Studiebesök och guidningar
Halmstad
• Staden med tre hjärtan, typisk sommarstad
• 100 000 invånare, största staden i Halland, landets 19:e största kommun
• Idrottsstaden med av många olika aktiviteter och idrottsprofiler som Fredrik Ljungberg,
Bengan Johansson, Susanne Ljungskog, Jörgen Persson och många fler
• Halland är en av landets golftätaste regioner
Glasgången och balkongen
• HH startade upp redan 1973.
• 1988 flyttade skolan till lokalerna i glasgången.
• Här läser idag studenter under ITE akademin (data och informatik).
• Här sitter även Högskolans administration.
• Här finns restaurangen Spiro och kafé Framkanten, frisör
• Balkongen – Studenthälsan, studie- och karriärvägledare samt pedagogiskt stöd
Servicecenter
•
•
•
•

Erbjuder service till både studenter, anställda och besökare
Lämna in hemtentor/hemuppgifter, samt hämta rättade tentor
Studentkonto och passerkort
Informationsmaterial och profilprodukter

Kåren
• Fristående bolag.
• Kåren ser till att det finns studenter i samtliga beredande och beslutande organ inom HH
• 12 st anställda (6st i HSK Fastigheter, 1st i Kåren, 3st heltidsarvoderade (presidiet) samt
2 st arvoderade studentombud på 25% vardera
• Driver kårpuben, nollningen. Driver en rad föreningar, HAMLET, UFO (utbytesstudenter),
Thorax, HASP osv
• Annars anordnas en rad andra aktiviteter på kåren som konferenser, föreläsningar och
konserter
HCH – Hälsoteknikcentrum Halland
• HCH och HH bedriver mellan 2015 och 2018 projektet “HICube – behovsorienterad
hälsoinnovationsarena”
• Finansieras av Europeiska Regionalfonden, ERUF samt Region Halland och de
halländska kommunerna
• I projektet arbetar man tillsammans för att stimulera utvecklingen av nya produkter och
tjänster inom hälso- och sjukvård - utvecklar morgondagens hälsoinnovationer
Hus R (Dormer)
• Lokalerna togs över 1998
• Tidigare tillhörde de Dormer Tools som tillverkar stålverktyg och ligger kvar bredvid
• Italienaren Leo Papini är arkitekten som gjorde om lokalerna och han har gjort
tegelrelieferna på väggarna. Teglet kommer från Danmark. ”Kvinnligt och manligt” 4 vån
• Berätta om akademin HOV - hälsa och välfärd

•

Visa ritningar som finns i R-huset över hur campus kommer förändras framöver

Health Lab
• Invigdes i november 2017
• Här har studenter på bland annat sjuksköterskeprogrammet en del av sina lektioner
• Här finns autentiska miljöer med bland annat labbsalar och en lägenhet, för
färdighetsträning inom vård, hemsjukvård, hälsa och idrott
• Här finns sociala ytor för samarbete och studier
• I Health Lab kan studenter, lärare, forskare och Högskolans samverkanspartners
utforma, prova och simulera arbetssätt inom idrott och hälso- och sjukvård

Hus I & Q
• Idrottshallen togs i bruk i sep 2006, gym/hall drivs av Hallands Idrottsförbund (sedan
2009).
• Har plats för 400 åskådare
• 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
• Campusservice (vaktmästeri) finns här och på baksida finns parkeringshus
• Skrivpunkten – hjälp med texter och skrivande på svenska (finns även engelsk hjälp att
få)
DLC - Digitalt Laborativt Centrum
• Invigdes 18 november 2016
• Kreativ, högteknologisk och laborativ miljö med fokus på lärande och kultur
• Vänder sig till forskare, lärare, studenter, organisationer och företag, och syftar till att bli
en regional mötesplats i det digitala samhällets framkant
• Senaste utrustningen inom programmering, visualisering och simulering
• Här finns utrustning inom VR, digitala labbmiljöer, skapanderum och
kommunikationsstudio
• DLC ska användas i utbildning, forskning och utvecklingsprojekt
Naturrum (hus N)
• Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap (ETN)
• Här läser studenter inom naturämnena
• Här finns labb och kemisalar
Idérum (hus T)
• Här läser våra tekniska ingenjörsprogram (ETN)
• Här finns många projektrum

Fab Lab – Fabrication Laboratory (hus T)
• Invigdes våren 2016
• Fabrication Laboratory, ett koncept som har utvecklats vid Massachusetts Institute of
Technology, MIT, och bl.a. innebär öppenhet och samverkan mellan utbildning,
forskning, näringsliv och enskilda privatpersoner
• Fab Lab är en del av ett globalt nätverk som ingår i MIT, och det andra i Sverige som
ackrediteras av MIT
• 3D lab
•
•

Hus O
•
•
•
•

En avancerad tillverkningsmiljö - här lär du dig att använda digitalt styrd
tillverkningsteknik
En skaparmiljö - här blir dina kreativa tankar till verklighet och en upptäckarmiljö här lär du dig hur saker fungerar
Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap (ETN)
Stellarium - observatorium
Här läser våra ekonomer
Karriäraktiviteter varje tisdag

Visionen
• 1993 är Visionen klar. Arkitekt Stellan Eriksson
• Här hålls många offentliga föreläsningar och stora högskolegemensamma evenemang
• Bærtlingssalen, största salen på campus med 280 sittplatser
• Haldasalen, på 2:a våning ca 80 platser, Wigforssalen, på 1:a våning ca. 80 platser.

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
Trade Center
• Konstruktionen är 74 meter, 22 våningar (Turning Torso i Malmö - 190 meter)
• Invigdes i maj 1992
• Vån 21 och 22 är konferenslokaler
• Studentrekordet för att springa upp för de 22 våningarna är 1,28 minuter
Information som ges uppe i Trade Center:
Campus & närområde
•
•
•
•

Området är idag ca 50 000 kvm men med gångavstånd till allt. Cirka två km till stan
Peka ut de områden som man ser
Kupolen på O-huset är ett observatorium, Stellarium.
Studentbostäder; Krusbäret (korridor) och Hertig Knut (smålägenheter)

Hus Z
ECH – Elektronikcentrum i Halmstad
• Invigdes 11 september 2015
• Skapat av HH och västsvenskt näringsliv för att främja innovation, utbildning och
forskning inom området elektronik
• En samverkansarena för elektronikutveckling, samt en EMC-testkammare där företag
kan testa sina produkter för en effektivare produktutveckling (Elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC) är förmågan hos en apparat, utrustning eller system att fungera i
sin elektromagnetiska omgivning utan att medföra oacceptabla störningar i denna
omgivning).

Allmän Information
• HH är känd för sitt rika utbildningsutbud och små studentgrupper. Också forskningen är
framstående och internationellt välrenommerad
• 1983 inrättas HH som statlig högskola och firar 2013 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
• 2017 utnämndes HH till Riksidrottsuniversitet
Anställda/studenter
• Antalet fast anställda är 611
• Vi har 5 013 helårsstudenter
• Vi har även ca 500 internationella studenter som kommer ifrån hela världen
• Finns ca 70 olika program. 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 255. Allt från nybörjarkurser,
halvtidsstudier, 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 53 st. Nya installeras varje år vid akademisk högtid
• Forskningsområden är teknik och naturvetenskap, samhällsvetenskap, vårdvetenskap,
lärarutbildningen och humaniora
Rektor
• Stephen Hwang - sedan mars 2017

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 varje år vid akademisk högtid.
Docent - Akademisk titel som kräver doktorsexamen samt vetenskaplig och pedagogik
skicklighet
Hedersdoktor - Utmärkelse och titel för person som gjort en insats för lärosätet. Kräver inte
doktorsexamen.
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 grundlärarexamen men ännu
inte disputerat.
Disputation - Examinationstillfälle för en doktorand som fullgjort sin forskarutbildning och skrivit
en doktorsavhandling.

