
Jobba och plugga
– samtidigt 

alumner
– vad gör ni nu?
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NYHETER FÖR

FRÅN HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING OCH STUDENTKÅREN

2006

Vi har flera fristående kurser 
och påbyggnadsprogram som
bland annat passar för yrkes-
verksamma. Mer information
hittar du i vår kurskatalog.

Utbudet är brett!
Våra kurs-
er går på

dag-, efter-
middags-

eller kvällstid
och kurserna

ges på hel-,
halv- eller

kvartsfart. 

Årets bibliotek är en utmärkelse som fackförbundet DIK delat
ut årligen sedan 1986. Priset är ett stipendium på 20 000 kro-
nor och ett konstverk. 2005 års vinnare blev Högskolebiblio-
teket i Jönköping! 

Juryns motivering:
”Högskolebiblioteket i Jönköping är besjälat av en stark entrepre-
nörsanda. Biblioteket arbetar kreativt och genomtänkt med såväl
de vardagliga uppgifterna som olika utvecklande projekt. Det mest
uppmärksammade projektet är den elektroniska referenstjänsten
Jourhavande bibliotekarie. Biblioteket har täta kontakter med det
lokala näringslivet och är väl integrerat med högskolans övriga
verksamhet.” 

Har du inte besökt Högskolebiblioteket så är du hjärtligt väl-
kommen att göra det. Du kan också gå in på bibliotekets hem-
sida www.bibl.hj.se som har omfattande elektroniska resurser
och tjänster där referenstjänsten på nätet är en spets.

Årets bibliotek på
Högskolan i Jönköping

LÄS VIDARE! ΩΩΩ

Till alla som tagit examen vid Högskolan i Jönköping

Johan tog chansen
att skriva uppsats 
utomlands

8Kontaktpersoner:
Lena.Svensson@hhj.hj.se

Jorgen.Svedbom@hlk.hj.se

Torbjorn.Matsson@ing.hj.se

Leif.Larsson@ihh.hj.se

För utveckling i din organisation kan
vi erbjuda uppdragsutbildning, semi-
narier, utvecklingsarbeten och utred-
ningar av olika slag. Varje fackhögskola
har en ansvarig för verksamheten.

Uppdragsverksamhet



Thomas Andersson, rektor för Högskolan i Jönköping, har en
internationell bakgrund med flera år inom OECD och tjänst-
göringar i USA och Japan. En av högskolans fyra bärande
idéer för utveckling är att vara genuint internationellt oriente-
rad i all verksamhet. 

Hur märks den internationella orienteringen för studenterna?
– Samtliga fyra fackhögskolor satsar i dag stort på internationaliser-
ing och högskolan erbjuder studenter och lärare en alltmer spännan-
de och dynamisk miljö, med möjligheter till internationellt utbyte
både utomlands och på hemmaplan. 

Vad betyder det för oss alumner?
– Internationaliseringen har stor betydelse för
att stärka flödet av nya impulser och leder till
rikare nätverk kring verksamheten, vilken det
finns all anledning för alumnerna att bevaka

och dra nytta av. Utvecklingen leder till att allt
fler av högskolans kurser och hela program ges
på engelska. 

Samtidigt arbetar vi kontinuerligt för plura-
lism i de internationella relationerna. Från
årsskiftet har vi omorganiserat för en bredare
satsning på utländska språk med en för hela
högskolan gemensam språkplattform. Denna
utvecklas till en kvalificerad förmedlare av fack-
språk.

Vilka var de viktigaste händelserna för Högskolan 
i Jönköping under 2005?

– Vi har haft ett bra år och det finns mycket att
lyfta fram. Högskolans ekonomi har förbättrats

väsentligt och vi står inför ett spännande expansions-
skede med nya satsningar på både utbildning och forsk-

ning. Utvecklingen av mastersprogram har tagit fart vilket
ger förnyad dynamik mellan utbildning och forskning och

samtidigt skapar nya drivkrafter för att vässa vår internatio-
nella specialisering. Några av de roligaste nyheterna är också:

• Studenter från Högskolan i Jönköping får jobb snabbast
efter examen enligt en undersökning från Högskoleverket.
Högskoleverket har undersökt hur de 38 000 personer som tog
examen läsåret 2001/2002 hade etablerat sig på arbetsmarknaden
år 2003. Undersökningen visar att 78 procent var etablerade. För
Högskolan i Jönköping var siffran 84 procent, högst av alla hög-
skolor och universitet med brett utbildningsutbud.

• Regeringen satsar stort på högskolan både vad gäller pengar
till forskning och nya utbildningsplatser.
Högskolan i Jönköping fick en resursförstärkning som motsvarar 5,6
miljoner kronor inför kursstarten 2005, vilket i huvudsak användes
till kvalitetsförstärkningar.

Under perioden 2006-2007 får Högskolan i Jönköping ett ytterli-
gare tillskott på 1 010 nya platser vilket motsvarar en ökning av ut-
bildningsvolymen med sju procent jämfört med i dag.

Rektors ord Öppet Hus 
Lördagen 25 mars kl. 10–14 har vi
Öppet Hus på högskoleområdet, 
Gjuterigatan 5 och Barnarpsgatan 39. 

Gratis parkering på hela området
under Öppet Hus! 

Program hittar du på www.hj.se
Välkommen!

Studentkåren 
– aktiv och internationell

Indisk afton, välkomstmiddag för
internationella studenter, afrikansk
utställning, östeuropeisk seminarie-
dag, mat- och kulturdag, resa till
ishotellet i Jukkasjärvi. Student-
aktiviteterna med internationella
inslag har den senaste tiden varit
många. 

I dag har så gott som alla studentför-
eningar på Högskolan i Jönköping
internationella medlemmar. Såväl
Studentkåren som studentföreningar-
na och hela högskolan fokuserar på
att integrera svenska och utländska
studenter och jobbar för att skapa
förståelse för den svenska kulturen
bland de internationella studenterna.

Genom kontaktpersonsystemet,
som sköts av skolans internationella
studentförening, får alla utbytesstu-
denter kontakt med en svensk stu-
dent. En alumnförening på webben,
för svenska och utländska studenter,
är ett annat nyligen påbörjat projekt
som kan skapa integrering mellan
människor, länder och kulturer. 
www.jonkopingsstudentkar.com



Här träffas 
vi och umgås
som alumner
Varje fackhögskola har sin
egen alumnförening. Besök
gärna deras webbplatser:

www.hhj.hj.se/alumni 
– Hälsohögskolan

www.infoalumni.nu 
– Medie- och 
kommunikationsvetarna

alumni.ing.hj.se 
– Ingenjörshögskolan

www.jibsalumni.se 
– Internationella 
Handelshögskolan

Indiska minnen från Högskolan i Jönköping
Genom högskolans cirka 350
partneruniversitet kommer
många internationella studen-
ter till Jönköping för att läsa
en eller flera terminer. I
Indien finns en tidigare stu-
dent som gärna talar gott
om Högskolan i Jön-
köping.

Mohit Modi kom-
mer från Calcutta i
Indien där han stu-
derade på Indian
Institute of Manage-
ment. Hösten 2002
reste Mohit till Sverige
för att läsa en termin på
Internationella Handelshögskolan.
Här tog han kurser i bland annat
entreprenörskap och svensk och
internationell ekonomi.

Lätt att hålla kontakten
Mohit har många goda minnen
från Högskolan i Jönköping och
flera kontakter kvar i Sverige,
både med sin kontaktfamilj från

tiden i Jönköping och med gamla
kurskamrater. Med e-post är det lätt
att hålla kontakten och nyligen var
hans kontaktfamilj och hälsade på
Mohit i Indien.

Det goda ryktet
Det var på sitt universitet i Calcutta
Mohit hörde talas om Internationella
Handelshögskolan. Han fick höra
att Högskolan i Jönköping hade ett
bra rykte och hittade kurser som
passade honom. Och han ångrar
inte att han valde Jönköping, trots

att Jönköping är något helt annat
än Calcutta så trivdes han
mycket bra.

Tillbaka i Indien
Nu bor Mohit med fru och
barn i staden Chennai i
sydöstra Indien. Där arbetar
han på ett stort finansierings-

företag med 300 anställda.

Mohit Modi, här med sin dotter på

armen, trivdes bra i Jönköping, trots

att kontrasten till Calcutta var stor.

Visste du att 45 procent av studenterna vid
Högskolan i Jönköping väljer att studera minst
en termin utomlands? Siffran är 85 procent när
det gäller Internationella Handelshögskolan.

Genomsnittet för högskolor och  universitet
i Sverige är 17 procent. Högskolan i Jönköping
har cirka 350 utländska partneruniversitet – en
högskola med världen i fokus.

Via Jönköping 
ut i världen

Kartan visar några av

Högskolan i Jönköpings

partneruniversitet där

högskolans studenter

har möjlighet att läsa

under en eller flera

terminer.



Sabina Espmark
Ingenjörshögskolan

Sabina tog
examen
2002 som
högskole-
ingenjör i
datateknik
med inrikt-
ning Infor-

mation och Medieteknik. Efter en
termins utlandsstudier i Windsor,
Kanada, arbetade hon med system-
utveckling under ett år i Berlin,
Tyskland. I dag etablerar Sabina
ett nytt kontor i Göteborg för
QualiWare AB.

Madelene Johnsson 
Högskolan för lärande 
och kommunikation

Madelene
tog sin
magisterexa-
men i
medie- och
kommuni-
kations-
vetenskap

2004. D-uppsatsen handlade om
politisk kommunikation i Peru,
dit hon fick möjlighet att resa tack
vare ett stipendium från Sida.

Efter studierna arbetade Made-
lene ett år som informationsansva-
rig på Jönköpings Studentkår.
Under året hade hon kontakt med
den nationella studentorganisatio-
nen, Sveriges Förenade Studentkå-
rer, där hon i dag arbetar som
pressansvarig.  

Gustaf Kvarnvik
Ingenjörshögskolan

Gustaf läste
till högskole-
ingenjör i
maskintek-
nik med
inriktning
Produktut-

veckling med Industriell Design
och tog examen 2002. Sista året
gjorde han tillsammans med en
klasskompis examensarbete på Sca-
nia i Tucumán i Argentina. Efter
studierna har Gustaf jobbat på Isa-
berg Rapid AB i tre år. Nu väntar
nytt jobb som produktutvecklare
på Thule AB i Hillerstorp.

Cecilia Nordin 
Hälsohögskolan

Cecilia var klar
med sin utbild-
ning till orto-
pedingenjör
våren 2005.

Hon arbetar
i dag som orto-

pedingenjör på AB OLMED,
Ortopedtekniska i Stockholm.

Hallå – vad gör ni nu?
Joseph Hylander
Hälsohögskolan

Joseph tog
kandidatexa-
men i
Arbets-
terapeutpro-
grammet i

januari 2006. Denna termin har
han rest som utbytesstudent till
Ithaca College, New York, USA.
Där läser han kurser inom barn-
habilitering och hälsa/kultur samt
en grundläggande kurs i cancer-
vård. När han kommer tillbaka till
Jönköping ska han läsa vidare på
magisterprogrammet på Hälso-
högskolan.

Malin Fred 
Högskolan för lärande 
och kommunikation

Malin avslu-
tade sina
studier till
förskollärare
vårterminen
2003. Hon

har sedan dess arbetat på Mån-
sarps förskola. Under sin studietid
gjorde hon en del av sin praktik i
Dubai på en skola för barn med
behov av särskilt stöd. 

Tomas Karlsson, Ph.D.
Internationella Handelshögskolan

Tomas gick
ut Interna-
tionella eko-
nompro-
grammet
1998 och är
just nu fors-
kare under
ett år vid
Wilfrid Lau-

rier School of Business and Eco-
nomics i Waterloo, Ontario,
Kanada. Tomas disputerade hös-
ten 2005 och fick direkt ett erbju-
dande från Wilfrid Laurier Uni-
versity att komma dit ett år.

Under sin tid som doktorand
vid Internationella Handelshög-
skolan besökte Tomas Stanford
University i Kalifornien, USA, i
sex månader samt University of
Alberta, Edmonton, och Wilfrid
Laurier University, Ontario, i tre
månader vardera.

Anna Berglund 
Internationella Handelshögskolan

Anna läste
Affärsrättsli-
ga program-
met med
internatio-
nell inrikt-

ning på Internationella Handels-
högskolan och tog examen 2003.
Anna tillbringade en termin på
City University of Hong Kong i
Kina. I dag arbetar hon som skatte-
jurist på International Bureau of
Fiscal Documentation, IBFD, i
Amsterdam där hon besvarar Kom-
missionens skatterättsliga frågor
samt undervisar på International
Tax Academy.



När det blev dags för C-upp-
sats gjorde Johan Lindahl
tvärtemot vad många andra
gör. Det första han bestämde
var att skriva den utomlands.
Sist valde han ämne och titel.

Johan Lindahl studerade till
socionom på Hälsohögskolan i
Jönköping och jobbar nu inom
kriminalvården i Jönköping. Där
har han ett vikariat som handläg-
gare för villkorliga frigivningar,
skyddstillsyn och samhällstjänst.
Han har precis haft opposition
på sin uppsats, som han har skri-
vit tillsammans med en kompis
och examen är just tagen.

– Jag fick ett Sidastipendium,
ett MFS, Minor Field Studies. Så
vi var i Botswana i två månader
och påbörjade uppsatsen där.
När vi åkte hem hade vi läst all
litteratur och utfört själva studi-
en, säger Johan.

Engagerad handledare
Johan hade inga kopplingar till
vare sig Botswana eller frågan om
hiv och aids före uppsatsen. Det
var i ett samtal med professor Bir-
gitta Lundgren-Lindquist, som
senare blev hans handledare, som
både platsen och ämnet formades.

– Hon hade många kontakter i
Botswana. Innan hon blev vår
handledare började hon prata om
hiv och aids och att situationen
var allvarlig där. 

Handledaren besökte dem också
på plats så de känner att uppback-
ningen från skolan har varit bra.

– I och med att det var uppsats-
skrivande så var vi inte bundna till
något universitet på plats. Vi hade
visserligen tillgång till biblioteket
på universitetet, men eftersom det
inte var ett vanligt utbytesprogram
var vi lite utlämnade till oss själva. 

Uppsatsen handlar om hiv/aids
och socialt arbete i Botswana. I

landet är nära 40 procent av de
vuxna hiv- och aidssmittade. 

– Vi har till exempel upptäckt
att stigman kring hiv och aids
håller på att försvinna där. Staten
har massiva informationskam-
panjer om sjukdomen. Eftersom
den är så vanlig i Botswana är det
inte längre tabu och man kan
prata öppet om den. 

Praktik gav jobb
Under sina studier på Hälsohög-
skolan i Jönköping gjorde han
sin praktik inom kriminalvården.
Det är också där som han nu
jobbar som handläggare, vilket är
arbetsuppgifter som ligger inom
utbildningens ramar.

Johan har inte kommit så
långt i sin yrkeskarriär än, men
uppsatsen tror han kan vara till

stor hjälp senare i livet. 
– Den visar att man inte är rädd

för utmaningar, att jag kan stå på
egna ben, säger Johan, som inte på
något sätt ångrar att han skrev upp-
satsen utomlands:

– Det var mer arbete med
praktiska förberedelser än om
man gjort det hemma. Men det
var absolut värt det. Jag skulle inte
tveka en sekund om jag stått inför
valet igen, jag hade åkt direkt.

Johan reste till Botswana 
för att skriva C-uppsats

Johan fick ett Sidastipendium och åkte till Botswana för att skriva sin C-uppsats om

hiv-situationen i landet.

MFS är en av SIDA finansierad

mindre fältstudie som görs under

8–10 veckor. Studien ska vara ett

underlag för en C- eller D-uppsats.

Syftet med MFS är att ge högskole-

studenter möjlighet att skaffa sig

kunskap om utvecklingsländer.



B

Högskolan för lärande 
och kommunikation

HLK utökar antalet fristående
kurser rejält och erbjuder över
hundra kurser höstterminen
2006 och vårterminen 2007.
Exempel på kurser är Kinas
moderna historia (5 p), Foto-
grafisk bild (1–10 p), Textana-
lys (5 p) och Spanska för sam-
hälle och näringsliv (1–10 p). 

På magisternivå ges kurser i
Medie- och kommunika-
tionsvetenskap, Pedagogik,
Historia, Svenska språket och
litteraturen samt i Engelska.

Via Internet kan du läsa
Vuxnas lärande (20 p), Läs- och
skrivutveckling (10 p) samt
Matematikutveckling (10 p).

Traditionen med öppna
föreläsningar fortsätter också
under våren.

www.hlk.hj.se

Box 1026, 551 11 Jönköping.Tfn 036-10 10 00. Fax 036-16 69 01. E-post info@hj.se www.hj.se

Sverige 

porto

betalt

Här utvecklar du kompetensen
Hälsohögskolan

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKE-
UTBILDNING
Hälsohögskolan erbjuder specia-
listsjuksköterskeexamen inom
akutsjukvård med inriktning mot
anestesisjukvård, akutsjukvård
med inriktning mot intensivvård,
hälso- och sjukvård för barn och
ungdom, psykiatrisk vård (i sam-
verkan med Växjö Universitet)
samt specialistsjuksköterskeexa-
men som distriktssköterska.

Dessutom erbjuds påbyggnads-
utbildning inom området äldre-
omsorg.

MAGISTERUTBILDNING
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.

FORSKARUTBILDNING
Hösten 2004 startade Hälsohög-
skolan forskarutbildning inom
Gerontologi med samhällsveten-
skaplig inriktning.

www.hhj.hj.se

Ingenjörshögskolan
Det finns nio magisterprogram
varav fyra ger en teknologie
magisterexamen. Dessa är Inbygg-
da elektronik- och datorsystem,
Industriell organisation och Pro-
duktion, Informationsteknik samt
Produktutveckling och Design.  

Dessutom ges fyra magisterpro-

gram med ämnesbredd. De är
Byggnadsutformning och Arki-
tektur, Industridesign, Internet-
teknik och Projektledning 
– tekniska projekt.

Du kan också läsa en magister-
examen i Industriell ekonomi vid
Internationella Handelshögskolan. 

www.ing.hj.se

Internationella 
Handelshögskolan

Är du intresserad av att läsa en
spännande magisterutbildning
på engelska?
För dig som redan är kandidat
eller motsvarande (120 p inklusive
C-uppsats inom t.ex. teknik,
pedagogik, vård, ekonomi) kan vi
erbjuda tre magisterprogram på
engelska med start hösten 2006:
• Entrepreneurial Management 

(40 p)
• IT and Business Renewal (40 p)
• International Logistics and 

Supply Chain Management 
(60 p)

Vi har även en fjärde magisterut-
bildning: The Economics of Inter-
national Trade, Investment and
Finance in the Global Economy.
Den kräver specifika förkunskaper
om minst 40 poäng i national-
ekonomi och 10 poäng i statistik
inom ramen för de 120 poängen.

www.ihh.hj.se 


