Välkommen till Högskolan i Halmstad!
vara skönt att veta att det finns hjälp och stöd att få. Till studenthälsan kan du vända dig med frågor, funderingar eller problem som rör
din hälsa eller studiesituation.
Våra studievägledare ger råd om sådant som rör studie- och yrkesval, samt karriärvägledning. Om du skulle känna att den utbildning du har valt inte är alldeles rätt, rådgör med studievägledarna.
Högskolan i Halmstads utbud är stort och rikt. Var inte rädd för att
tänka vidare – det finns med stor sannolikhet en annan utbildning
här som passar dig.
”Ta-sig-för-samhet” och företagsamhet är något som vi uppmuntrar.
Högskolan i Halmstad har alltid varit en grogrund för innovationer
och nyföretagande. Många av våra utbildningar är utformade så att
du får vana vid att leda projekt, utnyttja dina drivkrafter och tänka
kreativt.
Samarbete med samhälle och näringsliv är viktigt för att utveckla
utbildningen och forskningen på Högskolan. Ännu viktigare är det
att din kunskap knyts till den verklighet som du kommer att jobba
i. Samverkan är en chans för dig att testa dina teoretiska kunskaper i
praktiken, få kontakter och skapa nätverk. I stort sett alla våra utbildningar har någon form av samarbete med omvärlden. Passa på
att knyta kontakter för framtiden.

Grattis! Du har just tagit ett steg på väg mot din framtid. Vi är jätteglada och känner oss hedrade över att du har valt att studera här
hos oss på Högskolan i Halmstad. Vi lovar att göra allt för att du
ska må bra, utvecklas och få en bra studietid.
Livet består av många val. Valet av utbildning är ett av de viktigaste
i ditt liv. På Högskolan i Halmstad ger vi dig unika och ypperliga
möjligheter att förverkliga idéer och drömmar, oavsett vilken utbildning du har valt.
När du väljer att studera hos oss kan du vara säker på att du får en
utbildning som håller hög kvalitet och att du får med dig användbara kunskaper i livet. Våra lärare är duktiga pedagoger och också
framstående forskare inom sina ämnen. Men vi nöjer oss inte med
det. Vi arbetar ständigt för att förbättra och utveckla kurser, utbildningar, arbetssätt och studiemiljöer. Vi uppmanar alla studenter att
engagera sig och utnyttja möjligheterna att påverka sin studietid.
Studietiden brukar för de allra flesta vara en rolig och spännande
tid. Men det är klart att det inte alltid går som på räls. Då kan det

Att studera på Högskolan i Halmstad kan innebära ett steg ut i
världen. Du har goda möjligheter att tillbringa en del av din utbildning i ett annat land. Den internationella prägeln märks också på
campus. Det är våra många utbytesstudenters förtjänst.
Studietiden är så mycket mer än ämneskunskaper, föreläsningar och
tentor. Det är ofta livet vid sidan om som gör studentlivet till en av
de bästa och roligaste perioderna i ditt liv. Mitt tips till dig är: knyt
kontakter, engagera dig, ta tillvara möjligheter och fyll din ryggsäck
med så många erfarenheter du kan. Men, glöm inte bort att ha
roligt.
Vi hoppas att du ska trivas riktigt bra och vi lovar att göra allt för
att stödja dig så att du kan förverkliga din dröm.
Välkommen till oss!
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