resultat får du behörighet till och platsgaranti 
på valfritt ingenjörsprogram vid Högskolan i Halmstad:

• Byggingenjör, 180 hp 
• Civilingenjör i datateknik, 300 hp 
• Civilingenjör i intelligenta system, 300 hp
• Civilingenjör i maskinteknik, hållbar design  
 och innovation, 300 hp 
• Dataingenjör, 180 hp
• Elektroingenjör, 180 hp
• Ingenjör i hållbar energi, 180 hp
• Mekatronikingenjör, 180 hp
• Utvecklingsingenjörsprogrammet, 180 hp

Basåret utgör ett helt utbildningspaket och kan  
inte läsas som fristående kurser.

Innehåll

Termin 1
Introduktion till ingenjörsstudier
Matematik 3
Kemi 1 
Fysik 1

Termin 2
Matematik 4
Fysik 2
Tillämpad matematik
Perspektiv på teknik
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Vill du arbeta med innovation eller information, som civilekonom eller sjuksköter-
ska? Vill du bli lärare eller ingenjör, starta eget företag eller göra akademisk karriär? 
På Högskolan i Halmstad finns över 30 grundprogram, ett 20-tal program på  
avancerad nivå och över 200 kurser inom flera ämnesområden. Oddsen för att du  
ska kunna förverkliga dina framtidsdrömmar är med andra ord riktigt bra.

Våra program 

Ekonomi
Humaniora

Informatik

Ingenjör  
och teknik

Lärare
Samhälls- 
och beteende-
vetenskap

Vård

Natur- 
vetenskap,
miljö och  
matematik
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Ekonomi
Bygg- och fastighetsekonomprogrammet, 180 hp*
Civilekonomprogrammet, 240 hp
Ekonomprogrammet, 180 hp
Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 hp

Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning, 60 hp 
Magisterprogrammet revisor och bank, 60 hp 
Masterprogram i strategiskt entreprenörskap  
för internationell tillväxt, 120 hp

Humaniora
Kultur och samhällsutveckling, 180 hp* 
Språk, textbearbetning och digital kommunikation, 180 hp 

Informatik 
Affärssystemprogrammet, 180 hp
Digital design och innovation, 180 hp

Masterprogram i digital tjänsteinnovation, 120 hp  

Ingenjör och teknik
Teknisk bastermin, 20 veckor
Tekniskt basår, 40 veckor 
Byggingenjör, 180 hp
Civilingenjör i datateknik, 300 hp
Civilingenjör i intelligenta system, 300 hp
Civilingenjör i maskinteknik, hållbar design och  
innovation, 300 hp 
Dataingenjör, 180 hp
Elektroingenjör, 180 hp
Ingenjör i hållbar energi, 180 hp
IT-forensik och informationssäkerhet, 180 hp*
Mekatronikingenjör, 180 hp*
Nätverksdesign och datordrift, 60 hp
Utvecklingsingenjörsprogrammet, 180 hp*

Magisterprogram i elektronikdesign, 60 hp 
Magisterprogram i maskinteknik, 60 hp 
Magisterprogram i nätverksforensik, 60 hp 
Masterprogram – energismart innovation i byggd miljö, 120 hp 
Masterprogram i inbyggda och intelligenta system, 120 hp 
Masterprogram i industriell organisation och innovation, 120 hp 
Masterprogram i informationsteknologi, 120 hp 

Lärare
Förskollärarutbildning, 210 hp
Grundlärarutbildning (åk F–3), 240 hp
Grundlärarutbildning (åk 4–6), 240 hp 
Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan), 300 hp

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)  
– ämneslärare gymnasieskolan, 90 hp
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)  
– ämneslärare åk 7–9, 90 hp

Naturvetenskap,  
miljö och matematik
Biomedicin – inriktning träningsfysiologi, 180 hp
Miljö, innovation och hållbarhet, 180 hp  
Naturvård och artmångfald, 180 hp

Magisterprogram i tillämpad miljövetenskap, 60 hp 

Samhälls- och  
beteendevetenskap
Hälsopedagogiskt program, 180 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap – inriktning hälsa, 180 hp 
Organisering och ledning av arbete och välfärd – inriktning  
arbetsvetenskap, 180 hp
Professionell idrottskarriär och arbetsliv, 180 hp
Psykologi – inriktning idrott och motion, 180 hp*
Samhällsförändring och social hållbarhet, 180 hp* 
Socionomprogrammet, 210 hp 
Statsvetenskap – samhällsanalys och kommunikation, 180 hp* 

Magisterprogram i nordisk välfärd, 60 hp
Masterprogram i hälsa och livsstil, 120 hp

Vård
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning  
distriktssköterska, 75 hp

Sommarkurser 
För aktuellt utbud se hh.se

* 

Med reservation för ändringar i utbildningsutbudet. Läs mer om våra utbildningar på hh.se/utbildning.

COMMON CORE 

På detta program ingår Common Core.
Läs mer på sidorna 8–9.
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För att kunna söka behöver du skapa ett konto på  
antagning.se. På antagning.se väljer du de utbildningar som 
du är intresserad av. Tänk på att den utbildning som du 
helst vill gå måste stå överst. Upp till tolv sökalternativ  
kan läggas in i anmälan.
 
Antagningsbeskedet kommer i mitten av juli för hösttermi-
nen 2021 och i början av december för vårterminen 2022. 
Du får mejl om att ditt antagningsbesked finns på ”Mina 
sidor” på antagning.se, om du inte har angett något annat.

  
Du måste tacka JA till  

din plats när antagnings- 
beskedet kommer.
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Högskolan i Halmstad använder ett datorbaserat studiedokumentationssystem, Ladok. Registret är lokalt och innehåller upp gifter 
om dem som studerar vid Högskolan. De uppgifter som du lämnar i din ansökan, liksom dina kommande studieresultat, kommer 
att föras in i registret. Anledningen är att Högskolan ska kunna dokumentera och  administrera dina studier. Bestämmelser om hur 
registret ska föras finns i Förordning om redovisning av studier med mera vid  universitet och högskolor.  
(SFS 1993:1153).

Så här söker du!
1. Läs och inspireras av detta maga-
sin och på hh.se. Här hittar du våra 
program och kurser. 

2. På antagning.se väljer du de ut-
bildningar som du är intresserad av. 
Du kan lägga in tolv sökalternativ i 
din anmälan. 

3. Tänk på att sätta den utbildning 
som du helst vill bli antagen till 
överst. Det är viktigt! 

4. Skapa användarkonto på antag-
ning.se för att skicka in din anmälan.

5. När antagningsbeskedet kommer 
tackar du JA via ”Mina sidor” på 
antagning.se. Antagningsbeskedet 
kommer i mitten av juli för HT21 
och i början av december för VT22. 
Om du inte har angett något annat 
meddelas du via mejl när ditt antag-
ningsbesked finns på ”Mina sidor”  
på antagning.se. 

6. Efter att du har tackat ja till din 
plats får du mejl från Högskolan i 
Halmstad med en länk till hh.se/
nystudent. Där finns bland annat 
information om vad du behöver göra 
för att komma i gång och bli student 
på Högskolan. 

Gör så här  
– steg för steg 

På Högskolan i Halmstad kan du 
välja bland cirka 30 program på 
grundnivå och drygt 130 kurser. 
Ett program på grundnivå omfat-
tar oftast tre års studier och består 
av ett paket av kurser som leder 
fram till en examen. Man kan även 
kombinera fristående kurser till en 
examen för att skapa en egen profil. 
Vilken väg som är bäst beror på 
vad du vill göra sedan – det är din 
framtid det handlar om. Ta gärna 
hjälp av Högskolans studie- och 
karriärvägledare.

Tänk på ordningen
Hur du rangordnar utbildningarna i 
din anmälan har betydelse när antag-
ningen genomförs. Den utbildning 
som du har satt högst upp ska vara 
den som du helst vill bli antagen till.

Behörighet 
För att bli antagen till högskole-
studier måste du uppfylla grund-
läggande behörighetskrav. För 
varje ut bildning kan det dessutom 
finnas särskilda behörighetskrav. 
Läs mer om vad som gäller på  
hh.se/behorighet.

Olika examina på  
Högskolan i Halmstad 
Du kan ta flera olika typer av exa-
mina vid Högskolan i Halmstad.  
På grundnivå finns högskoleexamen 
och kandidatexamen.

Högskoleexamen 
• Omfattar 120 hp, varav 60 hp i  

ett huvudområde.
• Studietiden är två år.

Kandidatexamen 
• Omfattar 180 hp med fördjupade 

studier på 90 hp i ett huvud- 
område. 

• Studietiden är tre år.

På avancerad nivå finns magister-
examen och masterexamen, som 
bygger vidare på kunskaperna från 
grundnivån. Det finns även ut-
bildningar som leder till en yrkes-
examen som till exempel lärare, 
sjuksköterska, specialistsjuksköter-
ska, högskoleingenjör, civilingenjör 
och civilekonom. 

Mer frihet men större ansvar 
Högskolestudier skiljer sig en hel 
del från undervisningen på gym-
nasiet. På högskolan läser du till 
exempel oftast bara en eller ett par 
kurser i taget. Den största skillna-
den är att undervisningen för det 
mesta är mindre schemalagd och att 
du måste plugga mer självständigt. 
Att du förutsätts läsa kurslittera-
turen på egen hand innebär större 
eget ansvar för studierna – men 
också större frihet. Hur stor del 
som är schemabunden undervis-
ning respektive självständigt arbete 
varierar mellan olika utbildningar.
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Högskolan 
i siffror
11 411 studenter
607 anställda
49 professorer
82 forskarstuderande

2019 års siffror.

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

Viktiga datum 2021–2022 

Vill du veta mer om vad som är på gång? Följ oss 
på Facebook och Instagram. #härbörjarframtiden

Höstterminen 2021: 30 augusti–16 januari

Vårterminen 2022: 17 januari–5 juni 

Datumen är preliminära  
och kan ändras.

Se aktuellt datum för högskoleprovet på studera.nu

4 mars: öppet hus på Högskolan i Halmstad

15 mars: första dag för anmälan till höstterminen

15 april: sista dag för anmälan till höstterminen

15 september: första dag för anmälan till vårterminen

15 oktober: sista dag för anmälan till vårterminen


