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Du står just nu inför ett lika spännande som viktigt val – vad du ska stu-

dera. Kanske vet du exakt eller inte alls. Det vi med säkerhet vet är att vårt 

samhälle kommer att förändras under tiden. Tänk bara på allt vi gör i dag 

som tidigare kändes otänkbart – swishar pengar via telefonen, går till läkaren 

i mobilen och lär oss nya saker på Youtube. Vem vet vad vi gör om tre, fem 

eller tio år och hur det kommer att påverka ditt framtida yrke?

På Högskolan i Halmstad har vi lärare som vågar tänka i nya banor, 

 annorlunda studiemiljöer och högteknologiska labb som hjälper dig att få 

nya perspektiv. Oavsett vilken utbild ning du läser. Ingen vet hur framtiden 

kommer att bli, men vi hjälper dig att stå  beredd så att du kan vara med 

och driva utvecklingen framåt. Välkommen till Högskolan i Halmstad. 

Här börjar framtiden!

Utbildningskatalog 2019/2020. Katalogen bygger på information känd i oktober 2018. Med reservation för ändringar och tryckfel. All utbildning på 

Högskolan i Halmstad startar under förutsättning att erforderliga medel ställs till förfogande samt att tillräckligt antal behöriga sökande fi nns. Produktion: 

Högskolan i Halmstads kommunikationsavdelning. Foto: Anders Sällström, Anders Andersson, m.fl . Upplaga: 14 000 ex. Tryck: Elanders AB, 2018.

Denna utbildningskatalog ges ut av Högskolan i Halmstad

Utbildningskatalogen ger dig en bild av livet som student i Halmstad. På de följande sidorna 
kommer du att få en inblick i den akademiska världen, vårt utbildningsutbud och några prak-
tiska tips om hur det är att bo och leva i Halmstad. Har du frågor är du alltid välkommen att 
kontakta oss. Kontaktuppgifter fi nns på baksidan av katalogen.

Läs en innovativ utbildning 
för framtidens skull 
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Hör vad våra studenter 

säger om Högskolan på 

hh.se/student

Emilia

Harald
Katia

Vad är viktigt när du ska 
välja utbildning?
Det handlar inte bara om ett klick för att välja ett program eller en kurs som du är 

intresserad av. Att börja plugga på högskola handlar ofta om en ny vardag, ett nytt 

sammanhang – helt enkelt om en ny tid i livet. Många säger i efterhand att studie-

tiden är bland de viktigaste perioderna eftersom det är då man formas till att bli den 

man är, både yrkesmässigt och på det personliga planet. Det är alltså viktigt att man 

trivs med livet både på och utanför högskolan. 
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Muhammad

Louise

4 skäl att   
       studera i    
Halmstad 
1. En innovativ hög skola är 
bra för ditt cv
Här fi nns en nyfi kenhet och framåtanda som har gjort
avtryck både i den akademiska världen och i arbetslivet i
stort. Såväl framgångsrika forskningsprojekt som entre-
prenörer och företag har vuxit fram ur den kreativa miljö
som Högskolan i Halmstad erbjuder. Att ha läst på en
högskola med ett gott anseende kan spela en viktig roll 
i ditt framtida cv. 

2. Utbildningar med kvalitet och 
bra kontakter med arbetslivet
Du kan vara säker på att Högskolans utbildningar håller
hög kvalitet och bygger på det senaste och mest aktuella
inom området. Våra moderna labb, möjlighet till praktik
och verksamhetsförlagd utbildning garanterar att under-
visningen är verklighetsförankrad. Inte nog med det. Våra
utbildningar hör till de bästa i landet på att samarbeta 
med arbetslivet – vi har vid fl era tillfällen topprankats. 
Poängen är att du får en nära koppling till den verklighet 
som du kommer att jobba i.

3. Kortare avstånd ökar
dina möjligheter
Som student på en lite mindre högskola blir du mer sedd.
Klasserna är ofta inte så stora och kontakten närmare
mellan studenter, lärare och forskare. Det är också nära till 
allt på campus – oavsett om du ska plugga, fi ka eller låna
böcker. Dessutom har Halmstad ett geografi skt guldläge –
det är lätt att ta sig både hit och ut i världen.  

4. Studentliv mer än plugg
Att plugga och klara sina studier är självklart viktigt, men 
livet som student innebär också andra saker. Vi gör allt för 
att du ska få det så bra som möjligt, från att du ansöker 
till Högskolan, till att du tar din examen! Navet i detta 
är satsningen ”Halmstad <3 student”. 

VARFÖR HALMSTAD  |  5



Vill du lära dig att tänka i nya 
banor och lösa morgon dagens 
samhällsutmaningar?
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100 % 
av våra program har 
 någon form av samverkan 
med omvärlden.

Läs mer om Innovationsveckan 
och Hackathon på hh.se/
hackathon

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. Här får du gott om möjligheter 
att tillsammans 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 framtidens samhällsutmaningar. 
Låter det luddigt? Lugn, vi förklarar!

Innovation föder framgång

Det är ingen tillfällighet att Högskolan 

i Halmstad är ett populärt lärosäte, att 

vår forskning är internationellt erkänd 

och att fl era framgångsrika företag har 

tagit fart här. Nyckeln är innovation. 

Här hittar du ett helt unikt utbild-

ningsutbud vars styrka är ständig 

utveckling i takt 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 karriär 

och genom att tidigt lära dig att tänka 

i former av samverkan skaff ar du dig 

kunskaper och fördelar som du har 

nytta 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. 

Några exempel på samverkan som 

gynnar våra studenter är ämnesöver-

skridande projekt, praktik, fadder-

verksamhet, gästföreläsningar och 

examens- och uppsatsarbeten lokalt 

och globalt. Common Core är ett 

annat exempel som ger nya pers-

pektiv genom att mötas över gränser. 

Studenter från olika utbildningar läser 

tillsammans. Common Core startar 

på fyra utbildningar hösten 2019.

Viktigast av allt? Kvaliteten 

på din utbildning!

Hur bra Högskolan, staden och 

fritiden än är står själva utbild-

ningen i centrum när du ska välja. 

Att studera är en stor och viktig 

investering både för dig själv och för 

vårt framtida samhälle – då är det vik-

tigt att utbildningen håller hög kvali-

tet. Men hur vet man det då, kanske 

du tänker? Förutom alla höga betyg 

och utmärkelser som Högskolan och 

utbildningarna har fått genom åren 

kan du se lärares och professorers 

meriter i den digitala personal -

kata logen på hh.se.

Hackathon – för att lösa 

viktiga samhällsproblem

Under Innovationsveckan på Hög-

skolan körs ett så kallat Hackathon. 

48 timmar av intensivt problemlösan-

de med målet att hitta framtidens sätt 

att tackla våra samhällsutmaningar. 

I 2018 års upplaga fi ck studenter, 

företagare, möbeltillverkare, arkitek-

ter, programmerare och forskare i 

uppdrag att hitta kreativa utvecklings-

möjligheter för Högskolans campus.

EN INNOVATIV HÖGSKOLA  |  7



I framtiden kommer hälften av de 
studenter som pluggar just nu att 
ha jobb som inte fi nns i dag. Det 
är jobb som de själva är med och 
skapar. 

Framtidens jobb kommer att kräva 
bättre förståelse för relationen mel-
lan människa, teknik och samhälle. 
Det är därför vi har tagit fram det 

Common Core behövs 
när samhället förändras

unika konceptet Common Core. 
För att det utvecklar dig – både 
som människa och inom ditt fram-
tida yrke. Och det i sin tur gör dig 
mer attraktiv och unik på arbets-
marknaden.

Common Core består av ett antal 
kurser, men fungerar på ett lite an-
norlunda sätt.

Common Core startar på fyra 
utbildningar hösten 2019:

• Bygg- och fastighetsekonom-
 programmet, 180 hp

• Psykologi – inriktning idrott och   
 motion, 180 hp

• Mekatronikingenjör, 180 hp

• Statsvetenskap – samhällsanalys  
 och kommunikation, 180 hp

8
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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 19/20 är Common Core en del 

av fyra 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 man läser tillsam-

mans med studenter från andra utbildningar än sin 

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.



Från framtidsdröm till drömläge
Hur ser din framtid ut? Vad vill du göra när du har pluggat klart? På Högskolan
i Halmstad kan du utveckla dina galnaste idéer! Kanske handlar det om ett
smartare samhälle där fl er 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 för framtidens – och din egen – skull.
Här kan du se några av de områden där Högskolan i Halmstad redan i dag 
bidrar till framtiden.

Framtidens lärande 
På framtidensklassrum.hh.se kan du utforska hur lärar-

studenter på Högskolan utbildas i den digitala tekniken 

för ett jobb som kunskapsinspiratör, det vill säga lärare.

Tips! Lärarutbildning, 90–300 hp.

Hälsa och livsstil 
Hälsa och livsstil är ett av våra forskningsområden där vi

också har både magister- och masterutbildningar.

Tips! Masterprogram i hälsa och livsstil, 120 hp.

Informationsteknologi 
Informationsteknologi fi nns i dag i princip överallt. Det 

är också ett av Högskolans spetsforskningsområden.

Tips! IT-forensik och informationssäkerhet, 180 hp

och Affärssystemprogrammet, 180 hp.

Självkörande fordon 
Vår forskning ligger i framkant inom intelligenta system

och fordon som kommunicerar med varandra i realtid.

Tips! Högskoleingenjör i data, elektronik eller 

mekatronik, 180 hp.

Hälsoteknik och 
hälsoinnovation 
För att kunna möta morgondagens efterfrågan på vård

och omsorg krävs nya arbetssätt, nya produkter och nya

tjänster – tvärvetenskapliga hälsoinnovationer helt enkelt.

Tips! Civilingenjör i datateknik/intelligenta system, 300 hp 

och Hälsopedagogiskt program, 180 hp.
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Common Core 
På Högskolan i Halmstad förbereds du för framtiden 

genom Common Core. Det är ett nytt, unikt koncept 

som bygger på gränsöverskridande och samverkan.

Tips! Läs mer på sidorna 8–9.

Hållbara innovationer 
Mycket av Högskolans forskning och utbildning kretsar

kring social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Tips! Samhällsförändring och social hållbarhet, 180 hp

och Miljö, innovation och hållbarhet, 180 hp.

Smarta städer och samhällen
Ett av Högskolans profi lområden med fokus på hur ett 

samhälle kan planeras utifrån de människor som bor där 

genom smart mobilitet och smart energi.

Tips! Energiingenjör – förnybar energi, 180 hp och Master-

program – energismart innovation i byggd miljö, 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 

Organisering och ledning av arbete och välfärd, 180 hp.

Innovationsvetenskap 
Innovation och entreprenörskap fi nns i Högskolans

DNA och genomsyrar såväl våra ekonom- som 

ingenjörsutbildningar.

Tips! Utvecklingsingenjörsprogrammet, 180 hp 

och Civilekonomprogrammet, 240 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.

HÄR BÖRJAR FRAMTIDEN  |  11



Health Lab 
Hur kan våra hem byggas för att möta fram-
tidens vårdbehov? Hur utbildar vi sjuksköterskor 
för framtidens vård? Hur använder vi tekniken 
i hälso- och sjukvården? I Health Lab utvecklas 
innovativa kunskaper och nya arbetssätt utfor-
mas och prövas i realistiska miljöer som gör att 
det känns som på riktigt.

I labbet ryms bland annat Hälsans hem – en 
komplett tvårumslägenhet med avancerade 
möjligheter till simulering och övning av profes-
sionella färdigheter inom hälso- och sjukvård. 
Här fi nns också Hälsocentralen, som kan liknas 
vid en ny typ av ”vårdcentral” där forskare och 
studenter från exempelvis Sjuksköterskepro-
grammet och Hälsopedagogiskt program tar 
fram nya former av rådgivning, undersökning, 
behandling och träning. I labbmiljön utvecklas 
också innovativa lösningar för allt från elitidrott 
till rehabilitering.

Kolla in morgondagen på hh.se/healthlab

Testa, pröva, experimentera 
– eller bara häng i våra hög-
teknologiska labbmiljöer
Högskolan i Halmstad har fl era supermoderna och välutrustade labb där undervis-

ning och forskning sker i realistiska och ändamålsenliga miljöer. Labben används 

av både studenter, lärare, forskare och 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 träff as och bara hänga med andra i 

en skön miljö.
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Rydberg Core 
Laboratory

Fab Lab 

Rydberg Core Laboratory (RCL) är ett tvär-
vetenskapligt labb med en bas i tillämpad na-
turvetenskap med fl era kopplingar till tekniska 
vetenskaper och matematik. 

RCL består i själva verket av fl era labb: Miljö-
Biolab, Rörelselab, Energilab, Mikroskopilab, 
Fotoniklab, Mekaniklab, Tribologilab och Fab Lab. 
Tillsammans är labben i RCL en stor och viktig 
resurs för både studenter, lärare och forskare 
– och Högskolans samverkanspartner – där 
spännande och innovativa experiment och pro-
jekt genomförs i en modern, stimulerande miljö. 
Labbet är också en möjlighet för studenter på 
tekniska och naturvetenskapliga program att 
under sin utbildning få testa hur forskning går 
till i praktiken.

Digital teknik och produktion förändrar det 
industriella landskapet i grunden. Därför har 
3D-tekniken stor betydelse när det gäller 
företags möjligheter till förnyelse och produkt-
utveckling, och för att nya företag ska starta. 
Fab Lab Halmstad är en prototypverkstad 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 fl era av Högskolans ingenjörsutbild-
ningar och för forskningen. Verkstaden har allt 
från 3D-skrivare, 3D-skanningsutrustning och 
laserskärare till datorstyrda brodyrmaskiner.

Se det senaste på hh.se/fablab



Elektronikcentrum i Halmstad (ECH) är skapat 

av Högskolan i Halmstad och västsvenskt 

näringsliv tillsammans för att främja innovation, 

utbildning och forskning inom elektronik.

ECH är en viktig arena för elektronikutveckling. 

Här fi nns även en testkammare för bland annat 

elektromagnetisk kompatibilitet, där företag kan 

testa sina produkter för en effektivare produkt-

utveckling.

I fl era av Högskolans utbildningar, exempelvis 

det nya programmet Civilingenjör i intelligenta 

system, används ECH i undervisningen.

Läs mer på hh.se/ech 

Elektronik-
centrum

Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) är en arena 

för hälsoinnovationer. Tillsammans med företag 

och organisationer inom hälso- och sjukvård 

utvecklas produkter, tjänster och metoder för 

framtidens vård och omsorg. Vi lever i en tid 

där teknikutvecklingen sker oerhört snabbt. Det 

skapar enorma möjligheter för hälsoinnovationer 

som kan tillgodose samhällets nya behov. 

Studenter är en viktig del av HCH:s testmiljö, 

på olika sätt. De är med i utvecklingsprojekt

eller gör sitt examensarbete med fokus på 

hälsoteknik, ibland på uppdrag av ett företag,

ibland som en egen idé. Syftet är detsamma: 

att utveckla morgondagens hälsoteknik och 

hälsoinnovationer.

Läs mer på halsoteknikcentrum.hh.se

Hälsoteknik-
centrum
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Digitalt laborativt centrum (DLC) är en kreativ, 

högteknologisk och laborativ miljö med fokus 

på lärande, kultur och digital kompetens. DLC 

är till för studenter, forskare, lärare – och orga-

nisationer och företag som vi samarbetar med. 

Här fi nns den senaste utrustningen inom 

visualisering, simulering och kommunikation. 

Med hjälp av VR, digitala labbmiljöer, skapande-

rum och kommunikationsstudio blir DLC ett 

”makerspace” – en testmiljö med mängder av 

verktyg för att förverkliga idéer. Våra studenter 

har sin undervisning här, för att testa och prova 

på. Ofta görs experiment tillsammans med 

lärare och elever från skolor i vår region.

Läs mer på hh.se/dlc

Digitalt 
laborativt 
centrum

Vill du bli lärare?

På Högskolan i Halmstad studerar du i en miljö som inte fi nns 

någon annanstans. Upplev framtidens klassrum i vår 360-fi lm på 

framtidensklassrum.hh.se!
  15
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Utexpo 
– din chans 
att visa vad 
du går för!
Utexpo är en examensmässa för sistaårs-

studenter och en stor årlig höjdpunkt på

Högskolan i Halmstad. Utexpo har vuxit 

stadigt sedan starten för drygt 30 år sedan, 

antalet utställande projekt är oftast långt 

över hundra. Mässan engagerar studenter, 

personal, anhöriga och potentiella arbets-

givare från när och fj ärran.

Varje år fi nns fantastiskt många spännande 

projekt med på mässan. Utexpo är därför ett 

guldläge för alla som är intresserade av allt 

från ny teknik och uppfi nningar till håll-

barhetsfrågor. Eller vad sägs om att kunna 

designa dina egna, unika möbler av återvun-

net industrimaterial i betong, ett system där 

du odlar i luften helt utan jord, en smart 

klädhängare för extremt trånga utrymmen – 

eller självfl ygande drönare (som vann andra

pris i en internationell tävling)?

I anslutning till Utexpo uppmärksammas in-

genjörsstudenterna på Högskolan i Halmstad 

lite extra. Varje år delas bland annat Fåhré-

s tipendierna, på omkring en halv miljon kro-

nor, ut för att uppmuntra ingenjörsstudenter 

till företagande och nytänkande. Genom åren 

har många innovativa 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
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STUDENT
Så ditt eget frö till ett 
framgångsrikt företag
Har du en idé som du inte vet hur du ska gå vidare 

med? Känner du att det vore spännande att starta 

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 aff ärsidé under studie tiden. 

Kanske kan du bli din egen arbetsgivare lagom till 

att du är klar med studierna?

H5 student erbjuder bland annat coachning, kon-

torsplats 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

Unni Leto och Tove Elvhammar har i samarbete 

med Ikea skapat en miljövänlig, snygg och tålig 

lampa i 100 procent formgjuten kokosfi ber.
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Lina forskar om biomekanik 
och hälsoinnovationer
– Forskning handlar om att gå 
bortom det som vi redan vet eller 
tror. Det roligaste är just den krea-
tiva processen, att hitta nya fråge-
ställningar och upptäcka nytt, säger 
Lina Lundgren, en av Högskolans 
forskare och lärare, verksam inom 
området biomekanik.

Forskning är för henne en möj-
lighet att gå riktigt djupt inom 
ett område, att jobba intensivt 
tillsammans med andra forskare 
och ibland också företag för att 
förklara ett fenomen. Liksom andra 
forskare undervisar hon även på 
Högskolans utbildningar.

– Studenterna kommer in med 
andra perspektiv. Som lärare måste 

jag lyfta blicken och se de stora 
perspektiven, det är både utmanan-
de och kul.

Lina lade fram sin doktorsavhand-
ling år 2015 vid ett universitet i 
Australien. Hon hade undersökt 
hur professionella vågsurfare kan 
minska sin skaderisk i landningar 
efter hopp.

– Jag gjorde bland annat fystester 
med Australiens bästa surfare. Det 
var spännande att få chans att jobba 
med världseliten.

På senare tid har hon valt att bredda 
sitt forskningsfält inom området 
hälsoinnovation. Tillsammans med 
forskare från andra ämnesområden 

undersöker hon nya metoder för att 
mäta till exempel uttröttning vid 
fysisk träning. 

– Teknikutvecklingen har gjort det 
möjligt att göra avancerade mätningar 
på kroppen, utan att behöva sticka 
med nålar för att ta till exempel 
blodprov. Med hjälp av dataanalyser 
försöker vi hitta enklare sätt att följa 
vad som händer i kroppen vid trä-
ning, men även dagliga aktiviteter. På 
Högskolan har vi fantastiska labb för 
detta, där vi kan mäta och pröva nya 
produkter och metoder, säger Lina.

Vår forskning spelar en aktiv roll 
i samhället. Vi har hundratals fors-
kare som arbetar över ämnesgränser 
för att tillsammans lösa utmanande 
problem och göra världen bättre. 
Forskningen har också direkt nytta 
för dig som student. För oss har det 
nämligen alltid varit viktigt med 
en stark koppling mellan forsk-
ning och utbildning. Drivkraften 
att tänka nytt, framåt och ihop 
med andra är en garanti för att din 
utbildning är aktuell och relevant. 

Vi har tre huvudsakliga forsknings-
områden: informationsteknologi, 
innovationsvetenskap samt hälsa 

Vår forskning öppnar dörrar
och livsstil. Centralt i allt vi gör är 
ett nära samarbete med näringsliv, 
föreningsliv och off entlig sektor.

Ett exempel är en av våra två stora 
forskningsprofi ler – hälsoinnova-
tion – där kunskap om bland annat 
teknik, hälsa, pedagogik och vård 
förenas på nya sätt. Här arbetar vi 
tillsammans med övriga samhället 
för att kombinera innovation och 
ny teknik med nya spännande lös-
ningar inom vård- och hälsosektorn. 
Vår andra stora forskningsprofi l är 
smarta städer och samhällen. Det 
handlar om hur vi bygger upp våra 
samhällen på ett långsiktigt och 

hållbart sätt – hur vi transporterar 
oss, använder energi, förbrukar 
resurser och tar hand om vårt avfall.

Forskningen är starkt knuten till 
utbildningen eftersom våra forska-
re även undervisar på kurser och 
program. Det innebär att du får 
med dig de senaste forskningsrönen. 
Som student kan du också få chans 
att direkt bidra till forskningen, till 
exempel genom att ditt examenspro-
jekt knyts till ett forskningsprojekt.
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Se fi lmen om Lina på

hh.se/lina

Ett fönster mot 
Hög skolans forskning
Är du nyfi ken på vår forskning? Då ska du 
kika i Samspel, Högskolan i Halmstads digitala 
forskningsmagasin, där vi berättar om forsk-
ningsresultat på ett begripligt sätt. Målet är att 
göra forskningen mer tillgänglig – i synnerhet 
för alla läsare utanför den akademiska världen. 
Läs mer på samspel.hh.se

FORSKNING PÅ HÖGSKOLAN  |  19



Victor är uppvuxen i Karlstad och 

hade egentligen tänkt att satsa på en 

framtid inom musiken. Men på sis-

ta ansökningsdagen inför hösttermi-

nen blev han inspirerad och surfade 

runt bland olika utbildningar. Han 

fastnade för programmet Biomedi-

cin – inriktning fysisk träning i 

Halmstad.

– Utbildningen kändes helt rätt 

och Halmstad som en bra, lagom 

stor stad. Lite som Karlstad fast 

vid havet.

Nollningen gav vänner

Victor fl yttade till Halmstad några 

dagar före nollningen för att först 

bekanta sig med stan på egen hand. 

Efter de ensamma sightseeing-

dagarna blev det full rulle med 

nya vänner och upptåg.

– Vi fi ck några dagar att bara ha 

kul ihop innan studierna började. 

Vi lärde känna varandra i klassen, 

och även dem i årskurserna över. 

Det var väldigt bra att ha den kon-

takten när man var ny, det fanns 

alltid någon att fråga.

Första tiden med studier

Efter nollningen var det dags för 

terminsstart och studierna drog 

i gång med föreläsningar, läsning 

och grupparbeten.

– Jag hade inte läst på högskola ti-

digare och var väldigt nervös. Hur 

går det till? Hur vet jag vad jag ska 

läsa? Hur hittar jag dit jag ska? 

Men snabbt föll det mesta på plats 

och Victor hittade både vardags-

rutiner och studieteknik som fun-

kar. Och ingenting var så komp-

licerat som han först trodde.

Studentliv med 
frihet och ansvar
Hur är livet som student? För Victor Pettersson är de bästa bitarna 
friheten att själv planera sin tid och möjligheten att fördjupa sig i 
det man tycker är riktigt intressant.

Frihet under ansvar

En del av undervisningen sker i 

form av egenstudier. Det är lärar-

ledda seminarier två eller tre gånger 

i veckan, därutöver läser studen-

terna på egen hand eller tittar på 

videoföreläsningar. Victor brukar 

också träff a och diskutera uppgif-

terna med några klasskompisar.

Den största skillnaden från gymna-

siet tycker han är friheten att lägga 

upp sin tid själv. Och att de läser 

ett ämne i taget, i stället för nio.

– Jag gillar det egna ansvaret. Ingen 

tvingar dig, du gör detta helt för 

din egen skull och för att du vill. 

Då blir man också motiverad!

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 fl era 

olika utbildningar på Högskolan, till exempel i matematik, 

psykologi och i språkkurser. Läs mer på hh.se/si
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Tre frågor till
Malin Axelsson, studie- 
och karriärvägledare

Vad kan en studie- och 
karriärvägledare hjälpa 
till med?
– Vi fi nns här för den som vill diskutera 

studieval och framtidsplaner. Man kanske vill 

börja läsa men har svårt att välja och vill ha nå-

gon att bolla 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 – man behöver inte vara 

student eller ha bestämt sig 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 den 
som inte vet vad den 
ska läsa?
– 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 

fi nns så mycket kunskap runt omkring oss 

och folk är ofta väldigt pigga på att berätta. 

– Man behöver också gå till sig 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?

 
Boka vägledning
Du bokar tid med våra studie- och karriär-

vägledare på studievagledning@hh.se eller via 

växeln på telefon 035-16 71 00. 
Hör vad Victor säger om sin 

första tid på Högskolan på

hh.se/victor
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Studentkåren fi nns för att bevaka dina intres-
sen i allt som rör utbildning och studentfrågor. 
I korthet kan man säga att kåren håller koll på 
att utbildningarna håller hög kvalitet och att du 
som student får infl ytande över din utbildning. 
Gemenskapen i studentkåren förgyller också 
fritiden. Som medlem får du tillgång till en 
mängd förmåner, som bostadsförmedling, 
studentrabatter, fester och evenemang. 

Sveriges bästa nollning
Ett par veckor innan höstterminen börjar drar 
studentkårens nollning i gång. Den har rykte 
om sig att vara Sveriges bästa. Då får alla nya 
studenter en lektion i studentlivets alla aspekter. 

Att plugga på högskola är speciellt och att vara student hand-
lar 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, fi lm, 
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!

Efter nollningen kommer du att ha bra koll 
på din klass, Halmstad, Högskolan, student-
kåren och allt som du kan tänkas behöva veta 
inför dina studier. 

Halmstad <3 student

Tillsammans med Halmstads 

kommun och Högskolan i 

Halmstad arbetar student-

kåren 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 

studenterna möjlighet att 

påverka sin utbildning. I alla 

styrelser och råd har de 

representation och kan 

påverka Högskolans arbe-

te – det ger dig en bättre 

utbildning och studietid. 



Marielle 
vill ditt 
bästa
Sveriges bästa nollning?
– Nollningen är vår introduktions-
vecka när kåren välkomnar nya 
studenter till trygghet genom kunskap, 
gemenskap, utmaning och glädje. Det 
är tio fartfyllda dagar där du, några 
dagar före terminsstart, får inblick i 
studentlivets olika aspekter. Vi har 
framför allt väldigt roligt. Du får träff a 
dina nya medstudenter och äldre stu-
denter som går samma program, och 
också andra nya studenter på Högsko-
lan. Det sägs att vi har Sveriges bästa 
nollning, något som vi så klart också 
strävar efter.

Vilket är ditt bästa tips 
till nya studenter?
– Lär snabbt känna din klass, staden 
Halmstad och Högskolan. Lär dig hur 
du pluggar bäst – och ta vara på din 
studietid för att få ut så mycket som 
möjligt av dina år på Högskolan. Ett 
viktigt råd: ta hjälp om du behöver! 
Det fi nns väldigt många stödfunktio-
ner på Högskolan i Halmstad om du 
behöver hjälp och stöd, bland annat 
Studenthälsan och Skrivpunkten. 
Kom även ihåg att ha roligt, det 
är också viktigt.

Se fi lmen om Marielle 

på hh.se/marielle 

    Min hjärtefråga är psykisk 
ohälsa – och mitt mål som 
kårordförande är att alla 
studenter ska må bättre.
 

”
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Idén föddes då Christoff er Lindhe 

hade svårigheter att gå med sina 

proteser. Det gick bra på golv och 

asfalt, men så fort han gick på 

ojämnt underlag tappade han 

balansen. 

– Oavsett hur mycket jag tränade 

hjälpte det inte – jag förstod att 

det var något med själva konstruk-

tionen. En mänsklig fot anpassas 

konstant efter underlaget medan 

en protesfot är helt stel.

Började som examensprojekt

Christoff er pluggade till utveck-

lingsingenjör och såg utbildningen 

som en möjlighet att utveckla något 

bättre. Han kontaktade experter 

inom så kallade fi berkompositioner, 

där rörelsen sker i själva materialet, 

och startade ett examensprojekt 

tillsammans med en klasskompis.  

Stöd underlättade fram-
gångsrikt företagande
När Christoff er Lindhe var 17 år förlorade han båda benen och en arm i 
en tågolycka. I dag är han utvecklingsingenjör och driver ett framgångsrikt 
företag som ligger bakom en unik egenutvecklad fotprotes. 

– Vi jobbade såsom vi hade lärt 

oss på utbildningen – vi gjorde 

prototyper, testade och loopade 

fram olika varianter.  

När det var dags för examen hade 

de tagit fram en fotprotes av ett 

helt nytt slag. Christoff er upplevde 

själv stora fördelar med protesen, 

och de bestämde sig för att ut-

veckla den vidare i ett eget företag. 

De gick med i företagsinkubatorn 

Science Park Halmstad (numera 

ersatt av H5 student), där de fi ck 

värdefull hjälp med start, patente-

ring och fi nansiering. 

– Jag har fått mycket stöd från 

Högskolan hela vägen. Hand-

ledning, stöttning, kontakt med 

forskare inom området och tillgång 

till labb. I dag gör Högskolans stu-

denter projektarbeten hos oss. De får 

verkliga problem att lösa och vi får 

värdefull hjälp. 

– Det har hänt att andra amputerade 

har kommit fram och kramat mig och 

tackat för det jobb som jag har gjort. 

Det känns fantastiskt. Målet med 

alltihop är att foten ska hjälpa andra 

att leva ett bra liv och kunna ta sig 

fram friare.

Överlevde mirakulöst

Christoff er var 17 år och en välträ-

nad elitsimmare när han i en olycka 

blev påkörd av ett godståg. Han 

överlevde mirakulöst men när han 

vaknade upp var båda benen och en 

arm borta. Efter några nattsvarta 

veckor på sjukhus såg han en 

Se den fi lmade intervjun 

med Christoff er på 

hh.se/christoff er
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    Jag är så glad över att 
kunna bidra till att and-
ra amputerade får ett 
friare och rörligare liv.

dokumentär om en kille i USA med ett 

liknande handikapp, men som kunde 

gå, åka skidor och levde ett bra liv. 

– Det fi ck mig att inse vad som faktiskt 

är möjligt. Och att allt hänger på mig. 

Då vaknade tävlingsmänniskan i mig, jag 

ville bevisa att det går att komma igen. 

Så snart skadorna hade läkt återupptog 

Christoff er simningen, och två år efter 

olyckan representerade han Sverige i 

Paralympics.

– Olyckan har hjälpt mig att förstå att 

det är helt upp till mig själv. Tror man 

att något är möjligt, blir det möjligt, 

oavsett vad andra säger. Det drivet har 

jag fortfarande med mig i allt jag gör 

– om man bara kämpar kommer man 

dit man vill. Till slut. 

”
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Tak över huvudet 
är huvudsaken!

Mysiga studentbostäder

Fler tips på 

hh.se/boende 

4 TIPS NÄR DU LETAR BOSTAD
1. Var ute i god tid och var aktiv i ditt 
sökande.

2. Ställ dig i bostadskö direkt, du 
behöver inte vänta på antagnings-
beskedet. Börja med studentkåren 
och Halmstads kommunala bostads-
bolag, HFAB.

3. Ta själv kontakt med fl er lokala 
bostadsbolag. På karen.hh.se hittar du 
länkar och kontaktuppgifter till fastig-
hetsägare i och runt Halmstad.

4. Kolla annonser i lokaltidningen  
Hallandsposten och på Blocket, 
och annonsera själv.
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En av de första uppgifterna som du måste ta itu 
med efter att ha blivit antagen till Högskolan är 
att hitta någonstans att bo. Studenter som inte 
har någon bostad vid terminsstart är ett välkänt 
problem i många studentstäder. Men är du bara 
ute i god tid brukar det ordna sig med bostad. 

Halmstad erbjuder många boendealternativ för studenter: egen eller 
delad lägenhet, korridorrum eller som inneboende. De fl esta alternati-
ven ligger på bekvämt avstånd från både campus och centrum. Störst 
på studentboende är det kommunala fastighetsbolaget HFAB, som har 
cirka 650 student lägenheter, Halmstad studentkår, som har cirka 300 
studentboenden, och Willhem, som har cirka 250 studentlägenheter. 
Därtill fi nns många privata fastighetsägare som erbjuder både rum 
och lägenheter. 

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

Studentkårens bostäder
Krusbäret, Vallen och Hertig Knut. 
För mer info gå in 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 ring 035-280 42 50.
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När fl yttlasset går 
Att börja på högskola innebär ofta att fl ytta 

till ett nytt boende och kanske till och med 

till en ny stad. Här har vi samlat några bra 

saker att tänka på inför fl ytten.

1. Studiemedel (CSN). Ansök i god tid 

så att du får dina pengar när du börjar 

studera.

2. Hemförsäkring är ett måste för att 

skydda ditt hem och dina ägodelar. Kolla 

priserna hos olika försäkringsbolag – eller 

gå via studentkåren, som samarbetar med 

ett bolag och har särskilda studentpriser. 

3. Flyttanmälan så att posten kommer 

fram gör du på skatteverket.se. Eventuell 

eftersändning av post från din gamla adress 

köper du på adressandring.se.

4. Bostadsbidrag söker du hos Försäkrings-

kassan.

5. Hyreskontrakt. Se till att ha det skriftligt. 

6. Hyran ska betalas i förskott. Betala i tid, 

så slipper du riskera att stå utan bostad. 



Läs mer på 

hh.se/studierutomlands

Studier med internationell prägel

Vi erbjuder många  möjligheter för dig som vill studera 
en  termin på ett utländskt lärosäte eller göra din prak-
tik utom lands. På motsvarande sätt kommer utländska 
studenter till Halmstad och det internationella inslaget 
på campus är påtagligt. Vi har utbytesavtal och sam  -
ar beten med många universitet runt om i världen.

Vidga dina vyer
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 lär känna en ny 
kultur och nya människor samt blir garanterat bättre på minst ett främman-
de språk. Du lär även upptäcka nya sätt att se på kunskaperna inom ditt 
 ämnesområde. Dessutom ger erfarenheterna från utlandsstudier din 
utbildning en unik profi l, som ser bra ut också på papperet.

Lätt att ansöka 

Vill du veta mer? Har du frågor? Vänd dig till Service-
center. Där får du tips och hjälp om hur du går vidare.

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, träff a vänner för livet och förbätt-

ra dina jobbmöjligheter. Och du blir garanterat bättre på minst ett främmande 

språk. Dessutom ger erfarenheterna från utlandsstudier din utbildning en unik 

profi l, som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.
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Studier med internationell prägel

Vi erbjuder många möjligheter för dig som vill studera
en termin på ett utländskt lärosäte eller göra din prak-
tik utomlands. På motsvarande sätt kommer utländska
studenter till Halmstad och det internationella inslaget
på campus är påtagligt. Vi har utbytesavtal och sam-
arbeten med många universitet runt om i världen.

Upplevelsen väntar på dig

Ta chansen och upptäck världen samtidigt som du
studerar. Det är en unik möjlighet som med största
sannolikhet kommer att förändra ditt liv. Vill du veta
mer? Har du frågor? Vänd dig till Servicecenter.



50 länder 
Högskolan i Halmstad har avtal med olika läro-
säten i hela 50 länder världen över – från öst 
till väst, från nord till syd.

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 sjukförsäkringar och
visum. På vår webbplats fi nns många bra tips på
sådant som är bra att komma ihåg.

Europa, Nordamerika, Sydamerika, Australien eller
Asien? Studierna på Högskolan i Halmstad kan ta
dig hur långt som helst!

Hela världen
framför dig 

Stipendier
Det fi nns många olika stipendier att söka för att
fi nansiera dina utlandsstudier. Som utbytesstudent 
från Högskolan betalar du endast för levnadskost-
nader och litteratur, precis som i Sverige. På vår 
webbplats har vi samlat länkar till några av de vanli-
gaste stipendierna som du kan söka, men det fi nns 
naturligtvis fl er. CSN kan bevilja studiemedel
även under utlandsstudierna.
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Ellen Karlsson är utbytes-
student i USA. Se hennes 
fi lm på hh.se/ellen



Vad erbjuder 
campus?
Svaret på ovanstående fråga är enkelt: allt! Att det 
behändiga formatet är ett stort plus för Högskolan 
i Halmstad blir extra tydligt när man tänker på hur 
vårt campus ser ut. På högskole området fi nns det 
mesta som du behöver på nära håll – föreläsnings-
salar,  bibliotek, kaféer, studentkåren, student support 
och gym.  Eftersom campus ständigt är fullt av liv 
och  rörelse, är det också den naturliga mötes platsen 
för Högskolans studenter.

Studenthälsovård
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 fl era andra 
studentnära verksamheter 
är HBTQ-diplomerade.

Studera med funk-
tionsnedsättning
För dig med funktionsnedsättning 
fi nns extra stöd och hjälp att få 
under studie tiden. Kontakta vår 
handläggare för studenter med 
funktionsnedsättning för mer 
information. Kontaktformulär fi nns 
på vår webbplats. På Högskolan har 
du också möjlighet att få stöd i ditt 
skrivande genom Skrivpunkten.

Fråga oss på 
Servicecenter
På 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.
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Bekvämt studentliv
Som student i Halmstad slipper du 
kuska 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 studenter 
från andra utbildningar, med lärare 
och med annan personal på Högsko-
lan. Merparten av byggnaderna är 
nybyggda och lokalerna är genom-
gående 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.

Skön studiemiljö på 
högskolebiblioteket
Med sina tysta läsesalar och rum för 
grupparbeten erbjuder högskole -
bi blioteket en perfekt studiemiljö. 
Här fi nns all kurslitteratur inom de 
ämnen som du kan läsa på Högsko-
lan. Dessutom hittar du dagstidning-
ar, tidskrifter, databaser och fördjup-
ningslitteratur. Självklart får du 
hjälp att hitta rätt information.
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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.

Sugen på något gott?
På och runt campus fi nns gott om 
alternativ för den som behöver fylla 
på energidepåerna. Både restau-
ranger och kaféer ryms på området.

Högskolehallen 
för träningssugna
I högskolehallen har vi samlat 
allt som rör idrott och hälsa. Här 
fi nns en stor idrottshall, tränings-
salar och lokaler för undervisning. 
Här fi nns även gym, aerobicsal, 
spinningsal och klättervägg – nära 
till hands för alla träningssugna 
studenter på campus. Läs mer på 
idrottscentrum.se. 
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Studentboende

Bolmensgatan 

Gladan 

Krusbäret

Gråstenen 

Jakten

Vallen

Shopping

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

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

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

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

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

Halmstad Arena – ishall, idrottshall, utställningshall kon-
serthall och hemmaarena för fl era av Halmstads idrotts-
föreningar. Här ligger dessutom en fantastisk skatepark.

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

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

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

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

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

Hur hittar jag 
i Halmstad?
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Tur och retur Halmstad
Halmstad City Airport trafi keras med fl yg till och 
från Bromma fl era dagar i veckan. Dessutom går 
charterresor till fl era destinationer härifrån. På 
fl ygplatsen fi nns också en fl ygklubb med segelfl yg, 
 fallskärmshoppning och småfl ygsverksamhet.

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 fl esta är väl lämpade för såväl bad och sportfi ske 
som vindsurfning och havskajak.

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

Östra stranden. Ett stenkast från Högskolan ligger 
denna sandstrand. Här fi nns 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 fi nns fantastiska cykelbanor på fl era 
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 cykel-
led och årets cykelled i Europa 2018. Den löper 
havsnära 395 kilometer från Helsingborg i söder – 
genom hela Halland – till Göteborg i norr. 
Självklart också genom Halmstad!

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

21



Snabbare,
högre,

Spring, hoppa, åk, paddla, simma, surfa, 
ro, lyft, slå, sparka, stöt, ryck, kasta, trampa, 
passa, skjut ... I idrottsstaden Halmstad kan 
du lätt få utlopp för alla passioner som har 
med sport och träning att göra. Här fi nns 
nämligen inga ursäkter – bara möjligheter.

34
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Utegymmet i 
Slottsparken

Golfens 
huvud  stad 
med 11 banor.

Välj bland många föreningar
Alla vet att man mår bra av att hålla 
i gång och att god fysisk form gör det 
lättare att prestera även utanför gym-
met, idrottshallen och motionsspåret. 
I Halmstad kan du enkelt hitta en 
träningsform som passar, och här fi nns 
dessutom ett rikt föreningsliv om du 
känner för att träna tillsammans med 
likasinnade. Utöver lagidrotter av alla 
de slag kan du bland annat välja fl era 
olika kampsporter, friidrott, crossfi t, 
orientering, cykel och ridsport. Rodd, 
kanot och andra vattensporter lockar 
också många utövare, liksom våra åtta 
golfklubbar som tillsammans erbjuder 
hela 153 utmanande hål.

Bli supporter – följ eliten live
Gillar du att se duktiga atleter ge järnet i 
raffl  ande tävlings- och matchsituationer? 
Våra lag i handboll, bordtennis, volley-
boll, ishockey, fotboll och innebandy 
kämpar mot den övriga Sverigeeliten 
och är väl värda all support från läktar-
na. Förutom att du får uppleva grym 

stämning, får du som student på Hög-
skolan oftast rabatt på entréavgiften. 
Du har med andra ord allt att vinna.

Riksidrottsuniversitet
Högskolan i Halmstad är (i samverkan 
med Malmö universitet) ett Riksidrotts-
universitet, utsett av Riksidrottsförbun-
det. Det innebär bland annat möjlighet 
till anpassade studier och ökad fl exi-
bilitet vad gäller föreläsningar, studie-
takt och tentor. Högskolans program 
Professionell idrottskarriär och arbetsliv, 
180 hp, är skräddarsytt för elitidrottare, 
men vi har många fl er program för dig 
som är intresserad av idrott och hälsa.
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Ett intelligent gym som ingår i ett 

forskningsprojekt på Högskolan.
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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 fi nns tydliga spår av den forna 

vallgraven – däribland en av de fyra stads-

portarna, Norre Port. 

SHOPPA
Att Halmstad är en shoppingstad  kommer 

du snart att upptäcka. Här hittar du små, 

personliga mode- och livsstilsbutiker med 

exklusivt utbud, men även spännande 

secondhand och de stora kedjorna.

HUNGRIG!
Trött efter en dags tentapluggande 

eller en svettig shoppingrunda? Slå dig 

ner på en av stadens många restau-

ranger eller kaféer. Här fi nns något 

för alla smaker och plånböcker.

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. 

PARTYLIVET
Nöjesutbudet är stort med många barer, 

nattklubbar, pubar och kaféer som bjuder 

på husband, trubadurer och grymt bra 

dj:ar. Sommartid är trendiga sommarklub-

bar 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? Oav-

sett vilka intressen du har eller vilken stil du gillar, är Halmstad 

en stad som har mycket att ge. Ja, här fi nns det mesta av allt. 
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NJUT I DET 
GRÖNA
Vatten är så klart ett naturligt inslag i 

denna kuststad, men här fi nns ock-

så 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. 

NISSAN
Stillsamt och vackert rinner Nissan 

genom Halmstad och bidrar till sta-

dens marina atmosfär. Och så fort so-

len tittar fram tar vi chansen att njuta 

av dess varma strålar – i det gröna, på 

någon servering längs vattnet eller på 

stadsbibliotekets sköna soldäck. 

MUSIK, TEATER, 
FILM, POESI 
OCH KONST 
I Halmstad blommar kulturen. Här fi nns 

aktiva kulturföreningar för olika intressen 

och stadens gallerier, museer och bibliotek 

gör sitt till 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. 

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. 

PÅ GÅNG
På destinationhalmstad.se hittar du 

vad som händer och är på gång i stan: 

sport, musik, teater, musikaler, utställningar, 

mässor och andra evenemang.

TONGIVANDE 
Gyllene Tider och Roxette erövrade värl-

den för många år sedan. I dag är det artis-

ter som Linnea Henriksson, Linnea Olsson 

och Mariette som sätter Halmstad på 

den musikaliska kartan.



Vill du vara med och 
utveckla framtidens 
teknik men saknar den 
särskilda behörigheten 
som krävs för ingenjörs-
program? Då är Tekniskt 
basår rätt val för dig! 
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Basåret är en ettårig kompletteringsutbildning som är skräddarsydd för fortsat-

ta studier till högskole- eller civilingenjör. På utbildningen läser du kurser som 

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 

eff ektiv studieteknik, arbeta i Högskolans studiemiljö och delta i aktiviteter 

tillsammans med ingenjörsstudenter.

Skaff a 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 behörighet och garantiplats till alla ingenjörsprogram på Högskolan i Halmstad.

Läs mer om Tekniskt basår 

på hh.se/teknisktbasar
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Under förutsättning att du genomgår hela basåret 
med godkänt resultat får du behörighet till och plats-
garanti på valfritt ingenjörsprogram vid Högskolan i 
Halmstad:

• Byggingenjör, 180 hp 

• Civilingenjör i datateknik, 300 hp 

• Civilingenjör i intelligenta system, 300 hp 

• Dataingenjör, 180 hp

• Elektroingenjör, 180 hp

• Energiingenjör – förnybar energi, 180 hp

• Mekatronikingenjör, 180 hp

• Utvecklingsingenjörsprogrammet, 180 hp

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

Innehåll

Termin 1

Introduktionskurs
Matematik 3
Kemi 1
Fysik 1

Termin 2

Matematik 4
Fysik 2
Tillämpad matematik
Perspektiv på teknik
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Ekonomi

Humaniora

Informatik

Ingenjör 
och teknik

Lärare

Samhälls- 
och beteende-
vetenskap

Vård

Natur-
vetenskap,
miljö och 
matematik

Övrig
utbildning

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 fi nns ett 30-tal grundprogram, ett 20-tal program på 

avancerad nivå och över 130 kurser inom fl era ämnesområden. Oddsen för att du 

ska kunna förverkliga dina drömmar är med andra ord riktigt bra.

Våra program 



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
Språkvetarprogram – inriktning text bearbetning, 180 hp

Kultur och samhällsutveckling, 180 hp

informatik 
Aff ärssystemprogrammet, 180 hp

Digital design och innovation, 180 hp

Masterprogram i digital tjänsteinnovation, 120 hp 

ingenjör och teknik
Byggingenjör, 180 hp

Civilingenjör i datateknik, 300 hp

Civilingenjör i intelligenta system, 300 hp 

Dataingenjör, 180 hp

Elektroingenjör, 180 hp

Energiingenjör – förnybar energi, 180 hp

IT-forensik och informationssäkerhet, 180 hp

Mekatronikingenjör, 180 hp*
Nätverksdesign och datordrift, 60 hp

Utvecklingsingenjörsprogrammet, 180 hp

Teknisk bastermin, 20 veckor

Tekniskt basår, 40 veckor

Masterprogram – energismart innovation i byggd miljö, 120 hp 

Magisterprogram i maskinteknik, 60 hp

Magisterprogram i elektronikdesign, 60 hp

Magisterprogram i nätverksforensik, 60 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), 90 hp

naturvetenskap, 
miljö och matematik
Biomedicin – inriktning träningsfysiologi, 180 hp

Miljö, innovation och hållbarhet, 180 hp 

Naturvård och artmångfald, 180 hp

Magisterprogram i biomedicin – inriktning fysisk 

träning och prestation, 60 hp

Magisterprogram i tillämpad miljövetenskap, 60 hp

samhälls- och 
beteendevetenskap
Hälsopedagogiskt program, 180 hp

Medie- och kommunikationsvetenskap – inriktning hälsa, 180 hp 

Psykologi – inriktning idrott och motion, 180 hp*
Organisering och ledning av arbete och välfärd

– arbetsvetenskap, 180 hp
– socialt arbete, 180 hp
Professionell idrottskarriär och arbetsliv, 180 hp

Statsvetenskap – samhällsanalys och kommunikation, 180 hp* 

Samhällsförändring och social hållbarhet, 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

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning 

hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 hp

sommarkurser
Designprojekt, 15 hp

Floristik och faunistik, 7,5 hp 

Livet i tångskogarna, 7,5 hp 

För mer information om respektive kurs, gå in på 

hh.se/sommarkurser

* COMMON CORE 

På detta program ingår Common Core.
Läs mer på sidorna 8–9.

Med reservation för ändringar i utbildningsutbudet. Läs mer om våra utbildningar på hh.se/utbildning.
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Kajsa pluggar på Bygg- och 
fastighetsekonomprogrammet.
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Ekonom
i

Högskolan i Halmstad var den första högskolan i Sverige som fi ck 
rätt att examinera civilekonomer. Det är inte bara en kvalitetsstäm-
pel, utan också ett av många bevis på att vi går före i utbildningen 
av framtidens ekonomer. Här samverkar studenter och lärare med 
off entlighet och näringsliv för att utveckla nya kunskaper och 
lösningar som skapar morgondagens välstånd.

Som ekonom har du kompetenser som 

alla företag, organisationer och myndig-

heter behöver. Ekonomi är själva basen 

och förutsättningen för att kunna uppfylla 

önskemål och genomföra förändringar.  

En ekonomiutbildning är ett måste om du 

siktar på en karriär som till exempel revisor, 

controller eller riksbankschef, men även 

entreprenörer, marknadsförare och vd:ar  

är ofta ekonomer. 

Bli bygg- och fastighetsekonom

På Bygg- och fastighetsekonomprogrammet 

får du en ekonomutbildning som är spetsad 

med ingenjörskunskaper. En ekonom som 

också behärskar teknik och juridik har 

förutsättningar för att göra ett bra jobb 

på ett bygg- och fastighetsbolag. Du får 

helt enkelt en extra kompetens som öpp-

nar dörrar, och du blir dubbelt eftertraktad 

på arbetsmarknaden.

Som bygg- och fastighetsekonom kan du 

arbeta med teknik, juridik, administration 

och ekonomi inom både privat och off ent-

lig sektor. Dina framtida arbetsgivare kan 

vara fastighetsägare, större byggföretag eller 

fastighetsbolag. Efter avslutad utbildning 

kan du söka vidare till Högskolans master- 

eller magisterprogram i företagsekonomi 

samt påbyggnadsutbildning med fastig-

hetsmäklarinriktning, 60 hp.

Unika inriktningar 

Högskolan i Halmstad har även ekonom-

program med andra inriktningar, som 

civilekonom och marknadsförare med 

internationell inriktning. Vi har dessutom 

påbyggnadsutbildningar, till exempel för 

ekonomer som vill bli fastighetsmäklare. 

Ytterligare en möjlighet är att kombinera 

fristående kurser inom entreprenörskap, 

företagsekonomi (marknadsföring, organi-

sation och ledarskap samt redovisning och 

fi nansiering), juridik, nationalekonomi 

och statistik.

Nära makten och arbetslivet 

En mindre högskola har kortare avstånd 

mellan människor, vilket ger bättre 

möjligheter för studenter att påverka och 

bygga relationer. Högskolan i Halmstad 

är även känd för sin goda samverkan med 

arbetslivet. Nära samarbeten med lokala 

företag, i form av till exempel studiebesök 

och projektarbeten, ger dig värdefulla 

ingångar till framtida jobbmöjligheter.

Populär studentförening 

Våra ekonomer har en aktiv student-

förening: Eurekha. Föreningen har bland 

annat ordnat SM i ekonomi (2013) och 

Megakonferensen (2016). Medlemskapet 

är frivilligt, men de fl esta av ekonomi-

studenterna är medlemmar. Förutom att 

arrangera uppmärksammade evenemang, 

arbetar Eurekha med allt från utbildnings-

politiska frågor till sociala aktiviteter.

Ekonomi är 
grunden till allt
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  GRUNDPROGRAM

Bygg- och fastighetsekonomprogrammet, 180 hp

Civilekonomprogrammet, 240 hp

Ekonomprogrammet, 180 hp

Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 hp

Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklar-
inr iktning, 60 hp

Magisterprogrammet revisor och bank, 60 hp

Masterprogram i strategiskt entreprenörskap 
för internationell tillväxt, 120 hp



Se Davids fi lm på 
hh.se/sprakvet
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Humaniora är valet för dig som vill förstå 

människan som kulturvarelse. Kunskap 

om språk, historia, religion och bild 

påverkar vår förmåga att hantera vår tids 

utmaningar – och framtidens. Som språk- 

eller kulturvetare blir du därför en tillgång 

i alla samhällssektorer. Du kommer både 

att upptäcka nya sidor hos dig själv och 

fördjupa din förståelse för världen omkring 

dig. Som student här blir du också en del 

av en av Högskolans senaste satsningar, 

Digitalt laborativt centrum (DLC), som 

är en digital, kreativ miljö med fokus på 

lärande, kreativitet och kultur.

Effektiv kommunikation

Språkvetarprogrammet på Högskolan i 

Halmstad vänder sig till dig som är kom-

munikativ, kreativ och refl ekterande och 

vill fördjupa din kompetens i språk- och 

texthantering. Du kanske redan nu tänker 

att du vill arbeta som till exempel lektör, 

copywriter, språkutredare eller skribent för 

digitala plattformar. Eller någon yrkesroll 

som ännu inte fi nns. 

Tidlöst värdefull kompetens

Fördjupade språkkunskaper är en tidlös 

tillgång. Språket är människans viktigaste 

Digitalisering, globalisering och ständigt informationsbrus ökar kra-
ven på tydlig och innovativ kommunikation. Det behövs kompetens 
i konkret språk- och texthantering, men också kunskap om hur vi 
människor kommunicerar med varandra och tolkar omvärlden för 
att kunna förstå och utveckla det digitala samhället. På Högskolan i 
Halmstad kombinerar vi humaniora med teknik, samhälle och hälsa, 
för att tänka nytt och forma en hållbar framtid.

verktyg för informationsförmedling, kom-

plexa analyser och förståelse av omvärlden 

samt för att skapa bra relationer med 

andra.

Människa och teknologi

Programmet Kultur och samhällsutveck-

ling passar dig som är särskilt intresserad 

av samspelet mellan människa, samhälle 

och teknik. Här använder vi humanioras 

och samhällsvetenskapernas kunskaper om 

bland annat medier, retorik och estetik för 

att förstå mänsklig kommunikation och 

hur kunskap utvecklas.

Humaniora för innovation

Du utforskar hur samhället är uppbyggt 

och skaff ar dig kunskaper och erfarenheter 

för att hantera den moderna teknologins 

möjligheter och utmaningar på ett hållbart 

sätt. Teori vävs samman med praktik, och 

till exempel föreläsningar och kreativt 

utforskande äger rum i Högskolans labb-

miljöer. Utbildningen gör dig väl rustad 

för olika jobb och uppdrag, vare sig det är 

i yrken som erbjuds eller som du själv for-

mar, exempelvis inom kulturproduktion, 

marknadsföring eller kommunikation. 

H
um

aniora

Skapa din egen profi l

Humaniora är ett ämnesområde där 

många också väljer att sätta ihop sin 

egen utbildning genom att läsa fristående 

kurser. Högskolan i Halmstad har kurser 

i ämnena engelska, historia, konstveten-

skap, litteraturvetenskap, religionsveten-

skap och svenska språket. Om din 

huvudinriktning är en annan, exempelvis 

ekonomi eller teknik, kan fristående kur-

ser inom humaniora bli ett komplement 

som ger dig en unik profi l för framtiden.

Kultivera 
dig och ditt språk

  GRUNDPROGRAM

Språkvetarprogram – inriktning text -
bearbetning, 180 hp

Kultur och samhällsutveckling, 180 hp



Se Elins fi lm på 
hh.se/aff arssystemprogram
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I takt med att teknik får en allt större roll i människors vardag för-
ändras samhället, arbetslivet, våra hem och relationer i en rasande 
takt. Samtidigt förblir människan sig rätt lik innerst inne. När du 
studerar informatik lär du dig att kombinera teknik med kunskap 
om människans och organisationers behov. På så sätt kan du skapa 
framtidens digitala innovationer och designa nya aff ärssystem.

Informatik handlar om att förstå männi-

skan och hennes relation till teknologi och 

digitalisering, och utifrån denna kunskap 

designa och utveckla värdeskapande digi-

tala produkter och tjänster. Högskolan i 

Halmstad har två olika utbildningsprogram 

inom informatik: ett för dig som vill arbeta 

med aff ärs- och verksamhetsutveckling, och 

ett för dig som vill designa digitala produk-

ter och tjänster. 

Kombinera IT och ekonomi

Aff ärssystemprogrammet kombinerar sys-

temvetenskap med ekonomi, vilket öppnar 

för arbeten som till exempel verksamhets-

utvecklare, projektledare, IT-konsult, 

systemansvarig och business controller. 

Detta är en framtidsinriktad utbildning 

som ger dig en attraktiv kompetensprofi l 

hos framtida arbetsgivare. I utbildningen 

genomförs fl era skarpa projekt med företag 

och det sista året avslutas med fem 

månaders verksamhetsförlagd utbildning 

i valfri organisation.

Framtidens digitala innovatörer

Digital design och innovation är ett 

program för dig som vill jobba nytänkan-

de och kreativt med IT. Du lär dig att 

designa de digitala tjänster och produkter 

som vi ännu inte vet att vi längtar efter, 

men som kommer att förändra våra liv. 

Dina möjliga framtida yrken kan vara 

interaktions designer, tjänstedesigner, 

webbdesigner eller digital strateg, men 

det kan lika gärna vara ett yrke som inte 

fi nns ännu. En stor del av utbildningen 

består av prak tiskt arbete i designstudio. 

Där utforskar du idéer och koncept med 

papper och penna, digitala formgivnings-

verktyg och programmering samt övar 

dina färdig heter i sam arbete med 

ett företag eller en organisation. 

Rum för samverkan 

och innovation 

Våra informatikstudenter arbetar ofta och 

gärna i projektform i de projektrum och 

den designstudio som fi nns på Hög-

skolan. Informatikstudierna sker i nära 

samarbete med företag inom branschen 

– allt för att ge en så verklighetsanknuten 

utbildning som möjligt och rusta studen-

terna för arbetslivet.

Inform
atik

Häng med 
framtidens IT

Fristående kurser och 
masterprogram

På Högskolan i Halmstad kan du också 

läsa fristående kurser inom webbprogram-

mering och aff ärssystem. För den som vill 

fördjupa sina studier efter grundexamen 

fi nns ett masterprogram i digital tjänste-

innovation.
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  GRUNDPROGRAM 

Affärssystemprogrammet, 180 hp

Digital design och innovation, 180 hp

Masterprogram i digital tjänsteinnovation, 120 hp



Se Rebeckas fi lm på 
hh.se/civing-i

Se Philips fi lm på 
hh.se/energiingenjor
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Vill du bygga hus eller utveckla miljö-

vänlig energiteknik? Vill du få utlopp för 

din kreativitet som produktutvecklare eller 

entreprenör? Känns det spännande att kun-

na utveckla framtidens energieff ektiva och 

självkörande fordon? Eller lockas du mer av 

att arbeta med digital kriminalteknik eller 

IT-säkerhet? Högskolan i Halmstad har 

fl era olika ingenjörs- och teknikprogram. 

Gemensamt för alla våra program är att de 

ger dig stabila tekniska baskunskaper som 

du får använda för att lösa problem på ett 

innovativt sätt.

Bidra till ett hållbart samhälle
Anta klimatutmaningen och bidra aktivt 

till ett hållbart samhälle! Arbeta för att öka 

andelen solenergi och vindkraft i energi-

systemet! Låter det lockande? Då ska du 

välja Energiingenjör – förnybar energi. 

Här får du studera förutsättningarna för 

förnybar energi, med tonvikt på eff ektiv 

och smart energianvändning och energi-

systemet som helhet, där elkraft och fj ärr-

värme ingår. På schemat hittar du teoretisk 

undervisning, laborationer, seminarier, 

projektarbeten och studiebesök vid energi-

anläggningar. Området är mångfasetterat 

och dynamiskt, och du får lära dig hur ny 

energiteknik används miljösmart.

Problemlösning och innovation
Väljer du att plugga till högskoleingenjör 

i datateknik, elektronik eller mekatronik, 

Tänk dig att kunna skapa något helt nytt, något genialiskt som kan göra 
nytta för många människor. Det är faktiskt en realistisk möjlighet. Som 
ingenjör har du kunskapen som krävs för att använda avancerad teknik 
och förverkliga idéer som kan förbättra världen. Högskolan i Halmstad 
är känd för sina innovativa tekniska utbildningar och miljöer.

eller till civilingenjör i intelligenta system 

eller i datateknik, får du testa egna idéer för 

att utvecklas till en självständig, innovativ 

problemlösare. Artifi ciell intelligens och 

Internet of Th ings, utveckling av smarta 

hem och städer, förarlösa fordon, hälsotek-

nik och nya intelligenta produkter är bara 

några exempel på vad du kan arbeta med. 

Bredd, djup och samverkan
Vi har också andra tekniska utbildningar 

för dig som vill arbeta med kriminalteknis-

ka undersökningar av datorer, IT-säkerhet 

eller datornätverk. Om du behöver skaff a 

behörighet till ingenjörsprogrammen kan 

du läsa ett tekniskt basår eller en bas-

termin. Våra utbildningar spänner över ett 

stort kunskapsområde där både utbildning 

och forskning sker i nära samarbete med 

näringsliv och off entlig sektor. Studenter 

från våra teknik- och ingenjörsprogram 

jobbar ofta tillsammans i projekt under 

utbildningen.

Kreativ studiemiljö
Bra lokaler och utrustning bidrar till en 

positiv studieupplevelse med goda resultat. 

För varje program fi nns projektrum som är 

öppna sju dagar i veckan, även på kvällstid. 

Där kan studenterna träff as och arbeta. 

Högskolan har även fl era labb och mötes-

platser. Fab Lab är en kreativ miljö som 

har skapats i samarbete med Massachusetts 

Institute of Technology, och Rydberg Core 

Växla upp din 
innovativa kraft

Laboratory är ett tvärvetenskapligt labb för 

tillämpad naturvetenskap, Hälsoteknik-

centrum Halland gör idéer till verklighet 

och Elektronikcentrum i Halmstad har ska-

pats för att främja innovation, utbildning 

och företagsnära forskning inom elektronik.

Ingenjör och teknik

  GRUNDPROGRAM 

Byggingenjör, 180 hp

Civilingenjör i datateknik, 300 hp

Civilingenjör i intelligenta system, 300 hp 

Dataingenjör, 180 hp

Elektroingenjör, 180 hp

Energiingenjör – förnybar energi, 180 hp

IT-forensik och informationssäkerhet, 180 hp

Mekatronikingenjör, 180 hp

Nätverksdesign och datordrift, 60 hp

Utvecklingsingenjörsprogrammet, 180 hp

Teknisk bastermin, 20 veckor

Tekniskt basår, 40 veckor

Masterprogram – energismart innovation i 
byggd miljö, 120 hp

Magisterprogram i maskinteknik, 60 hp

Magisterprogram i elektronikdesign, 60 hp

Magisterprogram i nätverksforensik, 60 hp

Masterprogram i inbyggda och intelligenta system, 120 hp

Masterprogram i industriell organisation och 
innovation, 120 hp

Masterprogram i informationsteknologi, 120 hp



Se Emils fi lm på
hh.se/lararutbildning
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Lärare

Skolan och lärare spelar en viktig roll i samhället. Från förskole-
åldern ända fram till vuxenlivet präglar de vår vardag, våra 
drömmar och vår framtidstro. Med nytänkande kultur, närhet 
till yrkeslivet och aktuella, digitala verktyg – bland annat genom 
Digitalt laborativt centrum – utbildar Högskolan i Halmstad 
framtidens innovativa lärare.

Som lärare har du förmånen att spela en 

viktig roll i andra människors liv. Genom 

ditt sätt att vara, dina kunskaper och din 

förmåga att entusiasmera bidrar du till att 

stimulera och vägleda morgondagens vux-

na. Ditt arbete kommer att påverka både 

enskilda individer och samhället i stort.

Från förskolan till gymnasiet

På Högskolan i Halmstad kan du bli lärare 

i förskolan, grundskolan eller gymnasiet. 

Du läser bland annat didaktik, ledarskap, 

lärandeteorier och ämnesstudier. Högsko-

lans lärarutbildningar håller en bra balans 

mellan teori och praktik. Den verksam-

hetsförlagda utbildningen (VFU) är central 

för lärarprogrammen, och studenterna 

inom grund- och förskollärarutbildningar-

na knyts dessutom till så kallade övnings-

skolor alternativt övningsförskolor, som 

de återvänder till fl era gånger under sin 

utbildning. Även på plats på Högskolan 

pågår det praktiskt utforskande lärandet.

Framtidens klassrum är här

Högskolan i Halmstad har blivit extra bra 

på att kombinera pedagogik och digital 

informations- och kommunikations-

teknik. Vår senaste storsatsning är Digitalt 

laborativt centrum (DLC) – inklusive ett 

framtidslabb med extra fokus på att ut-

veckla skolans lärmiljöer – en digital miljö 

där lärande, pedagogik och kultur står i 

centrum. Här möts studenter, forskare och 

lärare för att lära andra, varandra och sig 

själva. DLC har den senaste utrustningen 

inom visualisering, simulering och design. 

Här fi nns också VR-utrustning, digitala 

labbmiljöer, skapanderum och kommuni-

kationsstudior. 

Utveckling för förändring

Som student här får du ett bra mottagande 

och en utbildning med hög kvalitet. Sko-

lan är en föränderlig värld och nya krav 

tillkommer ständigt. Lärarutbildningarna 

utvecklas hela tiden för att hålla hög 

kvalitet. På så vis får du som student med 

dig rätt redskap och förutsättningar för 

att kunna möta de krav som kommer att 

ställas på framtidens lärare.

Närhet och samverkan

Högskolan i Halmstad är ett ganska litet 

lärosäte. Det skapar en närhet som gör det 

lättare att vara delaktig och kunna påverka. 

Lärarna är tillgängliga, engagerade och 

i många fall framstående forskare inom 

skolområdet. 

Karriärbyte för akademiker

Har du tidigare studerat naturvetenskap, 

matematik eller teknik på högskola och 

funderar på att bli lärare? Då kan du läsa 

Kompletterande pedagogisk utbildning, 

KPU, för att bli behörig lärare.

Inspirera till 
nya perspektiv

  GRUNDPROGRAM 

Förskollärarutbildning, 210 hp

Grundlärarutbildning (åk F–3), 240 hp

Grundlärarutbildning (åk 4–6), 240 hp

Ämneslärarutbildning i gymnasieskolan 
– svenska och engelska, 300 hp

Ämneslärarutbildning i gymnasieskolan 
– naturkunskap och engelska, 300 hp

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

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



Se Natalies fi lm på
hh.se/biomedicin
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Naturvetare fi nns bland annat inom bio-

logi och biomedicin. Det ena fokuserar 

på att främja hållbar utveckling i naturen. 

Det andra handlar om att skapa hållbar 

hälsa hos människan. Högskolan i Halm-

stad erbjuder kandidatprogram inom just 

dessa två ämnen. 

Värna om djur och natur 

Jordens rika mångfald med miljontals 

växter, djur, svampar och alger hotas 

genom människans aktiviteter. I dag, mer 

än någonsin, behövs en ny generation 

biologer med rätt kunskap och ambition 

att vara med och bevara mångfalden på vår 

jord. På vårt program Naturvård och art-

mångfald blir du en fältkunnig biolog med 

många möjliga arbetsfält inom miljööver-

vakning och naturvård.

Unik examen i naturvård 

Utbildningen ger en bred bas inom na-

turvårdsbiologi, med fokus på ekosystem, 

ekologi och naturvård. Hallands geogra-

fi ska läge med närhet till hav, jordbruk, 

sanddyner och skog är till stor fördel och 

underlättar studierna av många olika 

naturtyper. Naturvård och artmångfald 

på Högskolan i Halmstad har en Sverige-

Människans nyfi kenhet och vilja att förstå sin omvärld är drivkraften 
bakom ämnesområdena natur, miljö och biomedicin. Kunskaper inom 
dessa ämnen är värdefulla i samhället och på arbetsmarknaden, kanske 
nu mer än någonsin. Högskolan i Halmstad erbjuder unika, natur-
vetenskapliga utbildningar som öppnar dörren till framtiden, både 
för dig och för resten av mänskligheten.

N
aturvetenskap, m

iljö och m
atem

atik

unik, grön profi l. Du får arbeta mycket i 

fält med naturvårdsuppgifter, och ofta i 

samverkan med omgivande samhälle.

Människokroppen i rörelse 

Är du intresserad av hur människokroppen 

påverkas av fysisk aktivitet och träning? 

Biomedicin – inriktning träningsfysio-

logi passar dig som är intresserad av hur 

kroppen fungerar och hur ett aktivare liv 

kan hjälpa människor att må och prestera 

bättre. Efter utbildningen har du möjlig-

het att arbeta som träningsfysiolog inom 

biomedicin eller motions- och prestations-

idrott. Du kan ta en licens som ”certifi ed 

strength and conditioning specialist” (cscs) 

för att kunna arbeta med träning interna-

tionellt. Du har även möjlighet att studera 

vidare till biomedicinsk analytiker genom 

en ettårig kompletterande utbildning. Vill 

du fortsätta en akademisk karriär har vi ett 

magisterprogram i biomedicin med inrikt-

ning fysisk träning och prestation.

Miljövetenskap för 

framtidens ledare 

För att kunna tackla framtidens komplexa 

miljöutmaningar behöver vi integrera 

naturvetenskap och samhällsvetenskap. 

På det tvärvetenskapliga programmet 

Miljö, innovation och hållbarhet får du 

kunskaper om våra natur- och miljö-

resurser, men också om innovationer, 

cirkulär ekonomi och ledarskap. Utbild-

ningen ger dig förutsättningar för att leda 

omställningen till ett hållbart samhälle.

Hitta balansen mellan 

människa och natur

  GRUNDPROGRAM 

Biomedicin – inriktning träningsfysiologi, 180 hp

Miljö, innovation och hållbarhet, 180 hp 

Naturvård och artmångfald, 180 hp

Magisterprogram i biomedicin – inriktning 
fysisk träning och prestation, 60 hp

Magisterprogram i tillämpad miljövetenskap, 60 hp



Se Markus fi lm på
hh.se/pim
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Varför tänker och agerar vi människor som vi gör, både som individer och i 
grupp, och hur fungerar olika organisationer? Det behöver vi veta för att kunna 
skapa ett samhälle och organisationer som främjar människors hälsa och väl-
befi nnande samt en hållbar utveckling. På Högskolan i Halmstad lär du dig 
att söka och utforma svar på aktuella utmaningar och frågor i samhället.

Sam
hälls- och beteendevetenskap

Som samhälls- och beteendevetare kan 

du arbeta med idrottspsykologi, hälsa, 

sociala frågor, samhällsutveckling, politiska 

utredningar, kommunikation och mycket 

mer. Högskolan i Halmstad är välkänd 

för utbildning och forskning inom idrott, 

motion och hälsa. Vi har även ett pro-

gram för professionella elitidrottare.

Kommunikation inom 

hälsoområdet

Är du intresserad av medier, kommunika-

tion och organisation kopplat till hälsa, och 

vill arbeta som till exempel kommunikatör 

eller medieproducent? Vårt medie- och 

kommunikationsvetenskapliga program 

med inriktning hälsa ger dig en bred grund 

inom medie- och kommunikationsveten-

skap samt spetskompetens för att arbeta 

med hälsorelaterad kommunikation.

Professionell idrottskarriär

Utövar du idrott på elitnivå eller har ambi-

tion att kunna göra det? Vill du förbereda 

dig för livet efter idrottskarriären samtidigt 

som du satsar på din idrott? Programmet 

Professionell idrottskarriär och arbetsliv ger 

dig goda förutsättningar att kombinera din 

idrottssatsning med studier.

Träning och experiment

Psykisk hälsa är avgörande för att kunna 

prestera väl. Programmet i idrotts- och 

motionspsykologi ger dig djupgående kun-

skaper om människor och deras tankar, 

känslor och beteenden i samband med 

idrott och fysisk aktivitet. För att kunna 

testa och praktisera det som du läser har 

du tillgång till moderna träningslokaler 

samt labb för psykologiska experiment, 

statistiska beräkningar och kostanalys.

Unik hälsopedagogik

Vårt samhälle står inför stora utmaningar 

när det gäller hälsa, välbefi nnande och 

välfärd för människor i livets alla skeden. 

Hälsopedagogiskt program på Högskolan 

i Halmstad är ett av få hälsoinriktade 

program i Sverige som ger en examen i 

pedagogik. Programmet ger dig kunskap 

om avgörande hälsofaktorer och pedago-

giska teorier samt övning i hälsofrämjan-

de arbete på en arbetsplats.

 

Samhälle, social hållbarhet och 

politisk kommunikation

Tänker du dig en framtid inom orga-

nisation, ledarskap eller socialt arbete? 

Programmet Organisering och ledning 

av arbete och välfärd passar dig som vill 

arbeta på ledningsnivå med att utveckla 

och förändra organisationer, verksamhe-

ter och personalgrupper av olika slag. På 

programmet Samhällsförändring och social 

hållbarhet studerar du sociologi – hur 

samhället fungerar och hur man kan förstå 

Sätt motivationen
i rörelse

de sociala utmaningar som vi står inför. Är 

du intresserad av politisk kommunikation, 

makt och samhällsanalys? Satsa då på en 

framtid som statsvetare och läs program-

met Statsvetenskap – samhällsanalys och 

kommunikation.

Skapa din egen profi l

Högskolan i Halmstad har fristående 

kurser som du kan sätta ihop till en unik 

utbildning. Du kan välja bland kurser 

i arbetsvetenskap, folkhälsovetenskap, 

genus- och etnicitetsfrågor, medie- och 

kommunikationsvetenskap, pedagogik, 

psykologi, sociologi, socialpsykologi, 

socialt arbete och statsvetenskap.

  GRUNDPROGRAM 

Hälsopedagogiskt program, 180 hp

Medie- och kommunikationsvetenskap 
– inriktning hälsa, 180 hp 

Psykologi – inriktning idrott och motion, 180 hp

Organisering och ledning av arbete och välfärd

– arbetsvetenskap, 180 hp

– socialt arbete, 180 hp

Professionell idrottskarriär och arbetsliv, 180 hp

Statsvetenskap – samhällsanalys och 
kommunikation, 180 hp 

Samhällsförändring och social hållbarhet, 180 hp

Magisterprogram i nordisk välfärd, 60 hp

Masterprogram i hälsa och livsstil, 120 hp



Se Elinors fi lm på
hh.se/sjk
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Som sjuksköterska kommer du att 

ha kompetens som alltid efterfrågas 

på arbetsmarknaden. På Högskolan i 

Halmstad får du inte bara en utbildning 

av erkänt hög kvalitet, utan också det 

innovativa förhållningssätt som behövs 

för att möta de stora förändringar som 

hälso- och sjukvården står inför.

Skapa framtidens omvårdnad

Medicinens och vårdens framsteg gör att 

vi lever längre, vilket innebär att antalet 

äldre och behovet av vård och omvård-

nad ökar. Att arbeta med omvårdnad 

handlar om att ge individanpassad vård 

och att göra det möjligt för alla att leva 

ett så friskt och aktivt liv som möjligt. 

Det är ett viktigt och meningsfullt arbete, 

oavsett om du arbetar på sjukhus, inom 

primär- eller företagshälsovård, eller inom 

kommunal hälso- och sjukvård.

Integrera teori och praktik

Sjuksköterskeprogrammet på Högskolan 

i Halmstad är en tvärvetenskaplig yrkes-

utbildning där teori och praktik integre-

ras på ett naturligt sätt. Den teoretiska 

delen har sin självklara grund i ämnet 

På Högskolan i Halmstad fi nns unika och innovativa miljöer 
för att utforma, pröva och simulera arbetssätt inom omvårdnad. 
Här får du utforska lösningar på framtidens vård- och hälso-
utmaningar, samtidigt som du utvecklar dina växande kunskaper 
och färdigheter som blivande sjuksköterska.

omvårdnad, men här ingår även ämnen 

från andra vetenskapsområden såsom 

medicin och samhälls- och beteende-

vetenskap. 

Health Lab främjar innovation

På Högskolan i Halmstad fi nns nybygg-

da Health Lab, där studenter, forskare 

och Högskolans samverkanspartner 

arbetar sida vid sida med att utforma, 

pröva och simulera arbetssätt. I Kliniskt 

träningscenter, KTC, tränar du upp dina 

kliniska färdigheter i en verklighetstrogen 

vårdmiljö.

Studenternas favorit

En viktig del av utbildningen är VFU 

(verksamhetsförlagd utbildning) som 

genomförs på olika arbetsplatser runt 

om i Hallands län. När Sveriges sjuk-

sköterskestudenter själva rankar sin 

verksamhetsförlagda utbildning hamnar 

Högskolan i Halmstad i topp – år 2017 

kom vi på första plats och 2018 på andra 

plats. Även i slutexaminationerna har 

Högskolan fått goda resultat i nationella 

jämförelser.

Vård

På toppen av 
framtidens vård

Två studieorter

Programmet har två studieorter och 

du söker till en av dem – Varberg eller 

Halmstad. Studenter vid studieort Varberg 

gör sin VFU i norra delen av Halland och 

studenter med studieort Halmstad gör sin 

VFU i södra delen av Halland.

Bli specialistsjuksköterska

Med sjuksköterskeexamen som bas fi nns 

många möjligheter till utveckling och 

vidareutbildning. På Högskolan i Halm-

stad kan du läsa till specialistsjuksköterska 

inom fyra olika inriktningar (distriktsskö-

terska, hälso- och sjukvård för barn och 

ungdomar, psykiatrisk vård, ögonsjukvård 

– oftalmologisk omvårdnad), varav två 

startar höstterminen 2019.
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  GRUNDPROGRAM 

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning 
distriktssköterska, 75 hp

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning 
hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 hp
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För att kunna skicka din ansökan behöver du skapa ett 

konto på antagning.se. På antagning.se väljer du de utbild-

ningar som du är intresserad av. Tänk på att den utbildning 

som du helst vill gå måste stå överst. Upp till tolv sökalter-

nativ kan läggas in i anmälan.

Antagningsbeskedet kommer i mitten av juli för hösttermi-

nen 2019 och i början av december för vårterminen 2020. 

Du får e-post om att ditt antagningsbesked fi nns 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 studie-
resultat, kommer att föras in i registret. Anledningen är att Högskolan ska kunna dokumentera och  administrera dina studier. 
Bestämmelser om hur registret ska föras fi nns i Förordning om redovisning av studier med mera vid  universitet och högskolor 
(SFS 1993:1153).



Så här söker du!
1. Läs och inspireras av vår utbild-
ningskatalog 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 HT19 
och i början av december för VT20. 
Om du inte har angett något annat 
meddelas du via e-post när ditt antag-
ningsbesked fi nns på ”Mina sidor” på 
antagning.se. 

6. Efter att du har tackat ja till din 
plats får du e-post från Högskolan 
i Halmstad med länk till  hh.se/
valkommen. Där fi nns bland annat 
information om hur du aktiverar ditt 
studentkonto. Det måste du ha för 
att kunna studera på Högskolan.

Gör så här 
– steg för steg 

Plugga på högskola? Läs mer!

hh.se
framtiden.hh.se
framtidensklassrum.hh.se
antagning.se
studera.nu
uka.se
uhr.se 

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 profi l. 
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.

Olika examina på 

Högskolan i Halmstad 

Du kan ta fl era olika typer av exa-
mina vid Högskolan i Halmstad. På 
grundnivå fi nns högskoleexamen 
(omfattar 120 hp, varav 60 hp i ett 
huvud område) och kandidatexamen 
(omfattar 180 hp med fördjupade 

studier på 90 hp i ett huvudområ-
de). Det fi nns även utbildningar 
som leder till en yrkesexamen som 
till exempel lärare, sjuksköterska, 
specialistsjuksköterska, högskole-
ingenjör, civilingenjör och
civilekonom. Dessutom fi nns 
avancerad nivå med magister-
examen och master examen, som 
bygger vidare på kunskaperna från 
grundnivån.

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.

Behörighet 

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

Tänk på ordningen

Hur du rangordnar utbildningarna i 
din ansökan har betydelse när antag-
ningen genomförs. Den utbildning 
som du har satt högst upp ska vara 
den som du helst vill bli antagen till.
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Korta fakta 
om Högskolan
9 126 studenter

598 anställda

50 professorer

102 forskarstuderande

2017 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 

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

Höstterminen 2019: 2 september 2019–19 januari 2020

Vårterminen 2020: 20 januari–7 juni 2020

Datumen är preliminära och kan ändras.

15 februari: sista dag för anmälan till högskoleprovet
Se aktuellt datum för högskoleprovet på studera.nu

28 februari: öppet hus på Högskolan i Halmstad

15 mars: första dag för anmälan till höstterminen 2019

15 mars: sista dag för anmälan till sommarkurser 2019

15 april: sista dag för anmälan till höstterminen 2019

15 oktober: sista dag för anmälan till vårterminen 2020


