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bästa
tänkbara
start på
din karriär
Högskolan Kristianstad har utbildningar som ger
dig bästa tänkbara start på din karriär, oavsett
om du pluggar på campus eller på distans. Den
höga kvalitén gör att du tryggt kan välja det som
lockar dig mest bland våra totalt 50 program
och 270 kurser. Vi är en mindre högskola där du
får stora möjligheter att skapa nära relationer
och kontakter med både studenter och lärare.

Vi anstränger oss extra mycket för att du ska
få jobb efter utbildningen. När du tar steget ut
på arbetsmarknaden är du anställningsbar
och har med dig kunskaper, färdigheter och
förmågor som arbetsgivarna vill ha. Många av
våra utbildningar leder till jobb inom vård, skola
och i näringsliv där det idag fnns ett stort behov
i samhället.

#program
Ekonomi/Arbetsliv

Miljö/Kultur/Natur

Ekonom – Bank och fnans

180 hp

Ekonom – Internationellt företagande
och marknadsföring

Landskapsvetare – kommunikation
och utomhuspedagogik DISTANS

180 hp

180 hp

Ekonom – Redovisning och revision

180 hp

Landskapsvetare – förvaltning
och planering DISTANS

180 hp

Ekonom – Valfri inriktning

180 hp

Personal- och arbetslivsprogrammet

180 hp

Miljöstrateg – Mark, vatten och
samhällsutveckling DISTANS

180 hp

VA- och kretsloppsteknikerprogrammet DISTANS

120 hp

Lärare
Förskollärarutbildning

210 hp

Grundlärare fritidshem

180 hp

Grundlärare förskoleklass och åk 1-3

240 hp

Grundlärare åk 4-6

240 hp

Grundlärare åk 4-6, arbetsplatsintegrerad

240 hp

Ämneslärare åk 7-9, sv/en

240 hp

Ämneslärare åk 7-9, sh/hi/ge

270 hp

Ämneslärare åk 7-9, ma/fy/ke
Ämneslärare åk 7-9,
arbetsplatsintegrerad

DISTANS

DISTANS

270 hp
270 hp

Medicin/Hälsa/Mat
Biomedicinska analytikerprogrammet

180 hp

Gastronomiprogrammet

180 hp

Sjuksköterskeprogrammet

180 hp

Tandhygienistprogrammet

180 hp

Människa/Samhälle
Beteendevetenskapligt program

DISTANS

Folkhälsovetenskapligt program inriktning
beteendevetenskap DISTANS

180 hp
180 hp

IT/Design
Datasystemutvecklingsprogrammet

180 hp

Digital design

180 hp

DISTANS

Högskoleingenjörsprogram i datateknik,
Internet of Things

180 hp

Högskoleingenjörsprogram i datateknik,
Internet of Things, 10 veckors introduktion

195 hp

IT-driftteknikerprogrammet

120 hp

”Det bästa med Högskolan
Kristianstad är närheten, tryggheten
och gemenskapen. Högskolan har
öppnat dörrar för mig som jag inte
visste fanns. Det har varit väldigt
viktiga år för mig!”
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Agnes Knutsson, lärarstudent

Nära till jobb
Högskolan Kristianstad är den enda högskolan
i Sverige där samtliga program innehåller
verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det är
en ovärderlig möjlighet för dig att hitta vägen
in i ett utvecklande och intressant arbetsliv. För
många leder dessutom erfarenheterna och
kontakterna från VFU -tiden fram till första jobbet.

En stor men ändå liten högskola
Hos oss är allt samlat kring ett vackert campus
med naturen runt knuten och bara 10 minuter till
centrum. Avstånden är korta och som student
är det lätt att få kontakt med lärare och annan
personal. Totalt studerar här 14 000 personer men
trots det är stämningen lugn och mysig.
Du försvinner inte i mängden.

”Det bästa med Högskolan
Kristianstad är att man får
variera sin utbildning med
både praktik och teori.”
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Maria Ottosson
Gastronomiprogrammet

Bostadsgaranti
En bra bostad är en förutsättning för ett
fungerande studieliv. Något som är extra bra
med Kristianstad är att vi har bostadsgaranti för
alla studenter som blir antagna till en utbildning
på minst 15 högskolepoäng. Vi har olika former
av studentbostäder, några ligger nära campus
och andra ligger inne i centrum.

Studentstaden Kristianstad
I Kristianstad kan du shoppa, äta god mat och
upptäcka stadens många olika evenemang.
Det fnns dessutom mycket vacker natur att se,
mest känt är Vattenriket. Från Kristianstad tar
du dig lätt till andra delar av Skåne. Ta cykeln
till Åhus stränder eller tåget till storstadspulsen
i Malmö och Köpenhamn.

Kristianstad

Hässleholm
Helsingborg

Åhus

Lund
Köpenhamn

Malmö

Ystad

Hos oss fnns några av landets bästa utbildningar som
leder till jobb. En liten men samtidigt stor högskola samlad
på ett campus. Vi är stolta över våra 14 000 studenter och
den mångfald de representerar. Våra ledord är
engagemang, närhet och öppenhet.

www.hkr.se | student@hkr.se | 044-250 30 00

