2015-02-20

Studiebesök och guidningar
Halmstad
- Staden med tre hjärtan.
- Typisk sommarstad
- 90 000 invånare, största staden i Halland.
- Idrottsstaden med av många olika aktiviteter. Med idrottsprofiler som Fredrik Ljungberg,
Bengan Johansson, Susanne Ljungskog och många fler.
- Mecka för golfare. Runt om staden finns hela elva golfbanor. Halland är en av landets
golftätaste regioner
Trade
-

Center
Konstruktionen är 75 meter, 22 våningar.
Klart 1999.
Vån 21 och 22 är konferenslokaler. HH endast tillgång till halva vån 21. Resten förvaltas
av Newsec.
Att jämföra med Turning Torso i Malmö med sina 190 meter.
Studentrekordet för att springa upp för de 22 våningarna är 1,28.

Campus & närområde
- Området är idag 50 000 kvm men med gångavstånd till allt. Cirka två km till stan.
- Peka ut de områden som du inte kommer att gå förbi. P, O, N, T-husen.
- Kupolen på O-huset är ett observatorium, Stellarium.
- Studentbostäder; Nyhem, Krusbäret, Gamletull och Bohlmens.
Glasgången
- HH startade upp redan 1973.
- 1988 flyttade skolan till lokalerna i glasgången.
- Här läser idag studenter under ITE akademin (data och informatik).
- Här håller även Högskolans administration på att flytta in.
- Här finns restaurangen Spiro och kiosk, studenthälsan, reception, frisör, ”akvariet”=
studierum.
Högskolebiblioteket
- 1998 inflyttning. Arkitekt Stellan Eriksson & Ellika Stare, Halmstad. Yta 1 800 kvm.
- Här finns det bokningsbara grupprum för studenter
- Även allmänheten är välkommen hit och alla över 18 kan få ett lånekort.
- I januari 2005 drabbade stormen Gudrun biblioteket med full kraft.
Visionen
- 1993 är Visionen klar. Arkitekt Stellan Eriksson.
- Här hålls många offentliga föreläsningar och stora högskolegemensamma evenemang.
- Bærlingssalen, största salen på campus med 280 sittplatser.
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Hus R (Dormer)
- Lokalerna togs över 1998. Tidigare tillhörde de Dormer Tools som tillverkar stålverktyg och
ligger kvar bredvid. Är idag en del av Sandviken koncernen.
- Italienaren Leo Papini är arkitekten som gjorde om industrilokalerna till
undervisningslokalerna och han har gjort tegelrelieferna på väggarna. Teglet kommer från
Danmark. ”Kvinnligt och manligt” 4 vån.
- Berätta om akademin hälsa, samhälle och välfärd. Peka ut var mediaprogrammet har

sina salar.
Datorer
- Det finns cirka 2000 datorer på skolan alla har tillträde till de datasalar som akademin har
hand om.
- Idag kan studenter och personal även koppla upp sig trådlöst på campus. De har ett
utskriftssystem med personlig kod så du kan få ut din utskrift var du vill.
Kåren
- Fristående bolag.
- Kåren ser till att det finns studenter i samtliga beredande och beslutande organ inom
Högskolan. Det är en omfattande verksamhet med totalt 24 anställda.
- Driver kårpuben, kårrestaurangen, nollningen. Driver en rad föreningar, HAMLET, UFO
(utbytesstudenter), Thorax, HASP osv.
- Annars anordnas en rad andra aktiviteter på kåren som konferenser, föreläsningar och
konserter.
Hus I & Q
- Idrottshallen togs i bruk i sep 2006. Har plats för 400 åskådare. Här finns inskjutbara
läktare. Gym och idrottshall drivs from juni 2009 av Hallands Idrottsförbund.
- Hälso- och idrottscentrat har en total area på 3 500 kvm med utrymmen för styrketräning,
undervisning och arbetsrum för forskare och lärare.
- Labbmiljöerna är högteknologiska för fysiologi och biomekanik samt beteendevetenskap.
Användas i utbildningssyfte och forskning (HOV). Är utrustade med mätutrustning för att
kunna utföra avancerade analyser.
- I huset sitter även Hallands idrottsförbund och SISU Halland (erbjuder
kompetensutbildning för ledare och aktiva). Samarbetet med idrottsrörelsen är unikt i
Sverige.
- Lärarstudenterna, läser här.
- - Vaktmästeriet finns här och på baksida finns parkeringshus.
Studentcentrum
- Studievägledning, antagningar, behörighet, examen, utlandsstudier, stöd för
funktionshindrade studenter.
- Det är inte bara till för våra nuvarande studenter utan vem som helst är välkommen hit med
frågor
- Skrivpunkten är till för studenter som behöver extra stöd dyslektiker, syn- eller hörselskadade
m.fl.
Naturrum (hus N)
- Här läser studenter inom naturämnena.
- Här finns labb och kemisalar.
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Idérum (hus T)
- Här läser våra tekniska ingenjörsprogram (ETN)
- Här finns många projektrum. I huset finns även en verkstad för våra ingenjörer
Hus O
- Här läser våra ekonomer
- Karriäraktiviteter varje tisdag
Allmän Information
- Högskolan är känd för sitt rika utbildningsutbud och små studentgrupper. Också
forskningen är framstående och internationellt välrenommerad.
- 1983 inrättas Högskolan i Halmstad som statlig högskola och firar 2013 sitt 30 års
jubileum.
- Skillnaden mellan ett universitet och en högskola är att universitetet har rätt att utfärda
examina på forskarutbildningsnivå. Högskolor som har vetenskapsområde har dock rätt
att bedriva forskarutbildning inom ett visst område. Vi har inga vetenskapsområden.
Anställda/studenter
- Antalet fast anställda är 581.
- Vi har 5 113 helårsstudenter.
- Vi har även 700 internationella studenter som kommer ifrån hela världen
- Finns ca 40 kandidatprogram. Mest känt är kanske U-programmet som var ett av de första
i sitt slag i Sverige och som har varit mycket populärt under åren. Förutom program finns
det ett stort antal kurser 200. Allt från nybörjarkurser, halvtids studier, distans,
sommarkurser och magisterutbildningar.
- Studenterna på skolan är i alla åldrar, allt ifrån direkt från gymnasiet till människor som
redan är aktiva i arbetslivet som vill utveckla sig vidare.
- Det kostar ingenting att studera på högskolan.
Forskning
- Antalet professorer är 48 st. Nya installeras vartannat år, akademisk högtid.
- Forskningsområden är teknik och naturvetenskap, samhällsvetenskap, vårdvetenskap,
lärarutbildningen och humaniora.
Rektor
- Vår rektor heter Mikael Alexandersson och han har suttit på posten sedan december
2011.
Titlar

Prefekt
Chef för en sektion vid Högskolan i Halmstad

Professor
Högsta lärartjänsten vid universitetet inom ett ämnesområde. Leder ofta forskargrupper. Vi på
HH installerar våra nya professorer vart annat år vid akademisk högtid.

Docent
Akademisk titel som kräver doktorsexamen samt vetenskaplig och pedagogik skicklighet
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Hedersdoktor
Utmärkelse och titel för person som gjort en insats för lärosätet. Kräver inte doktorsexam.

Doktorand
En student som antagits till och bedriver forskarutbildning.

Lektor
Lärare vid högskola. För att kunna anställas som lektor krävs doktorsexamen och pedagogisk
skicklighet

Universitetsadjunkt
Lärare vid universitet/högskola. Har avlagt grundexamen men ännu inte disputerat.

Disputation
Examinationstillfälle för en doktorand som fullgjort sin forskarutbildning och skrivit en
doktorsavhandling.
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