STUDENTENS BÄSTA VÄN!

HALMSTAD STUDENTKÅR
– VI FÅR DIG ATT TRIVAS!

Halmstad Studentkår drivs av våra medlemmar
och vi finns till för studenterna vid Högskolan
i Halmstad. Oavsett vad det handlar om är vi
alltid där, som en trygg punkt under hela din
studietid.

För att nå våra mål arbetar vi på Halmstad Studentkår tätt ihop med både högskolan och studenterna, där vi är studenternas röst. Genom att
samarbeta hjälps vi åt med att sätta Halmstad
på kartan!

På kåren har vi två mycket viktiga uppdrag.
Dels ser vi till att du som student har en trevlig studiesocial miljö, där du trivs och mår bra.
Dels jobbar vi med att säkra utbildningskvaliteten på högskolans olika utbildningar, för att
ge dig de bästa förutsättningarna den dag du tar
klivet ut i arbetslivet. Vi vill helt enkelt ge dig
en flygande start på karriären!

Halmstad Studentkår äger också ett fastighetsbolag och ett gym; HSK Fastigheter AB och
Idrottscentrum. Det innebär till exempel att vi
både kan erbjuda hjälp med att hitta bostad och
förmånliga priser på gymkort.
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ALWAYS
IMPROVING
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ORGANEN

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

– STUDENTKÅRENS HJÄRTA!
Kårens studiesociala verksamhet sker i våra
fem kårorgan. Kårorganen är styrelser som
väljs av medlemmarna och arrangerar olika typer av event.

HJÄRTER 6
Hjärter 6 är de som driver vår pubverksamhet
med sköna pubkvällar, phestevent, gasquer
med mera. De hänger allt som oftast på vårt
kårhus, Lilla Hjärtat.

NOLLNINGEN
Detta organ är precis vad det heter, organisatörer av nollningen. Vi brukar skryta med att
vi har Sveriges bästa nollning och det står vi
för. Nollningen planeras extremt väl, under åtta
månader, tillsammans med bland annat Halmstad kommun.

KARRIÄR
Karriär har fokus på arbetslivsrelationer, till
exempel anordnas karriärsluncher med nyckelpersoner från näringslivet. Av Karriär kan du
till exempel också få hjälp med att skriva ett
CV.

THORAX
Thorax är organet som arrangerar Sveriges bästa studentphest, Hjärtslaget. I uppdraget ingår
också att bevara och bejaka den fina studentkultur som finns vid Högskolan i Halmstad.

UFO
UFO, som står för University Friendship Organization, är ett organ vars syfte är att skapa
gemenskap mellan svenska och internationella
studenter som läser på Högskolan i Halmstad.

UTBILDNINGSBEVAKNING – SOM SÄKRAR EN
HÖG KVALITET
Halmstad Studentkårs huvuduppdrag är att bevaka Högskolan i Halmstads alla utbildningar.

Det gör vi för att garantera deras höga kvalitet
och för att utbildningarna ska utvecklas i takt
med framtidens krav. Halmstad Studentkår jobbar både nationellt och lokalt med utbildningsbevakning.
Genom paraplyorganisationen Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) arbetar vi långsiktigt genom att bland annat driva frågor som att alla
lärare ska ha pedagogisk utbildning eller att
alla bra lärare ska belönas för sitt pedagogiska
arbete. Detta är helt i linje med FN:s Globala
mål för hållbar utveckling.
Organisationen för utbildningsbevakning är
uppbyggd av de studenter som engagerar sig
som studentrepresentanter. Vi arbetar inom tre
olika grupper;
• Högskolegruppen arbetar med utbildningsbevakning på ett högskoleövergripande plan.
• Studiemiljögruppen arbetar med studiesociala
frågor och arbetsmiljön för studenter, så som
jämställdhet i utbildning, lika villkor och förutsättningar för studier.
• Akademigruppen bevakar arbetet med kursplaner, examinationer och utbildningsningsnära studentinflytande.
Studentrepresentanter finns i flera av högskolans styrelser och råd, så som akademiråden,
kvalitetsrådet, Högskolestyrelsen, arbetsmiljökommittén och Forsknings- och utbildningsnämnden.

STUDENT- OCH DOKTORANDOMBUDET
– ALLTID REDO ATT HJÄLPA
Till student- och doktorandombudet vänder du
dig om du till exempel känner dig orättvist behandlad av din lärare, är osäker på dina rättigheter eller behöver vägledning i en känslig situation. Ingen fråga är för liten eller för stor för
att ta upp med student- och doktorandombudet,
som du når på:
studentombud@karen.hh.se
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PERI visar vägen framåt i dagens byggbransch

www.peri.se

A HAPPIER YOU
IS BREWING
Carlsberg Sverige är, med fler än 50 starka varumärken, Sveriges ledande dryckesföretag. Vi utvecklar, tillverkar, distribuerar, marknadsför och säljer öl, cider,
mineralvatten och läsk.
Några av våra välkända och folkkära varumärken är Falcon, Carlsberg, Eriksberg,
Ramlösa, Somersby och Pepsi. Carlsberg Sveriges framgångar är en kombination
av starka lokala och internationella varumärken, bryggartradition och hållbart
företagande som sträcker sig mer än 300 år tillbaka i tiden.
Genom att vara innovativa driver vi utvecklingen av svensk dryckeskultur, samtidigt som vi värnar om tradition, hantverk, hög kvalitet och hållbarhet. Besök vår
karriärsida för att se våra lediga tjänster och för att läsa mer om karriärberättelser från våra medarbetare.
Läs om Carlsberg Sverige och vårt hållbarhetsarbete Together Towards Zero.

ENGAGERA DIG DU MED!

Det finns många sätt som du kan engagera dig
på i kårlivet. Vill du anordna fester för andra
studenter, eller stå i baren? Då är Hjärter 6 eller
Thorax något för dig. Brinner du för näringslivsfrågor är Karriär rätt ställe att söka sig till.
Bara för att ge några exempel!

vänner och leva ut studentlivet till max. Men
samtidigt kan du passa på att lära dig saker som
du kan ha med dig i ditt framtida arbetsliv. Att
kunna lägga till styrelseuppdrag och andra erfarenheter på ditt CV är meriter som kommande arbetsgivare sätter stort värde på.

Lika många sätt som det finns att engagera sig
på, lika många skäl finns det till varför du ska
göra det. Kanske vill du bara ha kul, träffa nya

Genom att engagera dig får du dessutom
VG-poäng, som gör dig mer konkurrenskraftig
när du vill söka utlandsstudier.

Du kan det vi behöver!
Vad vill du jobba med efter utbildningen?
På HFAB skapar vi hem tillsammans med våra
hyresgäster. Bli en del av teamet som gör
skillnad på riktigt. Stadsdelsutveckling, kommunikation, förvaltning, nyproduktion eller
skapa smarta hem. Oavsett din inriktning – vårt
gemensamma mål är att förenkla vardagen.
Prenumerera på lediga tjänster
HALMSTADS FASTIGHETS AB

ARBETSMARKNADSDAGEN
– EN VIKTIG MÖTESPLATS

Vill du jobba med ren energi?
Statkraft är Europas största leverantör av förnybar energi och ett
ledande företag inom vattenkraft internationellt.
Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, solkraft och gaskraft
samt levererar fjärrvärme. Vi erbjuder utmanande uppgifter i en innovativ miljö med hög etisk standard.
Välkommen till Statkraft – här kan du vara med om att göra skillnad!
Läs mer på statkraft.se

Arbetsmarknadsdagen är en näringslivsmässa
som grundades år 2015 på Högskolan i Halmstad. Tanken bakom mässan är att knyta ihop
studenter med näringslivet, både lokalt och
nationellt. Mässan är ett ypperligt tillfälle för
företag att rekrytera studenter som är på väg ut
i arbetslivet. Detta öppnar upp möjligheter för

studenter som är ute efter ett arbete, en praktikplats eller ett samarbete för en C-uppsats.
Det finns även möjlighet till kontaktsamtal där
företag kan erbjuda utvalda studenter att gå på
en kortare arbetsintervju. Kontaktsamtalen är
mycket uppskattade av både studenter och företag.

UPPLEVELSESTADEN • KUNSKAPSSTADEN • HEMSTADEN
KOM OCH JOBBA HOS OSS!

HALMSTAD STUDENTKÅR
GLASGÅNGEN
KRISTIAN IV:S VÄG 3
302 50 HALMSTAD
TEL 0707-447115
INFO@KAREN.HH.SE
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