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Hej och välkomna till Högskolan Kristianstad!

Vi hoppas du har mycket energi och många förväntningar på
din tid som student! I denna guide finns lite smått och gott
som kan vara bra att känna till nu när information kommer
från både höger och vänster. Vi på Kristianstad Studentkår
hoppas att guiden kan hjälpa till så fort ni blir osäkra eller
behöver hitta information snabbt! Stort lycka till med att
komma in i det vi kallar studentlivet och kontakta gärna med
oss om ni har frågor om skolan, staden, kåren eller något
annat som rör er studietid!

Njut av tiden här på högskolan och se till att den blir lärorik,
rolig och minnesvärd!

Allt gott!

Mvh Kristianstad Studentkår

Välkommen till Kristianstad



Du kan bli en del av KSK:s styrelse eller sexmästeriets
styrelse!
Vill du söka till styrelse eller Sexmästeriet kan du hitta mer info på ksk.nu eller fråga de
engagerade!

Du har rösträtt på de stormöten som kommer under
året, t.ex. Valmötet i oktober!
På valmötet kan du vara med och rösta in en ny styrelse och samtidigt lära känna kårens
verksamhet!

Du kan driva projekt tillsammans med kåren och dess
styrelse!
Ex. studiecirklar, mässor, insamlingar, påverka i viktiga frågor och mycket mer

Du kan få dina åsikter hörda gentemot skolan och förändra
din egen utbildning till det bättre!
När vi vet vad studenterna tycker och vill så lyssnar HKR och gör sitt bästa för att utveckla skolan och
utbildningarna!

Varför ska du vara medlem i KSK?

Kåren är studenter som jobbar för att alla studenter
ska ha en bra studietid!

Du kan representera studenter på Högskolan Kristianstad i
bl.a. råd och nämnder!
Fakultetsnämnder och programråd är bra exempel på ställen där du kan sitta med och tycka till om hur saker
går till på din fakultet eller ditt program!

Du kan delta gratis eller få rabatt på det sociala
utskottets (Sexmästeriet) evenemang!

Genom KSK kan du få extra rabatter utöver Mecenatkortet
tex. Finns vårt kansli och kårbokhandel!

Under terminen får du speciella förmåner om du kan
visa upp medlemskapet!

Medlemskap kostar bara 50:-/termin!



HKIF
HKIF är en ideell organisation kopplad till Högskolan
Kristianstad. HKIFs verksamhet riktar sig främst till
studenter och anställda vid högskolan. Målet är att skapa
ett så brett utbud som möjligt av de träningsformer som
alla kan delta i. På detta sätt arbetar HKIF för att främja
kontakten mellan studenter genom att erbjuda rolig och
meningsfull fritidsaktivitet. Medlemskapet kostar 50 kr
per kalenderår och träningsavgift på 200 kr per termin.

HK.IF@HKIFatHKR

Cefyrekon är en studentförening som studiesociala
aktiviter som ska vara tillgängliga för alla på högskolan
i Kristianstad men riktar sig mest på Ekonomifakulteten.

Cefyrekon har som mål att genom event och arrangemang
gynna studenterna på skolan både inför framtiden genom
arbetsmässor och föreläsningar, men också socialt genom
sittningar och dylikt. Medlemskapet är gratis, men måste
förnyas vid varje ny termin

Cefyrekon

cefyrekon@cefyrekon

Student groups at HKR
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Studentlivet Kristianstad
Detta är en grupp för studentlivet i
Kristianstad. Här kan du som
student på Högskolan Kristianstad
hitta information kring privata
evenemang som hålls av andra
studenter, aktiviteter som
Studentkåren anordnar samt
information kring andra
studentföreningar som finns i
Kristianstad. Syftet med gruppen är
att knyta samman studentlivet i
Kristianstad och skapa en plattform
där du som student kan hålla dig
uppdaterad kring vad som händer på
campus. Är du intresserad av
någonting som har med fest, sport
och andra sociala eller estetiska
aktiviteter är detta gruppen för dig!

@Studentlivet Kristianstad

Scana här för att hitta gruppen!



Härlöv (Biltema, Elgiganten, Mekonomen, Mio, Stadium outlet,
Lager 157, Jysk, Rusta, Jem & fix och Sport-Åke)

Hållplats: Kristianstad Högskola
Stadsbuss 4 mot n åsum

Byte: Kristianstad c
Regionbuss 549 mot Färlöv

Framme: Härlöv olof mOhlins väg

C4 shoppingcenter

Hållplats: Kristianstad Högskola
Stadsbuss 4 mot n åsum

Byte: Kristianstad c
Regionbuss 543, 551 eller 558

Framme: Hammar Nosabyvägen

Busslinjer

Som student så är det bra att hitta runt i den staden man bor i för att lätt
transportera sig runt när man har ärenden att göra, men det är inte alltid
lätt att veta hur. Därför vill vi även passa på att tipsa om olika busslinjer
som kan vara bra veta om.



Studentombud

Ibland kan det hända att problem
uppstår under utbildningstiden. Som
studentkår finns vi här för att ge
vägledning kring vilka rättigheter
och skyldigheter du har som
student. Har du några funderinger
eller något problem angående dina
studier så kan du kontakta vårt
studentombud. För att får hjälp och
vägledning.

Du kan kontakta vårt studentombud genom att
mejla till studentombud@ksk.nu



Naturum Vattenriket
På andra sidan av tivoliparken kan man med en bro gå över Helge å där hittar
man vattenrikes besökscenter. Även här är det gratis inträdde för alla, på
deras hemsida www.vattenriket.kristianstad.se/naturum kan man hitta mer
information om höstens programmen även om biosfärområdet som
Kristianstad finns i.

Som ny i Kristianstad kan det vara kul att veta att de finns
massor av roliga saker man kan göra, men ett vanligt
problem som student är att ekonomin kan vara lite tajt. Så
här kommer några tips på några trevliga och ekonomiska
ställen somman kan besöka.

Regionmuseet
Regionmuseet ligger inne i centrala Kristianstad och har alltid olika
intressanta utställningar. Inträdet är gratis, vilket är alltid skönt för
plånboken. Vill du veta mer om vad för olika utställningar de har under
hösten så är det bara att besöka deras hemsida www.regionmuseet.se
Deras öppettider nu under hösten är tisdag – söndag 11.00 till 17.00

Tivoliparken
Tivoliparken är en fin och stor stadspark i centrala Kristianstads. Här kan
man gå längs Helge å och njuta av en fin höstdag eller kanske ta en picknik
på någon av de stora gräsmattorna. Det finns även en mysig plantering
inne i parken men olika spännande växter.

Upptäck Kristianstad



Inne på vårt kontor i hus 15 så har vi ett litet kansli där vi
säljer olika sorters studiematerial som anteckningsblock,
pennor, plastfickor, markeringspennor och mycket mer. Vi
säljer även overaller i storlekarna S – XXL. Behöver du sedan
roliga märken att sy fast på din overall så säljer vi även det!

Som medlem i studentkåren så kan du också köpa begagnad
studentlitteratur i vår bokhandel. Litteraturen är lämnad av
studenter och lärare för vidare försäljning, så hit kan du även
gå om du har litteratur att sälja. Dessutom har du som
medlem ovan på allt rabatt på alla våra andra varor i kansliet.

Så klart är det också i kansliet du köper ditt medlemskap för
bara 50 kr/termin här!

KårkanslietKårkansliet



Studenterna är de som går igenom utbildningen och
som dagligen befinner sig i något stadium av denna.
Studentens upplevelse av utbildningen och
tillgodogörande av undervisningen är central för
utbildningens utvecklings- och kvalitetsarbete. Att
studenters röster blir hörda i detta sammanhang är
därför extremt viktigt för att utbildningarna på
Högskolan Kristianstad ska kunna fortsätta vara av hög
kvalitet och ha en god utveckling. I detta arbete är det
därför av stor vikt att studentinflytandet på programnivå
är starkt, entydigt och alltid närvarande.
Studentinflytande är också av stor vikt på
Högskoleövergripande nivå där viktiga strategiska beslut
tas, samt riktlinjer och ramar för Högskolan fastställs.
Detta utgör ramen för studentens vardag och ett
studentinflytande i denna process blir därför en
självklarhet. För att studentinflytandet ska fungera
samlar studentkåren de olika perspektiv som finns hos
Högskolans studenter och koordinera detta så att vi som
studentpopulation står enade med stärkt röst i de frågor
som är viktiga för oss som studenter.

Detta gör vi med hjälp av
Fakultetsnämnder, en för var och en av
de fyra fakulteterna på högskolan, där
studentrepresentanter tar del av
diskussioner som rör deras utbildning.

Studentinflytande

Om detta intresserar dig får du mer än gärna
komma och prata med de arvoderade på
studentkåren om hur du kan bidra till att
förbättra studentinflytandet på Högskolan
Kristianstad.
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