
STUDENTENS 
BÄSTA VÄN



Krinova är mötesplatsen 
för människor, företag 
och idéer.
Vi hjälper drivna studenter att nå sin fulla potential. 
Med oss som bollplank får du verktyg för att 
utveckla din idé!

www.krinova.se

KRISTIANSTAD STUDENTKÅR  
– DIN BÄSTA VÄN UNDER STUDIETIDEN

Varmt välkommen som student till Högskolan Kristianstad! Nu väntar en rolig tid i 
livet och vi på studentkåren vill såklart finnas med dig under hela din studietid.  
Studentkåren är en medlemsorganisation som är skapad av studenter, för stud enter 
där vi tillsammans skapar en stark gemenskap samtidigt som vi finns som stöd när 
det behövs. 

När du blir medlem i studentkåren får du tillgång till olika evenemang som  
anordnas av oss samtidigt som du har möjlighet att påverka din utbildning.  



Vi har över 150 olika yrkesroller i 
Östra Göinge kommun. Så sjukt 
många möjligheter! 

Förskollärare, måltidsutvecklare, sjuksköterska, ekonom, 
utvecklingsledare, HR-strateg, arbetsterapeut, enhetschef, 
löneadministratör, lärare, vaktmästare, miljö- och hälso-
vårdsinspektör... Vilken roll tar du?

150

STUDENTOMBUD
Skulle du stöta på problem med 
dina studier eller känna dig orättvist 
behandlad kan du som student vän
da dig till vårt student ombud. Vårt 
ombud kan ge dig vägledning kring 
vilka rättigheter och skyldigheter du 
har samt finnas tillgänglig för div
erse frågor som kan dyka upp. 

STUDENT FRIENDLY 
Som student får du tillgång till  
lokala rabatter i Kristianstad  
genom Student Friendly, där 
många olika företag är involvera
de. Här hittar du rabatter för alla, 
oavsett vilket intresse du har. 

PÅVERKA DINA STUDIER 
Vi på studentkåren är måna om att 
samtliga utbildningar på högskolan 
håller en hög kvalitet. Därför är en 
av våra huvuduppgifter att samla 
in studenternas upplevelser och 
åsikter av respektive utbildning. 
Arbetat görs bland annat genom 
studentrepresentation i olika råd 
och nämnder där du som studen
trepresentant har möjlighet att 
delta i diskussioner som rör din 
utbildning. 

Du som medlem kan dessutom med
verka vid studentskårens olika möte  
där du får möjlighet att lyfta relevanta 
frågor gällande din utbildning och 
studietid. 

SEXMÄSTERIET 
Även om studierna är den huvud
sakliga anledningen till att du har 
hamnat hos oss på Högskolan 
Kristianstad vill vi att du ska få en 
minnesvärd tid även utanför stu
dierna. Därför arrangerar Sexmäs
teriet som är Kristianstad Student
kårs sociala utskott, kontinuerligt 
olika typer av evenemang för 
studenter från de olika utbildning
arna på skolan.
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Med många kollegor blir du en del av en stor gemenskap 
och möjligheterna till erfarenhetsutbyte är stora. 
Tillsammans ser vi till att skapa en miljö där alla kan 
ha en bra dag. Det finns möjlighet till utveckling inom 
alla områden – allt från odontologi till ledarskap, 
eller varför inte driva eller delta i ett forsknings- eller 
utvecklingsprojekt? Vi satsar på ny teknik, forskning och 
nya arbetssätt. Framtidens tandvård skapas här och du 
kan vara med och påverka!

Vi hjälper dig växa och vidareutvecklas under hela din 
karriär. Hos oss är möjligheterna stora!

Läs mer på jobbaforleenden.se

BLI MEDLEM IDAG
Låter studentkåren som något för dig? Vad kul! För att bli med
lem hos oss kan besöka vårt kontor som du hittar i hus 15 på 
första våningen. Vill du hellre bli medlem via webben går det 
lika bra, du besöker då vår hemsida: www.ksk.nu/blimedlem. 

Terminsavgiften är 50 kr och betalas direkt på plats eller via 
webben. Tänk på att vi endast har möjlighet att ta emot kortbe
talning på vårt kontor. 

   Kontakta oss
   www.ksk.nu 

   kristianstad.studentkar

   kstad_studentkar

   sexmasterietksk

   sexmasteriet_ksk


