
Vi har flera fristående
kurser och påbygg-
nadsprogram som bland
annat passar för yrkesverk-
samma. Titta lite närmare i vår
katalog. Utbudet är brett! Du läser
kurserna på dag-, eftermiddag eller
kvällstid. Du kan välja mellan hel-, halv-
och kvartsfart.
Beställ katalogen på www.hj.se.

ALUMNER
NYHETER FÖR

FRÅN HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING OCH STUDENTKÅREN

Högskolan expanderar och
därför byggs den raka vita
byggnaden (Hus A) mot
Munksjön till med en flygel-
byggnad i sex plan. Flygeln
kommer att inrymma lokaler
för rektorskansliet och
Högskoleservice.

I bottenvåningen inryms miljö-
station, godsmottagning och 
serverrum. 

Den nya flygeln och hus B
(Internationella Handelshögsko-

lan) byggs ihop i ett plan och
inrymmer två tenta-

mens-/föreläs-
ningssalar.

På taket
anläggs en

gräsmatta som
studenterna kan

använda för rekreation
varma och soliga dagar.

Internationella Handelshög-
skolan och Ingenjörshögskolan
kommer att flytta in i de lokaler
som Högskoleservice och rektors
kansli lämnar. 

Uppdragsverksamhet
För utveckling i din organisa-
tion kan vi erbjuda uppdrags-
utbildning, seminarier, utveck-
lingsarbeten och utredningar
av olika slag. Varje fackhögsko-
la har en ansvarig för uppdrags-
verksamheten.

Kontaktpersoner:
Lena.Svensson@hhj.hj.se
Jorgen.Svedbom@hlk.hj.se
Siv.Sjostrom@ing.hj.se
Sten.Norinder@ihh.hj.se

Ny flygel byggs
– med grästak

Jobba och plugga 
– samtidigt!

Kenneth startade
eget – ett stenkast
från högskolan

alumner i
förskingringen
– Vi vet vad de
heter, var de finns
och vad de gör!
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LÄS VIDARE! LÄS VIDARE!

lördagen den 27 mars kl. 10–14 • Programmet hittar du på www.hj.se

Öppet Hus på Högskolan
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1997 tågade Kenneth Johans-
son ut från Internationella
Handelshögskolan.

Med sig fick han en civileko-
nomexamen, ett starkt nätverk
och – en flickvän!

I ett nystartat företag hjälper
han nu andra företagare
att hålla ordning på sina
kunder.

Kenneth Johansson kom
från Värnamo till Jönköping
och högskolan 1993. 1997
var han klar med sin civil-
ekonomexamen och fick omgå-
ende jobb.

– Jag var med att starta Sme-
link, ett företag som producerar
hemsidor och webblösningar för
sparsamma företagare. De senaste
åren var jag företagets VD, berät-
tar Kenneth.

I höstas valde Kenneth att
sluta för att i stället starta eget
företag. Tillsammans med Claes
Rydin, också han IHH-student
och Rickard Nordström, driver
han nu Invicia Information
Systems.

– Vi har utvecklat ett kundin-

formationssystem som är anpas-
sat för mindre företag. Det är
enkelt, användarvänligt och smi-
digt, säger Kenneth.

Företaget har sin hemvist i
Science Park, beläget ett stenkast
från Högskolans byggnader. Här

har många företag startats upp
och fått sina idéer testade. 

– Jag brukar säga att Science
Park är Gnosjöandan version 2.0.
Här finns massor av företag och
företagare i samma situation som
vi.

Så här långt har du både hunnit
vara anställd en längre tid och
vara egen företagare. Vad är det
viktigaste du fick med dig från
tiden vid Internationella Han-
delshögskolan?
– En bra kunskapsbas. Det fick
jag klart för mig redan under den
termin jag pluggade i USA. Jag

läste en del kurser på MBA-nivå
och jag vill påstå att IHH-kurser-
na håller lika hög klass.

– Upplägget med fadder-före-
tag var kanonbra och det funge-
rade också i praktiken. På IHH
fick man också lära sig att tro på

sina idéer. Har man en bra
idé ska den testas, en kun-
skap jag har glädje av i dag.

Varför valde du att starta
eget företag?
– Jag ville göra något nytt

och när pusselbitarna föll på plats
var det bara att sätta i gång. 

Du är från småföretagarbygden
Värnamo, men blev kvar i Jönkö-
ping. Varför?
– Jag har rotat mig i Jönköping.
Det är en perfekt stad att bo i.
Vill jag åka till Värnamo är jag
där på en halvtimme.

– Förresten så hänger det inte
bara på mig. Jag träffade min 
flickvän under åren på IHH.
Hon har visserligen inte sina röt-
ter här heller, men vi känner oss
som jönköpingsbor. Här blir vi
nog kvar.

Kenneth lämnade 
fast anställning 

för att starta eget

I Science Park driver Kenneth

Johansson företaget Invicia

Information Systems.

”Närheten till Högskolan är

självklart ett plus”, säger 

Kenneth.

”Har man en bra idé ska den testas,
en kunskap jag har glädje av i dag”
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Mina tio år som rektor vid Högskolan i Jönköping börjar
närma sig sitt slut.

Min efterträdare Thomas Andersson, som du träffar här
bredvid, tar över 1 augusti. Jag kommer att vara kvar vid
högskolan och arbeta med högskolans regionala samverkan.

Under dessa tio år har mycket hänt. Vi har gått från
knappt 2 000 till över 7 000 helårsstudenter (cirka 9 000
studenter). Vi har flyttat till
ett nybyggt högskoleområde
i centrala Jönköping och
Hälsohögskolan har blivit en
fjärde  fackhögskola inom
Högskolan i Jönköping.
Forskningen har ökat
enormt, liksom uppdrags-
verksamheten, decentraliserad utbildning, samverkan med
omgivande samhället och internationaliseringen. Vi ger
doktorsexamen sedan 1995. Mycket mer har hänt och har
du inte besökt din gamla högskola på många år, så är lörda-
gen 27 mars en bra dag att hälsa på oss. Då har vi Öppet
Hus för blivande studenter och andra intresserade.

Under min tid som rektor har jag installerat 46 professo-
rer. I år är installations- och promotionshögtiden den 18
september. På förmiddagen håller våra professorer sina
installationsföreläsningar, som är öppna för allmänheten, så
har ni möjlighet att komma och lyssna så är ni speciellt väl-

komna (ingen föranmälan behövs).
Det har varit en förmån att få vara rek-

tor för Högskolan i Jönköping under den
framgångsrika utvecklingen de första tio
åren som stiftelsehögskola. Till det har

du, käre alumn, bidragit. 
Tack för det!

Clas Wahlbin
rektor

”Det har varit 
en förmån att 
få vara rektor
för Högskolan 

i Jönköping”

– Det känns mycket bra. Enligt min
mening är detta den mest spännande av
de ”nya högskolorna” i Sverige.

Vad är det första du skall göra som rektor
för Högskolan i Jönköping?
– Sätta mig in i de fyra fackhhögskolor-
nas arbete, deras kompetenser och strate-
gier. Och så ska jag försöka skapa mig en
bild av vad människor i skolan och dess
närhet ser som de största hittills ofull-
bordade möjligheterna.

Har du någon anknytning till Jönköping
eller Småland?
– Jag har besökt Småland och Jönkö-
ping många gånger under åren. Min fru
är också uppvuxen i Småland.

Kommer du att byta MIF mot HV71 nu?
– I nuläget kan jag tänka mig att hålla
både på MIF och HV71, men vi får väl
se hur det kan ändra sig. 

Thomas Andersson,
hur känns det att bli
rektor för Högskolan 
i Jönköping?

FAKTA Thomas Andersson
Thomas Andersson är född 1959 och uppvux-

en i Lund. 1983 tog han civilekonomexamen

vid Handelshögskolan i Stockholm, där han

1989 doktorerade i nationalekonomi. 1993

utsågs han till docent i nationalekonomi. Hans

inriktning har särskilt avsett internationell

ekonomi och industriell organisation. Sedan

2001 har Thomas Andersson lett och från

grunden byggt upp IKED i Malmö. IKED har

på kort tid uppnått en viktig position som

forskningsbaserad rådgivare till nordiska och

flera andra länders regeringar i framför allt

tillväxt och innovationspolitiska frågor.
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Ingenjörshögskolan
Lördagen den 15 maj 2004 är
du välkommen till alumnträff
på Ingenjörshögskolan. Du får
information om nyheter i
utbildningar och forskning
samt vilka möjligheter du har
till vidareutbildning. 

En viktig punkt är också att
träffa tidigare studiekamrater,
personal och studenter. Mer
information kommer vi att
sända ut i en särskild inbjudan.

Alumninätverket har
funnits i drygt ett år.

Fler och fler ser
fördelarna av att
vara med. Ansva-
rig för alumn-

verksamheten är
Christina.
Almgren@ing.hj.se 

alumni.ing.hj.se 

Hälsohögskolan 
Hälsohögskolans alumnverksamhet är
relativt ny. 

Det är först de senaste två åren som
vi har haft en gemensam verksamhet
för alla program. Men nu spirar det
och diskussionerna är i full gång på
alumnernas webbplats. 

Under året planeras det ytterligare
satsningar på verksamheten som till
exempel ”Fråga experten” där vi kom-
mer samla frågor som nya eller gamla
alumner har i sin yrkesroll och svaren
de får från de med mer erfarenhet.

Vill du anmäla dig till HHJ-
Alumni så kan du göra det
på: www.hhj.hj.se/alumni

Ansvariga för alumn-
verksamheten på Hälsohög-
skolan är: 
Oskar.Hjelmstam@hhj.hj.se
och Lena.Svensson@hhj.hj.se

www.hhj.hj.se/alumni

Internationella 
Handelshögskolan
JIBS Alumnis verksamhet är i full
gång och nyligen lanserades vår nya
mötesplats www.jibsalumni.se.
Webbplatsen ska vara ett verktyg för
dig som studerat vid JIBS och som
vill skapa och vidareutveckla kon-
takter i din fortsatta karriär. 

Här kan du diskutera frågor och
utbyta erfarenheter som rör såväl
din karriär som din personliga
utveckling. 

På vår hemsida kan du läsa om
vad som är på gång. Missa t.ex. inte
våra månadspubar i Jönköping,
Göteborg och Stockholm! 

Vår förhoppning är att webbplat-
sen ska föra JIBS Alumni lite när-
mare dig!

FEM ÅR SENARE – ALLT VÄL 
JIBS genomför enkätundersökning-
ar av sina studenter i början och
slutet av utbildningen genom upp-
följningssystemet Solrosen. 

För första gången har man nu
följt upp studenter fem år efter
utbildningen.

Hela undersökningen hittar du
på JIBS Alumnis webbplats.

www.jibsalumni.se

Här träffas vi och umgås som alumner!

Den äldsta byggnaden på högsko-
leområdet är Mariedal som sedan
november 2003 är högskolans
nya gemensamma konferens- och
representationslokal.

Mariedal byggdes omkring 1850
som ett lantställe av grosshandlaren

och snusfabrikören Gustaf West-
man. 

Huset kom i Munksjö pappers-
bruks ägo i början av 1890-talet

och användes som disponentvilla
fram till 1961.
Bokning av lokaler kan ske på föl-
jande sätt:
• Mail till 

bokning.mariedal@hs.hj.se 
• Ring husvärden på Mariedal 

tfn 15 64 04 eller 0708-90 28 09.

Konferera hos 
snusfabrikören

IAN – Info Alumni Nätverk – har
i och med ett nytt år och ny styrel-
se många intressanta evenemang
på planeringsbordet. Vi kommer
att bibehålla det unika med just
IAN, att engagera både nuvarande
studenter och utexaminerade, allt
för att bidra till att studenterna
ska få kontakt med arbetslivet på

ett naturligt sätt och att kontakten
mellan MKV:are skall bibehållas.

Vi kommer att följa upp succén
från ifjol, med Home Coming
Day. Vi har som mål att göra kväl-
len till aftonen där alla MKV:are
kan träffas. Så planera in att åka
till Jönköping i oktober.

www.infoalumni.nu

Högskolan för lärande och kommunikation
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Emma Davidsson
Högskolan för 
lärande och kommunikation

Emma arbetar som ma/no-lärare
vid Hagabodaskolan i Habo. Hon
var klar med sin lärarexamen höst-
terminen 1996. 

Efter det har hon vidareutbildat
sig genom att läsa fristående kur-
ser vid HLK.

Elisabeth Slånemyr
Hälsohögskolan

Våren 2002 tog Elisabeth Slåne-
myr ut sin kandidatexamen inom
Biomedicinsk laboratorievetenskap
på Hälsohögskolan i Jönköping. 

Idag arbetar hon deltid på Kli-
nisk kemi och transfusionsmedicin
på Länssjukhuset Ryhov i Jönkö-
ping. 

Vid sidan om arbetet läser hon
vidare till magister inom sitt
huvudämne.

Maja Bulatovic
Ingenjörshögskolan

Maja Bulatovic tog sin examen i
maskinteknik med inriktning pro-
duktutveckling och design 2000. 

Nu arbetar hon som projekt-
ingenjör på Volvo Lastvagnar i
Göteborg.

Anders Klintelius
Ingenjörshögskolan

Anders Klintelius tog chansen att
vara utbytesstudent i USA under
studietiden. Anders trivdes så bra
att han sökte jobb i Orlando efter
högskoleingenjörsexamen i data-
teknik med inriktning informa-
tionsteknik. 

Under två år jobbade han på
företaget OrbiTech med att bygga
deras intranät. 

Nu har han startat eget företag
i Orlando. 

Nyligen lanserade han en ny
produkt och skrev kontrakt med
sin första kund.

Kristina Jönsson
Högskolan för 
lärande och kommunikation

Kristina Jönsson avslutade sina
studier vid Medie- och kommuni-
kationsvetenskapliga programmet
på HLK år 2002. Nu är hon
ansvarig för interninformationen
på Coca-Cola Sverige.

Jenny Henriksson
Hälsohögskolan

Jenny Henriksson gick på Hälso-
högskolan 1995-1999. Jenny läste
Arbetsterapeutprogrammet 120
poäng och arbetar idag som arbets-
terapeut. Sedan examen har hon
också hunnit med att vara mam-
maledig med sonen Axel.

Hallå – vad gör ni nu?

Lena Aksan
Internationella Handelshögskolan

– Jag gick ut IE-programmet
1998. Mitt första arbete efter stu-
dierna var på Claritas/VNU Inc. i
Stockholm. 

Jag har nu arbetat för Clari-
tas/VNU i drygt fem år. Började
som ”business analyst” i Stock-
holm, blev befordrad till account
manager/säljare efter ett år. 

Jag arbetar nu som Sales Execu-
tive, (jag har blivit befordrad två
gånger) och har fyra personer som
arbetar för mig. Hälften av min
tid reser jag över hela USA inklu-
sive Hawaii och Alaska. 

Jag trivs fantastiskt bra och lever
väldigt gott här i 30 graders väder
året runt.

Johan Åhman
Internationella Handelshögskolan

– Jag gick ut Affärsrättsliga pro-
grammet på IHH år 1998. Därefter
läste jag ett extra år på Université
Charles de Gaulle i Lille. Mitt förs-
ta jobb var hos Ernst & Young
Management Consulting. År 2000
bytte jag till min nuvarande arbets-
givare Nordic Spring Management
Consulting.
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B

Högskolan för lärande 
och kommunikation
I samarbete med Helsingfors uni-
versitet har HLK startat en fors-
karskola i Lärande och kommuni-
kation. 

I dagsläget är tjugofem dokto-
rander inskrivna. 

Medie- och kommunikationsve-
tenskapliga programmet har fr.om.
hösten -04 tre olika inriktningar:
Public Relations, Medieproduk-
tion och Organisationskommuni-
kation. 

Efter programutbildningen
finns möjlighet att fortsätta med
ett breddmagisterprogram eller en
fördjupningsmagister.

I höst antas drygt 400 studenter
till lärarutbildningen vid HLK. I
dagsläget finns nio olika inrikt-
ningar att välja mellan.

www.hlk.hj.se

Box 1026, 551 11 Jönköping.Tfn 036-15 77 00. Fax 036-15 77 18. E-post info@hj.se. www.hj.se

Sverige 

porto

betalt

Här utvecklar du kompetensen

Hälsohögskolan
Utbildningsprogram för magister-
examen med ämnesbredd, inrikt-
ning äldre, vänder sig till dig som
tidigare har avlagt kandidatexa-
men eller yrkesexamen om minst
120 poäng inom vårdområdet
eller socialt arbete.

SPECIALISTSJUK-
SKÖTERSKEEXAMEN
Nytt för i år är att Hälso-
högskolan i samarbete med
Växjö Universitet ger specialist-
sjuksköterskeexamen inom psy-

kiatriskt omvårnadsarbete.
Utbildningen riktar sig till dig
som vill arbeta som sjuksköters-
ka i psykiatrisk omvårdnads- och
behandlingsarbete.

ARBETSTERAPI, MAGISTERKURS
Kursen är en teoretisk fördjup-
ning inom arbetsterapeutens
kompetensområde. Den syftar
till att utveckla handlingsbered-
skap för att initiera och 
leda projekt och förändringsar-
bete inom professionen.

www.hhj.hj.se

Internationella 
Handelshögskolan
För att erbjuda utbildning till
näringsliv och samhälle driver
Jönköping International Business
School (JIBS) sedan ett par år
tillbaka ett dotterbolag, JIBS
Executive. 

Dess affärsidé är att erbjuda
kurser med inriktning på hand-
lings- och beslutskraft. Genom
JIBS Executive ska deltagarna få
tillgång till arenor för långsiktiga
kontakter och utveckling. 

jibsexecutive.se

INA OCH IUR
Inom JIBS finns också två insti-
tut, Institutet för Näringslivsana-
lys (INA) och Institutet för
Utländsk rätt (IUR).

KRAFT
JIBS ingår också i ett konsorti-
um, som går under beteckningen
krAft, som tillsammans med uni-
versiteten i Lund, Göteborg och
Umeå gör företagsanpassade
utvecklingsprojekt i synnerhet för
mindre och medelstora företag.

www.ihh.hj.se

Ingenjörshögskolan
Det finns åtta magisterpro-
gram. Fyra ger en teknologie
magisterexamen. De är infor-
mationsteknik, inbyggda
elektronik- och datorsystem,
produktutveckling och design
samt industriell organisation
och produktion.

Dessutom ges tre breddma-
gisterprogram. De är Internet-
teknik, projektledning – tek-
niska projekt och produktan-
passad byggprojektering. 

Du kan också läsa en
magisterexamen i Industriell
ekonomi vid Internationella
Handelshögskolan.

www.ing.hj.se
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