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Högskolan i Halmstad

Är du nyfiken och intresserad av att samarbeta med Högskolan i Halmstad? Här presenteras en rad olika sätt som
du och din arbetsplats kan arbeta tillsammans med Högskolan. För vår del är samarbete med näringslivet nödvändigt för att utveckla och stärka utbildning och forskning, och vi tror att ditt företag har mycket att vinna på
att samverka. Välkommen att ta kontakt med oss redan i dag.

Studenter kan ge nya perspektiv
En bra väg in till samarbete med Högskolan i Halmstad är studenternas examens- och uppsatsarbeten, och andra projektarbeten. De
görs ofta tillsammans med företag eller andra externa parter och
studenterna får därmed chans att pröva sina kunskaper praktiskt.
Studenterna kan vara delaktiga i analyser, utvärderingar och utveckling av produkter. De kan också ge nya perspektiv på verksamheten
och vara framtida medarbetare i ditt företag.

Långsiktigt samarbete med VFU och praktik
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, eller praktik innebär att en del av studenternas utbildning sker på
arbetsplatser. Hälften av Högskolan i Halmstads utbildningar har någon form av praktik eller VFU. Tiden varierar från
fem veckor upp till 20 veckor. VFU eller praktik är ett utmärkt sätt för ditt företag att få ett långsiktigt samarbete med
Högskolan, tillföra nya idéer till din verksamhet och hitta nya medarbetare.

Bli fadderföretag
Studenter vid några av ingenjörsutbildningarna får under första läsåret möjlighet att delta i ett fadderprogram. Studenterna
besöker sina företag regelbundet och utför olika uppdrag, utifrån företagens behov och önskemål, som är kopplat till
utbildningen.

Samverka i forskningsprojekt
Forskningen vid Högskolan i Halmstad är i huvudsak organiserad i forskningsmiljöer som speglar Högskolans profil;
utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Forskningen sker till stora delar i nära samarbete med exempelvis
näringslivet. Är ditt företag intresserat av forskningssamverkan finns olika former för samarbete, allt från att utbyta idéer
till att sammanföra forskningsresurser. Forskare vid Högskolan kan även genomföra forskningsprojekt på uppdrag av
företag. Uppdraget finansieras av uppdragsgivaren och kostnaden beror på uppdragets omfattning.

Högskolan i Halmstad
För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Kompetensutveckla din personal genom uppdragsutbildning
Är din arbetsplats i behov av personalutbildning? Högskolan anordnar, mot avgift,
olika former av uppdragsutbildning för arbetsgivare eller annan juridisk person.
Utbildningen kan omfatta allt från en enstaka föreläsning eller temadag till en hel
kurs eller utbildning. Ofta skräddarsys uppdragsutbildningen efter kundens behov
och önskemål.

Ledarskapsakademin för dig med intresse för ledarskap
Är du chef eller ledare, eller allmänt intressserad av ledarskapsfrågor, är du
välkommen till Ledarskapsakademin på Högskolan. Ledarskapsakademin är en arena för samverkan
mellan Högskolan och arbetslivet. Där kan du delta i nätverk, aktiviteter och utvecklingsarbete.

Jämställdhetscentrum kan stödja jämställdhetsarbetet på din arbetsplats
Jämställdhetscentrum på Högskolan i Halmstad har tillgång till såväl bred praktisk kompetens som den senaste
forskningen, och kan ge brett stöd i jämställdhets- och mångfaldsarbetet på ditt företag. Jämställdhetscentrum kan vara
en diskussionspartner och åtar sig uppdrag i form av exempelvis utbildning, utredning och utvärdering.

Gästföreläsningar och öppna föreläsningar inspirerar
Som gästföreläsare delar du med dig av erfarenheter från ditt arbetsliv och din bransch och bidrar på så sätt till att
Högskolans studenter, lärare och annan personal håller sig à jour med olika yrkesområden. När det gäller offentliga
föreläsningar har Högskolan en lång tradition av föreläsningar som är kostnadsfria och öppna för alla. Talare kan dels vara
Högskolans egna forskare och lärare, dels externa föreläsare.

Utbildning i samverkan med näringslivet
I vissa fall samarbetar Högskolan tillsammans med näringsliv, offentlig sektor och andra organisationer kring ett helt
utbildningskoncept. Ett exempel på detta är Energiekonomprogrammet som Högskolan ger på Campus Varberg.

Påverka Högskolans utbildningar via programråd och branschråd
Ett direkt sätt att påverka Högskolans utbildningar är att delta i programråd eller branschråd. I råden kan representanter
för näringsliv, kommun, landsting och andra organisationer medverka. I råden diskuteras förslag och idéer som rör
utbildningarnas innehåll, utformning och utveckling.

Fortbilda dig via lärcentrum
Flera av Högskolans distanskurser ges via kommunala lärcentrum.
Ett lärcentrum är en mötesplats för vuxnas lärande och utbudet kan
omfatta både akademisk utbildning och yrkesutbildning. Centrumen
fungerar som utbildningsmäklare och kartlägger behovet av utbildning
och kompetensutveckling hos såväl enskilda medborgare som den
lokala och regionala arbetsmarknaden.

Ta kontakt med Högskolan
• Ekonomi, teknik och naturkunskap
Jeanette Gullbrand, 035-16 75 82
jeanette.gullbrand@hh.se
• Humaniora
Björn Kalla, 0703-66 91 57
bjorn.kalla@hh.se
• Hälsa och samhälle
Gerry Andersson, 035-16 77 34,
0706-36 77 34, gerry.andersson@hh.se
• Informationsvetenskap, data och
elektroteknik
Stella Erlandsson, 035-16 73 89
stella.erlandsson@hh.se
• Campus Varberg
Micha Björk, 0340-69 74 41
micha.bjorck@alexandersoninstitutet.se
Mer information: www.hh.se/samverkan

