Välkommen till
Högskolan i Halmstad!
Årets avslutningshögtid är den första då alla studenter som tar examen bjuds in till en
gemensam avslutning, där Högskolan tackar för den gångna studietiden. Under dagen
hoppas vi att du tar tillfället i akt att se dig omkring på vårt campusområde och gör
ett besök i någon av våra spännande och innovativa labbmiljöer som har öppet mellan
11.00 och 13.00. Varför inte besöka Trade Center? Åk upp och se staden från ovan!

Våra labbmiljöer
Rydberglabbet (RCL) – ett tvärvetenskapligt laboratorium. Ta chansen att se forsk-ning som
omfattar naturvetenskap, tillhörande tekniska vetenskaper och matematik.
Fab Lab – ett koncept som har utvecklats vid Massachusetts Institute of Technology, MIT.
Kom och se vår avancerade tillverkningsmiljö med 3D-skrivare och 3D- skanningsutrustning.
Del av RCL.
Rörelselaboratoriet – en miljö för undervisning och forskning inom fysisk träning,
rörelse, funktion och hälsa, med modern utrustning för mätning och utvärdering av rörelse
och funktion. Del av RCL.
Health Lab – här kan studenter, forskare och Högskolans samverkanspartners utforma,
pröva och simulera arbetssätt – i miljöer som gör att det känns som på riktigt!
Digitalt laborativt centrum (DLC) – en kreativ, högteknologisk och laborativ miljö
med fokus på lärande, kultur och kreativitet.
• Upplev framtidens undervisningsmiljö i virtual reality!
• Slappna av med hörseln på helspänn i Cecilia-rummet för ljud och ljus.
• Få en minnesbild! Du, dina anhöriga och vänner blir fotograferade mot en green screen
som vi sedan byter ut mot en HH-bakgrund som du väljer.
• Se film och bildspel om DLC och Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
• Se DLC:s inspelningsstudio.
Elektronikcentrum i Halmstad (ECH) – skapat av Högskolan i Halmstad och västsvenskt
näringsliv för att främja innovation, utbildning och forskning inom området elektronik.
ECH är, utöver en samverkansarena för elektronikutveckling, även en EMC-testkammare
där företag kan testa produkter för en effektivare produktutveckling.
Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) – vill vara drivande i utvecklingen
av nya produkter och tjänster inom hälso- och sjukvård tillsammans med
Region Halland, de halländska kommunerna samt Högskolan i Halmstad.
Besök oss för att lyssna mer på vad vi gör i alla våra olika innovationsprojekt.

