


Du har fått Jönköping Universitys (JU) broschyr 
i din hand och du frågar dig: kan Jönköping 

University vara min studiemiljö och Jönköping 
den stad där jag tar mina första steg in  

i framtiden? 

Hos oss på JU utmanar du dig själv att hitta 
din plats i världen. Ditt framtida yrkesval är en 
stor del av din framtid och det är viktigt att du 
fokuserar på något som du tycker om och som  

är värt din tid. 

På JU kan du välja mellan många olika 
utbildningar där du får erfarenheter både  
i teori och i praktik. Vår nära samverkan  
med företag och starka internationella  
profil skapar unika möjligheter för dig.  

Du kommer möta andra studenter och lärare som 
kommer utmana och inspirera dig, både från 
Sverige och från hela världen. Så gör ett säkert val 

för din framtids skull.

Välkommen till Jönköping University i höst!

Agneta Marell, rektor

Låt JU hjälpa dig  

att uppnå dina  

drömmar och mål
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På Jönköping University 
möter du en spännande 
internationell miljö 
både utomlands och på 
hemmaplan. Här kan du 
läsa allt från pedagogik, 
omvårdnad och socialt 
arbete till teknik, design, 
kommunikation, ekonomi, 
ledarskap och hållbarhet.
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YRKESHÖGSKOLA:

YH 

25 Våra utbildningar 

VIKTIGA
DATUM:

36

38
TIDIGARE
ANTAGNINGS-
POÄNG: 

Arbetsterapeut 180 hp

Biomedicinsk analytiker,
klinisk fysiologi 180 hp 

Biomedicinsk analytiker, 
laboratoriemedicin 180 hp

Prosthetics and Orthotics 180 hp

Röntgensjuksköterska 180 hp

Sjuksköterska 180 hp

Socionom 210 hp

Tandhygienist 180 hp

Vi erbjuder även utbildningar på avancerad nivå.  

Besök JU.SE för mer information.

HÄLSOHÖGSKOLAN

Förskollärare 210 hp

Grundlärare förskoleklass 
och årskurs 1–3 240 hp

Grundlärare årskurs 4–6 240 hp

Grundlärare fritidshem 180 hp

Ämneslärare årskurs 7–9 240 hp

Ämneslärare gymnasiet 300 hp 

Human Resources 180 hp

Internationellt arbete, globala studier 180 hp

Medie- och kommunikationsvetenskap 180 hp

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp

HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE  
OCH KOMMUNIKATION

3D-teknik 120 hp

Byggnadsutformning med arkitektur 180 hp

Civilingenjör: Industriell produktframtagning 300 hp

Grafisk design och webbutveckling 180 hp

Husbyggnadsteknik/  
Väg- och vattenbyggnadsteknik 180 hp

Inbyggda system 180 hp

Industriell ekonomi och produktionsledning 180 hp

IT-infrastruktur och nätverksdesign 180 hp

Ljusdesign 180 hp

Logistik och ledning 180 hp

Mjukvaruutveckling och mobila plattformar 180 hp

Produktutveckling med möbeldesign 120 hp

Produktutveckling och design 180 hp

Sustainable Supply Chain Management 180 hp

Teknisk bastermin 30 fup

Tekniskt basår 60 fup

TEKNISKA HÖGSKOLAN

Civilekonom 240 hp

International Economics 180 hp

International Management 180 hp

Marketing Management 180 hp

Sustainable Enterprise Development 180 hp

JÖNKÖPING INTERNATIONAL 
BUSINESS SCHOOL

Boende:

30 

Våra fackhögskolor 

8-23

Jönköping

26



Din utbildning och din framtid står alltid i fokus på 
Jönköping University, oavsett vilket program eller 

vilken kurs du väljer. Vi vet att det valet inte alltid är 
lätt. För att underlätta vill vi berätta om vilka vi är  

– och vart vi är på väg.

Vår vision är att genom samarbeten, internationella 
relationer och globalt fokus skapa en ledande 

kunskapsmiljö. Vi bidrar till ett hållbart välstånd 
i regionen där vi verkar, och banar väg för 

kunskapsbaserad innovation och företagsamhet.  
 

De senaste åren har vi fokuserat på att öka både 
studentnöjdheten och internationella utbildningar 
på hela lärosätet. Vi prioriterar också en ökning av 
internationellt konkurrenskraftig forskning och av 

det externa engagemanget. Resultatet: en miljö 
där du kan ta del av hög akademisk standard, en 
internationell studiemiljö och få goda möjligheter  

till arbete i Sverige och utomlands. 

Jönköping University är ett av de främsta lärosätena 
i Sverige när det gäller internationellt studentutbyte 
och vi har cirka 350 partneruniversitet över hela 
världen. På campus möter du människor med olika 
språk, nationaliteter och kulturer och du blir väl 
förberedd för internationell yrkesverksamhet genom 
studier, praktik eller examensarbete utomlands.

Nya kontakter och nya 
kunskaper leder ofta till smarta 
idéer. På Jönköping University 
går du en utbildning med 
verklighetsförankring.

Som student på JU behöver du inte grubbla på 
framtiden – den finns redan på plats. Vi ger dig 
möjlighet till en nära relation med arbetsmarknaden, 
till exempel genom verksamhetsförlagd utbildning, 
näringslivsförlagda kurser eller partnerföretag. Det 
anordnas också flera olika arbetsmarknadsdagar  
där du träffar potentiella arbetsgivare inom just  
ditt yrkesområde. 

Du är här.

Vi ger dig världen. 

12 600studenter

2 300 
internationella  
studenter från  

75 länder

4 fackhögskolor

80 utbildningsprogram

170 fristående kurser

33 Yh-utbildningar

350    

     partneruniversitet

800partnerföretag
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Högskolan för lärande och kommunikation erbjuder 
utbildningar för dig som är intresserad av utbildning och 
lärande, kommunikation, globala studier eller HR. För 
att skapa perfekta förutsättningar att nå dina mål, och för 
att du verkligen ska kunna göra skillnad i din yrkesroll, är 
studiemiljön utformad för att inspirera och välkomna kreativa 
tankar. Mötesplatserna är många och på Högskolan för lärande 
och kommunikation har lärare och studenter ett tätt samarbete 
med diskussioner och samtal som en viktig grundfaktor. 
Programmen finns på grund- och avancerad nivå och du kan 
även välja master- och forskarutbildning. Här finns även ett 
stort utbud av fristående kurser samt kompetensutveckling för 
yrkesverksamma.

Lärarutbildning med höga ambitioner 

Blir du antagen till lärarutbildningen kommer du att få 
de kompetenser du behöver för att lyckas i ett yrke som 
innebär både personliga utmaningar och stor frihet till egen 
kreativitet. Vi är den enda lärarutbildningen i landet som 
kräver minst 0,8 poäng på högskoleprovet och som genomför 
ett antagningsprov för våra ämneslärarstudenter. Vi har också 
samarbete med Jönköpings kommun som ger våra studenter 
möjlighet att arbeta som studentlärare – en unik möjlighet att 
kombinera studier och praktiskt arbete på en skola. 

Nära arbetslivet

Din framtida karriär är alltid närvarande på Högskolan 
för lärande och kommunikation. De teoretiska studierna 
kompletteras med praktisk erfarenhet och i alla program 
ingår minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning. 
Du som läser till lärare har 20 veckors verksamhetsförlagd 
utbildning. Det är en utmärkt chans att testa ditt kommande 

yrkesområde, skapa goda kontakter och skaffa nyttiga bransch-
kunskaper. För att ytterligare stärka relationen mellan dig 
som student och dina framtida arbetsgivare anordnas bland 
annat arbetsmarknadsdagar där du får tillfälle att träffa dina 
potentiella arbetsgivare. Du kommer att förbereda dig för ett 
arbetsliv i mångfald.

Internationalisering

Internationalisering är ett av de strategiska målen för 
Högskolan för lärande och kommunikation. Med över 60 
partneruniversitet över hela världen kan vi erbjuda goda 
möjligheter till inspirerande utbyten. Även på campus studerar 
du i en internationell miljö genom att läsa tillsammans med  
studenter från andra länder och möta lärare med olika bakgrund.  
Oavsett var och hur du har tänkt att yrkeskarriären ska påbörjas  
får du internationell erfarenhet som både breddar din kompetens 
och utvecklar dig som person.

Fokus på hållbarhet  

Globalisering, klimatfrågor, digitalisering och inkludering i 
samhället är aspekter av hållbarhet i våra utbildningar, det är 
även centralt i den forskning som stöder utbildningarna.

Forskningsbaserad utbildning 

På Högskolan för lärande och kommunikation möter du 
forskarutbildad personal inom flera ämnen inom områdena 
medie- och kommunikationsvetenskap, beteendevetenskap, 
samhällsvetenskap, humaniora, teologi och naturvetenskap. 
Utöver det har vi forskarutbildning i pedagogik samt medie- 
och kommunikationsvetenskap.

Förskollärare 210 hp

Grundlärare förskoleklass och årskurs 1–3 240 hp

Grundlärare årskurs 4–6 240 hp

Grundlärare fritidshem 180 hp

Ämneslärare årskurs 7–9 240 hp

Ämneslärare gymnasiet 300 hp

Human Resources, inriktning 

mot företagsekonomi 180 hp

Human Resources, inriktning mot psykologi 180 hp

Internationellt arbete - inriktning globala studier 180 hp

Medie- och kommunikationsvetenskap 180 hp

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp

Interventions in Childhood 60/120 hp

Sustainable Communication 60/120 hp

Swedish Preschool Education 60 hp

God kunskap gör stor skillnad – för din framtid och för de 

personer som du kommer att möta i yrkeslivet. På Högskolan 

för lärande och kommunikation börjar skillnaden med en kreativ 

miljö och täta, inspirerande samarbeten.

MAKE A 
DIFFERENCE.

VÅRA PROGRAM

HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH KOMMUNIKATION
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Drömmen om ett specifikt framtidsyrke är ett vanligt sätt för 
en student att beskriva valet av utbildning. I det avseendet 
skiljer sig Freija Dam Larsen från mängden. 

– Jag hade inte gått runt och drömt om att bli lärare på ett  
fritidshem. Men när jag var ute på praktik kändes det verkligen 
helt rätt direkt. Därför är det väldigt bra att det ligger en praktik-
period tidigt i utbildningen, så att man kan känna att man har 
gjort rätt…eller inte gjort rätt, säger Freija Dam Larsen. 

Flera faktorer var med och bidrog till den rätta känslan. Den 
främsta av dem var de varierande arbetsdagarna med barnen. 
– Det händer verkligen saker hela tiden och barn är brutalt 
ärliga vilket jag tycker är fantastiskt. Sen får man faktiskt vara 
med och göra lite skillnad i någons liv, även om det handlar om 
små detaljer i vardagen. Utan att vara pretentiös så kanske man 
trots allt har ett litet finger med när barnens framtid ska formas. 

Freijas praktik var förlagd i skolor i Jönköping och Nässjö. 
De perioderna var även en form av utbildning av den egna 
självkännedomen. 
  – Vid sidan om barnens vardag lär du dig väldigt mycket 
om dig själv. Det blev en slags egen granskning om hur du är 
och hur du bemöter människor i olika situationer på skolan.

Bemötandet som Freija själv upplevde på Jönköping University 
när utbildningen startade beskriver hon som välkomnande. 
  – Jag kände mig väldigt välkommen med insparken och 
alla event som anordnas. Det är en trygg miljö där det finns 
något för alla och inte bara det klassiska studentlivet som kan 
vara lite stereotypt. Bara en sådan detalj som att länstrafiken var 
med och stöttade med resor under insparken var helt suveränt.

Har jag valt rätt högskoleprogram? För Freija Dam 

Larsen var svaret inte självklart när hon började läsa till 

grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Den första 

praktikperioden rätade ut frågetecknet med besked. 

“Man lär sig   
  mycket om    
  sig själv”

HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH KOMMUNIKATION

“Det som framför allt lockade mig 
var möjligheterna till utlandsstudier 
och verksamhetsförlagd utbildning, 
alltså praktik. Jag gillade också 
Jönköping som studentstad.”

Cornelia Johansson  
Före detta student,  
internationellt arbete  
- inriktning globala studier
Monitoring and evalutions oFFiCer 
på Fn i sri lanka

“I Zürich jobbar jag med att lansera, 
implementera och driva Triumphs nya 
lojalitetsprogram globalt. Anledningen 

till att det blev Schweiz är att jag för 
åtta år sedan träffade min schweiziska 

pojkvän under en utekväll på Akademin i 
Jönköping då han var utbytesstudent.”

eMelie hultMan  
Före detta student, Medie- oCh 

koMMunikationsvetenskap
 CrM Marketing Manager  

på triuMph internationalFoto: privat

Populär utbildning! 

Medie- och kommunikationsvetenskapliga 

programmet på JU är det fjärde  

mest populära i Sverige.

Foto: privat
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BACHELOR’S PROGRAMMES

Civilekonom 240 hp

International Economics 180 hp

International Management 180 hp

Marketing Management 180 hp

Sustainable Enterprise Development 180 hp

MASTER’S PROGRAMMES

Digital Business 120 hp

Economic Analysis 120 hp

Engineering Management 60 hp

Global Management 120 hp

International Financial Analysis 60 hp

International Logistics and Supply 

 Chain Management 120 hp

International Marketing 60 hp

Strategic Entrepreneurship 120 hp

OUR PROGRAMMES
Jönköping International Business School (JIBS) 

is a double accredited, globally connected, modern 

business school that is anchored in Scandinavian 

management traditions.

START AN 
INTERNATIONAL 
CAREER.

International Focus

We are the most international business school in Sweden 
and when you study at JIBS, you’ll get a truly international 
experience. Here at JIBS, you’ll meet ambitious students from 
all over the world. Our international research environment 
together with the global focus of our programme content opens 
doors to international careers.  Around 50% of JIBS programme 
students and teachers are from other countries. This means that 
your study environment is enriched by diverse perspectives and 
offers great opportunities for inspiring collaboration, much like 
it is in an international company. 

Global perspective

We have one of the largest study abroad programme of any 
Swedish business school, giving you the possibility to spend 
one or two semesters of your programme at one of our many 
partner universities. JIBS co-operates with a diversity of 
eminent universities and business schools all over the world, 
allowing us to facilitate global collaboration and provide a wide 
range of international experiences for our students. 

Double accredited

Having the EQUIS and AACSB accreditation helps JIBS stay 
on top when it comes to continuous improvement in education, 
research and the connection of the two. Focusing our efforts 
on sustainable change and ensuring quality are what makes us 
relevant and helps you further your career. 

Research-fuelled education

The business education we offer you is fuelled by the world- 
leading research that we carry out in the focus areas: 
Entrepreneurship, Ownership and Renewal. Our education 
integrates research competencies and corporate connections 
and focuses on fostering business leaders who are responsible 
and entrepreneurial.

Hands-on experience

Our philosophy of teaching is to mix theory with practice. JIBS 
is proud to have strong ties with a large group of companies 
and organisations. They support us in the development of 
our programmes and take part in the delivery of courses. As a 
student you are challenged to solve concrete business problems.

Launching you into an international career 

Here at JIBS we want you to aim high. Thanks to a research-
oriented education that offers real-life experiences, our students 
often find jobs quickly when they graduate. You can find JIBS 
alumni in companies such as Deloitte, Google, H&M, IKEA, 
Spotify, Tesla motors, Prada, Unilever, Accenture and many 
other well-known global corporations.   

JÖNKÖPING INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

  The most international 

business school in Sweden 

  Double accredited 

  Preparation for an 

international career 

  Opportunities to  

study abroad
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environment. I’m surrounded by people from all over the  
world and I’ve made a whole new life for myself in Ireland.  
I know that in the future if I 
move on to other companies, 
my international experience will 
definitely work in my favour.”

hanna Jonsson 
ForMer student, business 
developMent representative 
For dropbox, ireland. 

JÖNKÖPING INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

Jönköping International Business School is ranked as the 

number 1 Entrepreneurship research institute in Europe, 

and number 2 worldwide. (Xu, Chen, Fung & Chan, 2017). 

It’s also ranked as the number 1 Business Studies 

 and Economics research institute in Sweden.  

(Nordforsk, 2017)

The 10-week internship at KPMG 

really shed some light on accounting 

and auditing for me. I was given 

the same responsibilities that any 

freshly recruited audit associate 

joining their company would have. 

I was thrown into the real world of 

working life, and it felt like starting 

from square one, but KPMG was 

very supportive and helped me take  

the step from theory to practice. 

Now I have a new perspective on 

JIBS Entrepreneurship Challenge

Every year, JIBS arranges an annual student competition –  

a 24-hour innovation race, where cross-disciplinary teams 

of 4 students from Jönköping University compete to solve 

a real-life problem presented by a Swedish company. The 

teams are then given 24 hours to come up with a solution 

and prepare a pitch, which they present to a jury of industry 

experts on the final day. The winning team receives a cash 

prize of 60 000 SEK, plus a chance to see their solution 

become a working reality. 

JIBS Student Association (JSA)

JSA works tirelessly to give JIBS students the best 

experience of student life possible. Not only do they 

create a buzzing social life for its members through a 

variety of events and projects, but they also work to 

ensure educational quality at JIBS, and provide excellent 

job opportunities by hosting a variety of career events in 

conjunction with local companies.  

 

Find out more at jibsstudents.com. 

1 in 3 
JIBS students have been offered 
a job before they have graduated.

1 in 5 
JIBS students start their own 

business, either before or after 
they graduate.

SCIENCE PARK
 

Situated close to campus, Science Park is a meeting 

place where business representatives and new ventures 

can find common ground for development and 

collaboration. Jönköping University encourages students 

and staff at the university to start new businesses and 

is, therefore, supporting the activities at Science Park 

financially. This means you can access the resources for 

starting and developing a new enterprise free of charge. 

Every year, Science Park handles around 300 new 

business ideas from JU students and researchers.

“Studying abroad helped me get 
the job with Dropbox in Ireland.”
“I studied Marketing Management at JIBS and as part of the 
programme went to study abroad in Monterrey, Mexico. The 
fact that I did this was one of the reasons I ended up getting 
the job at Dropbox in Ireland. Even though I didn’t have a lot 
of work experience, they could see from my CV that moving to 
entirely new country was not a problem for me. They were also 
impressed by my language skills. At JIBS, I became exposed, 
not just to English, but to the corporate language that I now use 
every day at work. We were also pushed to present ourselves 
and talk confidently. This enabled me to be confident in the 
recruitment process. I’m now working in a faced-paced, tech 

auditing and accounting. I can see 

how varied and broad it is, and how 

beneficial it is to have knowledge 

and skills within this field. In the long 

run, I want to work in the finance 

industry, and as KPMG is one of 

the four biggest auditing firms in 

the world, having them on my CV 

will be a huge help. Even better, the 

internship resulted in a job offer 

from KPMG, and I cannot think of  

a better start to my career.

“My internship at KPMG helped me 
take the step from theory to practice.”

oliver Fransson
student, CivilekonoMprograMMet
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Teknisk kunskap är grunden som varje ingenjör och tekniker 
står på. Den får du på Tekniska Högskolan, när du läser något  
av våra utbildningsprogram, yrkeshögskoleutbildningar eller  
förberedande utbildningar. För att göra dig förberedd på bästa  
sätt inför marknadens olika behov, innehåller våra utbildningar 
även entreprenörskap, ledarskap, kommunikation och hållbar 
utveckling. Anpassningen till marknaden görs också genom 
dialog med regionens näringsliv och genom att vi aktivt 
förmedlar kontakter mellan studenter och företag.  

Förankra din kunskap 

Hur står sig min kunskap i arbetslivet? Den frågan kan du  
få tydliga svar på under din studietid på Tekniska Högskolan. 
Vi erbjuder en unik möjlighet genom att samtliga program 
innehåller praktik hos företag, både i Sverige och utomlands. 
Bland våra partnerföretag märks bland annat marknadsledare 
som Saab, Scania och Husqvarna Group.  
 

Utbildning med pålitlig kvalitet 

Du kan känna dig trygg med att din utbildning på Tekniska  
Högskolan håller högsta kvalitet. Vi är en av Sveriges största  
utbildare av högskoleingenjörer och medlem i CDIO-
initiativet, som är ett globalt samarbete mellan ledande  
ingenjörsskolor. På forskningsområdet har skolan en  
framträdande roll när det gäller industriell produkt-
framtagning och vi samarbetar med såväl nationella 

som internationella företag, industriforskningsinstitut, 
samt kompetens- och resursnätverk. Visionen är att bli 
Europaledande i att utveckla och sprida nya teknologier 
och kunskap som stärker konkurrenskraften hos små och 
medelstora företag.  

Möt den globala industrin  

Industribranschen blir alltmer globaliserad och även små 
företag har idag ett större antal internationella kontakter. 
För att förbereda dig på en internationell yrkesverksamhet, 
har vi 80 partneruniversitet över hela världen och ger dig 
goda möjligheter till studier utomlands. Genom Tekniska 
Högskolans internationella campus har du möjlighet att 
genomföra praktik eller examensarbete i samverkan med  
ett företag utomlands, oftast i kombination med akademiska 
studier. 

Utmana dig själv – och världen 

Ett uppmärksammat projekt på Jönköping University är the 
World Solar Challenge. Vartannat år deltar studenter från 
Tekniska Högskolan i världens största solbilstävling, där 
deltagarna ska planera och utveckla en soldriven bil, samt 
genomföra loppet som arrangeras i Australien. 2017 körde 
the JU Solar Team bilen 3022 kilometer, vilket ledde till en 
åttonde plats och Sveriges bästa placering någonsin.

3D-teknik 120 hp

Byggnadsutformning med arkitektur 180 hp

Civilingenjör: Industriell produktframtagning 300 hp

Grafisk design och webbutveckling 180 hp

Husbyggnadsteknik/

Väg- och vattenbyggnadsteknik 180 hp

Inbyggda system 180 hp

Industriell ekonomi och produktionsledning 180 hp

IT-infrastruktur och nätverksdesign 180 hp

Ljusdesign 180 hp

Logistik och ledning 180 hp

Mjukvaruutveckling och mobila plattformar 180 hp

Produktutveckling med möbeldesign 120 hp

Produktutveckling och design 180 hp

Sustainable Supply Chain Management 180 hp

Teknisk bastermin 30 fup

Tekniskt basår 60 fup

AI Engineering 120 hp

Industrial Design 120 hp

Materials and Manufacturing 60 hp

Product Development and Materials Engineering 120 hp

Production Development and Management 120 hp

Sustainable Building Information Management 120 hp

User Experience Design and IT Architecture 120 hp

 Tekniska Högskolan är inte bara en av landets största utbildare 

av högskoleingenjörer, den har också ett utpräglat fokus på att 

förbereda dig för morgondagens marknader.

VÅRA PROGRAM

INVENT 
TOMORROW.

Tekniska Högskolan samarbetar med sex strategiska 
partners och fler än 400 partnerföretag.

TEKNISKA HÖGSKOLAN
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TEKNISKA HÖGSKOLAN

Agnes Stjernberg läser andra året på Maskinteknik-
programmet med inriktning industriell ekonomi och produktions- 
ledning. Hon hade höga förväntningar på utbildningen och 
tycker absolut att de har infriats.
  – Tekniska Högskolan matchade mina önskemål när jag 
sökte runt efter olika program så det var ett självklart val för 
mig, säger Agnes Stjernberg.
Styrkan med utbildningen tycker hon är att man får läsa både 
rena maskintekniska ämnen och industriell ekonomi:
  – Det ger en bred kunskap och det känns som att jag 
kommer att vara attraktiv på arbetsmarknaden när jag tar 
examen.
Hon tycker att man snabbt lär känna andra studenter.
  – Engagerar man sig i skolan så träffar man massor av 
folk från andra program. Det är en av fördelarna med en lite 
mindre skola tycker jag, säger Agnes Stjernberg.

Det unika med internationella campus på Tekniska 
Högskolan i Jönköping är att du som student kommer 
in i samhället och kulturen på ett helt annat sätt än vid 
vanliga studier utomlands, berättar Roy Andersson, 
internationaliseringsansvarig på JTH.
  – Dessutom interagerar du med företag och ledare under 
studietiden, vilket är bra för ditt CV och underlättar för dig att 
få jobb, säger han.
  Petter Nilsson har varit iväg på två av Tekniska Högskolans 
internationella campus. Vårterminen 2018 var han i Bangkok, 
Thailand och året därpå var han i Columbia, USA.
  – Det var två helt otroligt häftiga upplevelser. Att faktiskt 
få bo, studera och arbeta i ett land är något helt annat än att 
bara åka dit på semester, säger Petter Nilsson.

Varför valde du internationella campus?

– Det är en chans man bara får en gång i livet, eller i mitt fall 
två gånger, säger Petter Nilsson.
  – Jag är otroligt tacksam för att jag har fått de här möjligheterna.  
Man får se världen ur andra perspektiv och lära sig mycket om 
andra kulturer, fortsätter han.

  Praktik (internship) eller examensarbete  
i ett regionalt eller globalt företag.

  Ett stort internationellt kontaktnät.

  Viktig erfarenhet och kunskap i din  
framtida yrkesroll.

  En snabb start på din karriär.

  Stärkt kulturell förståelse.

  Ökade språkkunskaper.

  Ämnesöverskridande samarbeten.

  Nätverkande och mentorskap med  
ledare i regionen.

Se världen och  
bredda ditt CV med  
internationella campus

Vill du kombinera praktik med studier på universitet i 

USA, Brasilien, Mexiko, Thailand eller Vietnam? Det är 

möjligt tack vare internationella campus på Tekniska 

Högskolan i Jönköping – och studierna är gratis. 

  – Det är en så himla fantastisk möjlighet att man 

nästan inte kan stå över, säger Julia Eriksson.

Petter Nilsson känner att han har utvecklats mycket som 
person och rekommenderar verkligen andra att åka på 
internationella campus.

Skapade sig en vardag

Julia Eriksson var våren 2019 på JTH:s Internationella 
Campus på ön Florianópolis i södra Brasilien. 
  – Det var helt fantastiskt, säger Julia Eriksson.
Hon har fått lärdomar och erfarenheter som hon menar aldrig 
går att uppnå i ett klassrum.
  – Jag har breddat mitt internationella nätverk, vilket 
kanske kan öppna möjligheter för mig att få ett jobb 
utomlands framöver, säger Julia Eriksson.
Hon har varit i Sydamerika flera gånger tidigare, men tyckte 
det var svårast att lämna den här gången eftersom hon hade 
skapat sig en vardag i Brasilien med studier, praktik och 
vänner. Hon är övertygad om att hon kommer att återvända  
till Brasilien och förhoppningsvis även till Florianópolis.
  – Framför allt vill jag träffa mina vänner - och förbättra 
min portugisiska.

Jönköping University Solar Team deltar i världens 
största tävling för soldrivna bilar, Bridgestone World 
Solar Challenge i Australien.
  – Vi vill pusha gränserna för att fortsätta driva 
utvecklingen framåt, säger Stella Bui och LisaBeth 
Sundström i JU Solar Team.
  JU Solar Team kan liknas vid ett litet företag med 
olika avdelningar, men där alla har insikt i varandras 
arbete. Stella Bui och LisaBeth Sundström tycker 
absolut att nya studenter ska engagera sig i JU Solar 
Team.
  – Det är en jättekul utmaning som ger bra 
erfarenheter, säger LisaBeth Sundström.
  Genom att visa att möjligheten och viljan finns till 
ny teknik som kan vara en del av lösningen till att helt 
gå över till förnyelsebar energi svarar JU Solar Team 
även för en viktig miljöinsats.

Oskar Ogarp går andra året av Civilingenjörsprogrammet 
med inriktningen industriell produktframtagning på Tekniska 
Högskolan i Jönköping. Han har alltid varit intresserad av 
teknik och är övertygad om att utbildningen innebär en 
gyllene möjlighet för honom att få in en fot i näringslivet.
  – Det är en efterfrågad utbildning i en växande industri 
som kommer att leda till goda möjligheter för roliga jobb, 
säger Oskar Ogarp.

Hur är stämningen?

– Helt underbar! Det finns alltid någon extra aktivitet på 
skolan att göra för alla som vill och jag är säker på att jag 
kommer att se tillbaka på min studietid på JTH med ett leende 
på läpparna.

JU SOLAR TEAM 
PUSHAR  
GRÄNSERNA

Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) är en av landets 

största utbildare av högskoleingenjörer. Vi har ett nära 

samarbete med regionens näringsliv och alla studenter 

varvar teori och praktik under utbildningen.

“Det var ett 
självklart val   
för mig.”

DETTA FÅR DU GENOM  

INTERNATIONELLA CAMPUS PÅ JTH:

Foto: LisaBeth Sundström

Foto: privat
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När du tar klivet in på Hälsohögskolan befinner du dig 
på ett av Sveriges ledande lärosäten inom hälsa, vård och 
socialt arbete. Du kommer att studera i nyrenoverade 
utbildningslokaler och labbmiljöer - utrustade med den 
senaste tekniken inom våra studieområden. Här är den 
akademiska standarden hög och erfarenheten av att utbilda 
personer för olika vårdyrken är lång. Arbetet med att utveckla 
utbildningarna görs tillsammans med studenterna och med 
samhället, både regionalt, nationellt och internationellt. 
Yrkesverksamma handledare finns med i planeringen av de 
praktiska inslagen och du erbjuds utbildning på grundnivå, 
avancerad nivå och forskarnivå. Den mixen har gjort att 
Hälsohögskolan inte bara är uppskattad av studenter, utan 
även av aktuella arbetsgivare. 

Forskning som gör skillnad

En mycket viktig del av Hälsohögskolans verksamhet är 
forskning som förbättrar de metoder som bevarar och 
återskapar människors hälsa, välbefinnande och välfärd. 
Vår forskning har ett gott anseende, både nationellt och 
internationellt, med en hög vetenskaplig produktion av 

originalartiklar och citeringsfrekvens. Vi forskar på individer, 
grupper och samhällsrelevanta fenomen som rör hälsa och 
välfärd. I fokus står hela livsloppet, både när det rör grund-
läggande frågeställningar och praktiska tillämpningar. För 
att slutresultatet ska leda till förbättringar inom de aktuella 
områdena, samarbetar vi med verksamheter inom vård och 
socialt arbete, men även med andra lärosäten. 

Internationella möten och perspektiv

Kulturella jämförelser ger ett bredare kunskapsperspektiv och 
på Hälsohögskolan är du aldrig långt ifrån internationella 
influenser. Ett flertal program och kurser hålls på engelska, 
där du möter både utbytesstudenter och inresande gäst-
forskare. Student- och lärarutbyten genomförs regelbundet 
med något av de cirka 60 partneruniversiteten. Utländska 
doktorander har funnits på plats under ett flertal år, men 
antalet kommer att öka ytterligare tack vare nya samarbeten. 
Som en garanti för internationaliseringsarbetet finns 
Hälsohögskolans internationella råd som ansvarar för frågor 
och policys som rör internationella student- och lärarutbyten, 
samt internationellt forskningssamarbete.

Arbetsterapeut 180 hp

Biomedicinsk analytiker, klinisk fysiologi 180 hp

Biomedicinsk analytiker, laboratoriemedicin 180 hp

Prosthetics and Orthotics 180 hp

Röntgensjuksköterska 180 hp

Sjuksköterska 180 hp

Socionom 210 hp

Tandhygienist 180 hp

Magister-/masterprogram i arbetsterapi 60/120 hp

Magister-/masterprogram i gerontologi 60/120 hp

Master of Product Development – Specialisation 

in Assistive Technology (MASTech) 120 hp

Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap

inom hälsa och välfärd 120 hp 

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

mot distriktsköterska 75 hp

Hälsohögskolans utbildningar får mycket positiva omdömen i nationella 

utvärderingar och nämns ofta som goda exempel i massmedia. Det är ingen slump. 

Under många år har vi arbetat för att forma en attraktiv studiemiljö, bygga starka 

samarbeten med vårdverksamheter och skapa internationella möjligheter.

VÅRA PROGRAM

BECAUSE  
YOU CARE.

HÄLSOHÖGSKOLAN

Foto: Fredrik Framåt
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– De flesta jag läser tillsammans med har exempelvis 
sommarjobbat inom vården, medan jag helt saknade 

erfarenhet. Men kursutbudet har varit bra och jag gillade 
framförallt den radiografiska undersökningsmetodiken. 

Under den kursen tog vi klivet till det mer praktiska, lärde 
oss att ställa in maskinerna och att ta bra bilder. 

JhurMie dorJi  
student, röntgensJuksköterskeprograMMet

– Man lär sig mycket och 
har stor nytta av alla de 
praktiska övningarna på 

Studentkliniken, men även 
av den verksamhetsförlagda 

utbildningen (VFU). Att förena 
teori med praktik känns som bra 

förberedelser för arbetslivet.  

JoseFin barnardo  
Före detta student  

tandhygienistprograMMet

Du får med dig praktisk 
erfarenhet redan under 
utbildningen både 
genom VFU och  
våra studentkliniker  
på campus.

För dig som studerar 
på Hälsohögskolan 

väntar en bra 
arbetsmarknad.

– Jag är oerhört nöjd med att utbildningen var så innehållsrik 
och varierad med praktiska och teoretiska moment. Våra 
lärare var verkligen engagerade och de biomedicinska 
analytiker som utbildas här är eftertraktade i hela landet. 

eMMa andersson  
Före detta student, bioMediCinsk analytiker inriktning 
laboratorieMediCin

– Det är en bred utbildning 
för ett brett yrke. Kurserna är 

väldigt olika och du känner 
naturligtvis extra mycket för 
vissa av dem. Just nu vet jag 

inte exakt vad jag vill jobba med 
i framtiden, men troligtvis med 

ungdomar inom kriminalvården 
eller behandlingsområdet. 

benJaMin barassa 
student, soCionoMprograMMetDet rådet ger Josefin Lång,  

före detta student på 

Ortopedingenjörsprogrammet 

(Prosthetics and Orthotics)  

till blivande studenter.  

Idag jobbar Josefin som 

legitimerad ortoped- 

ingenjör i Oslo.

HÄLSOHÖGSKOLAN

Hälsohögskolan - ett självklart val

 – JU är faktiskt den enda skolan i Sverige som har just den här 
utbildningen och jag hade hört mycket positivt om Jönköping 
som studentstad. Utbildningen är den perfekta mixen mellan 
teknik och människa.

Studentklinik på campus

– Klasserna på programmet är små, vilket gör att man får en 
bra sammanhållning bland klasskamrater och en bra relation 
till lärare. I skolan har vi nu helt nya lokaler med verkstad och 
patientrum, dit kommer frivilliga personer som är i behov av 
de hjälpmedel vi under perioden läser om. Att ha klinik med 
verkstad i skolan ger oss möjlighet att direkt få användning  
av vår teoretiska kunskap i praktiken.

Internationell erfarenhet- MFS i ett utvecklingsland

– Jag fick ett Minor Fields Studies-stipendium, vilket gjorde 
det möjligt för mig att åka till utvecklingslandet Kiribati under 
8 veckor. På de små stillahavsöarna träffade vi och intervjuade 
patienter som mist benet och fått tillgång till protes för att 
samla in data som sedan resulterade i en kvalitativ studie. 
Resan gav mig insyn i en helt annan livsstil och jag lärde mig 
hur hjälpmedel måste anpassas på olika sätt, beroende på 
miljö, klimat och kultur.

En bra arbetsmarknad väntar

– Redan under mitt sista år på utbildningen fick jag 
jobberbjudanden, men jag valde istället att stanna 
kvar ett extra år för att jobba som Ordförande i 
Hälsosektion. Som ordförande ansvarar du över 
studenterna på Hälsohögskolan och arbetar med  
allt ifrån studiemiljö, utbildningsfrågor och arrangerar  
flera sociala evenemang. Du är i stort sett länken mellan 
ledningen på skolan och studenterna. Efter det mandatet 
fanns det många olika jobbalternativ för mig, ortopedteknik  
är en bransch som hela tiden utvecklas och har goda framtids-
utsikter både i Sverige och internationellt. 

- den går fortare  
än du tror!“

“Ta vara på din studietid
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Jönköping University har ett stort utbud 

av fristående kurser. Kurserna ges på hel-, 

halv- eller kvartsfart och du kan välja mellan 

att läsa på campus, via lärcentra i regionen 

eller helt på distans via nätet. För dig som 

aldrig studerat på högskola eller universitet 

kan fristående kurser vara en möjlighet att 

testa på livet som student, och för dig som 

pluggat tidigare är det en chans att bygga 

på eller bredda tidigare studier.  

Valet är ditt! 

 

Läs mer om fristående kurser på  

JU.SE/KURSER

Automations- och robotingenjör 
Jönköping, 400 Yhp 
 
Behandlingspedagog  
Neuropsykiatriska  
funktionsnedsättningar  
Eksjö, 400 Yhp 
 
Behandlingspedagog  
Neuropsykiatriska  
funktionsnedsättningar* 
Eksjö, distans, 400 Yhp 
  
CNC-tekniker  
- blått certifiktat, automation* 
Jönköping, 200 Yhp 
 
Elkraftingenjör*  
Jönköping, 400 Yhp 
 
Elprojektör  
Jönköping, 200 Yhp 
 
Fastighetsingenjör 
Värnamo, 400 Yhp 
 
Fotortist*  
Jönköping distans, 400 Yhp 
 
Fältservicetekniker  
- mobila arbetsmaskiner 
Ljungby, 400 Yhp 
 
Inköp och upphandling*  
Värnamo distans, 400 Yhp 
 

En Yh-utbildning bygger på ett tätt samarbete med dina framtida 
arbetsgivare. Utbildningarna är framtagna för att matcha kompetens- 
behoven i arbetslivet och 90 procent av de som tar examen får 
rätt jobb efter utbildningen. Utbildningarna kombinerar teori och 
praktik då en stor del av utbildningen är förlagd på ett eller flera 
företag, något som ger både arbetslivserfarenhet och nyttiga 
branschkontakter redan under studietiden.
 
Läs mer om yrkeshögskoleutbildningarna  
och gör en intresseanmälan på JU.SE/YH

Fristående kurser

Få kompetensen arbetsmarknaden behöver. 

200 Yhp motsvarar ett års heltidsstudier 

*I januari 2020 vet vi om dessa utbildningar beviljas och startar till hösten 2020. Håll utkik på JU.SE/YH. 

Yrkeshögskole- 
utbildningar

Integrationspedagog*  
Värnamo distans, 400 Yhp 

Kvalificerad 3d-printtekniker* 
Värnamo, 400 Yhp 
 
Platschef  
- Bygg och anläggning  
Jönköping, 200 Yhp 
 
Platschef  
- Bygg och anläggning*  
Malmö, 200 Yhp 
 
Polymeringenjör  
Jönköping, 400 Yhp 
 
Process- och  
automationsingenjör  
Jönköping, 400 Yhp 
 
Produktionsteknik  
- Trä, möbler och inredning* 
Nässjö, Tibro, 300 Yhp
  
Produktionsutveckling  
Värnamo, Jönköping, Nässjö, 400 Yhp  

 
Projektledare inom lager-  
och produktionslogistik* 
Jönköping, 200 Yhp 
 

Specialistundersköterska/
skötare Neuropsykiatriska 
Funktionsnedsättningar  
Eksjö, distans, 200 Yhp 
 
Stödpedagog inom 
funktionshinderområdet* 
Oskarshamn, Värnamo, 400 Yhp 
 
Svetsspecialist och 
Svetsinspektör, IWS, IWI-S 
Jönköping, 200 Yhp 
 
Verktygsteknik  
Värnamo, 300 Yhp 
 
Visualisering av arkitektur 
Eksjö, 400 Yhp
 
Visualisering av rum, 
inredningar och produkter 
Eksjö, 400 Yhp
 
Vårdadministratör* 
Jönköping, 400 Yhp 
 
Värdeskapande logistik  
Jönköping, 400 Yhp 
 
Webbutvecklare .NET  
Värnamo distans, 400 Yhp
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Jönköping 
Det är nära till mycket i Jönköping. Gå eller cykla 
till city så har du ett stort och samlat utbud av 
aktiviteter, shopping och restauranger. Fråga 
nuvarande studenter om deras favoritställen i staden 
och du kommer att få många olika svar. Kanske 
har de fastnat lite extra för promenadstråket och 
uteserveringarna vid Munksjön, för sportutbudet, 
Vätterstranden eller för något av de många caféerna. 

Jönköping är en stad där det är lätt att trivas. Som 
studentstad är den precis lagom stor för att kunna 
erbjuda ett intressant studentliv och samtidigt ha allt 
du behöver samlat på en överskådlig yta. Här finns 
både stadsliv och natur och friluftsliv inom räckhåll.
I Jönköping finns utrymme för alla tycken och smaker.  

Vi hoppas att du kommer hit och känner  
dig som hemma.

MALMÖ

GÖTEBORG

STOCKHOLM

JÖNKÖPING
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Att börja plugga är att öppna upp ett nytt kapitel i livet, att ta 
steget in i något okänt. För några år sen satt jag själv där och 
fyllde i mina val på antagning.se, ovetandes om vad som låg 
framför mig. Tre år senare stod jag på campus tillsammans 
med min klass, firandes att examen äntligen var här. Så från 
en gammal student till en ny, här är några saker jag önskat  
att någon berättat för mig innan min tid på JU började:  

Det kan vara jobbigt i början

Nya intryck hela tiden och känslorna svämmar över. Det är 
okej, och det går över.  

Tro på dig själv

Hallå? Du kom ju faktiskt in på din utbildning. Du är grym! 

Allt måste inte vara nytt

Ett begagnat matbord fungerar fint, och kurslitteratur köpt 
via en Facebookgrupp är minst lika bra. Om inte bättre? En 
överstrykning eller vikt sida kan vara precis den guidning du 
behöver. 

Du är här för att lära dig

Förvänta dig inte att du kommer förstå allt direkt. Det kommer 
vara tufft men det kommer också att lossna till slut.  

Som student styr du över din vardag. 

Om du drömmer om att bo utomlands, 

elitsatsa på din idrott, engagera dig i 

en studentförening eller starta företag 

är studenttiden ett bra tillfälle att sätta 

planen i verket. Du bestämmer hur ditt 

studentliv på JU ska se ut.

Studieteknik är individuellt

Givetvis kan guider och tips vara till god hjälp, men alla lär 
sig bäst på olika sätt. Lyssna på dig själv och lär dig hur du 
fungerar så kommer resultaten snabbare. 

Våga vara ledig

Ibland är den mest effektiva pluggstunden den du inte pluggar 
alls. Släpp böckerna, ta en promenad, se en film, åk hem till 
familjen. Du kan inte vara student dygnet runt så tillåt dig 
själv att vara ledig och kom tillbaka med ny energi. 

Fira

En skriven tenta, ett godkänt grupparbete eller bara att veckans  
sista föreläsning är slut? Hitta guldkornen i vardagen och fira 
dem, det är du värd.  

Ta vara på livet som student

Njut. Att vara student är helt fantastiskt och ofta reflekterar du 
inte över precis hur underbart det varit förrän det är över. 

Starta dagen med en take away-kaffe, 

gå på föreläsning, plugga i biblioteket, 

fika med en kompis, värm din 

matlåda i lunchrummet, sätt dig för 

att fokusera i en datasal, gå på After 

School i studentkaféet och avsluta 

dagen med ett besök i gymmet  

– allt utan att lämna campus.

Studentliv

Vad jag önskar att jag visste 

innan jag började plugga

Ida Karlsson,  
före detta student Medie- och 
kommunikationsvetenskapliga programmet.  



I Jönköping finns det mesta runt hörnet och 

resten når du med välfungerande kollektivtrafik. 

Därför är det enkelt att bo nära – antingen i 

stan eller en kvart bort med buss. Men att hitta 

en studentbostad är inte alltid enkelt. Därför 

har vi gjort en liten guide. 

       På bostadsportalen studbo.se hittar du alla 
lediga studentbostäder som bostadsföretag 
med studentboenden har att erbjuda i 
Jönköping. Supersmidigt!

 

      Kolla ofta och noga på Blocket. Det dyker 
ofta upp boenden där och då gäller det att 
vara snabb.

       Anmäl dig till hyresvärdar som erbjuder 
andra lägenheter än studentbostäder.

       Våga leta bostad utanför centrala Jönköping. 
Du kan hitta bra bostäder med en restid till 
högskolan på 20 minuter.

      Sök bostad i angränsade kommuner, till 
exempel Nässjö, Vaggeryd eller Forserum.

Boende        Annonsera i lokala tidningar såsom 
JönköpingsPosten och Jnytt eller på köp- 
och sälj-, och bostadssajter eller sociala 
medier.

       Dela bostad med andra studenter. Ofta är 
det lättare att få tag på större lägenheter 
än små.

       På Studentkårens bostadssidor hittar du 
ytterligare information om bostäder, vad 
du bör känna till innan du flyttar och ett 
bostadsforum.

Hur skulle du vilja bo?  

Är det egen lya, inackordering, korridor eller 

delad lägenhet det som lockar dig mest? Ibland 

kan det ta tid innan drömboendet blir ditt. Men 

oroa dig inte, med lite envishet så löser sig det 

mesta. Tänk på att vid terminsstart är söktrycket 

stort och det kan löna sig att vara kvick.
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PLUGGA UTOMLANDS

Jönköping University är en internationell högskola, det 

kommer du märka redan på campus. I en global atmosfär 

där olika kulturer, språk och nationaliteter möts kommer 

du lära dig nya saker om dig själv, andra och om världen. 

Som student har du dessutom möjlighet att läsa på något 

av våra partneruniversitet, eller göra din praktik eller 

examensarbete på ett företag eller organisation utomlands. 

Vill du upptäcka världen samtidigt som du pluggar  

har du helt enkelt kommit rätt.

“Jag är otroligt glad att jag fick och tog 
chansen att göra MFS, det är en upp- 
levelse och erfarenhet jag kommer att  
se tillbaka på som en fantastisk tid och  
minnas hela livet.”

Malin, Före detta student  
ortopedingenJörsprograMMet 
Minor Field studies i phnoM penh,  
kaMbodJa

“Reading Jönköping University’s website I realized 
that I would be meeting a lot of people from all 
over the world. In the end, that is how my stay 

here has turned out. Actually, I think I have made 
friends from every country in Europe. Wherever 
I choose to go in Europe, I would be able to stay 

with a friend from my time here.”

Mark, Före detta student  
international eConoMiCs 

Flyttade till sverige Från uganda 
För att studera på Ju

“I know that I have learned a lot this 
semester and that I have developed as a 
person. I have really stepped out of my 

comfort zone and challenged myself. If you 
ever think about going on an exchange 
semester, just go! This is something that 

you will never regret nor forget.”

Carl, student  
industriell ekonoMi oCh produktionsledning 

utbytesstudier vid korea university,  
sydkorea 
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”Det bästa med att plugga utomlands 
är förmodligen ALLT! Att få möjligheten 
att upptäcka ett nytt land och träffa 
människor från olika kulturer är helt 
fantastiskt.”

Mikaela, Före detta student  
Medie- oCh koMMunikationsvetenskap  
utbytesstudier vid swinburne  
university oF teChnology, australien
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Vad gör  
studentkåren?

Vill du ha en bra inledning på studielivet? Insparken 
på JU är en uppskattad startvecka som är fylld med 
aktiviteter – ett perfekt tillfälle att lära känna både 
campus, staden och andra studenter. 
  Utöver det arrangeras en rad andra aktiviteter 
under året. Det finns också många studentföreningar 
med olika inriktningar. Musik, teater, mänskliga 
rättigheter, e-sport, idrott eller utrikespolitik är bara 
några exempel. Via kåren och studentföreningar 
hittar du likasinnade.

STUDENT
-KÅREN

Studentkåren jobbar med både små och stora saker för 
att göra din vardag som student bättre och för att du 
ska få en så bra utbildning som möjligt. Bland annat: 

På Jönköping University 
finns kårobligatoriet kvar. 
Det betyder att du måste 
vara medlem i studentkåren 
– och tack vare det får 
du tillgång till allt som 
studentkåren ordnar.

Utbildningsbevakning

Studiesocialt arbete  
(allt från arbetsmiljö till föreningar och aktiviteter)

Integration

Studenthälsa

Bostadsfrågor

Serviceverksamhet  
(så som nattklubben Akademien, campuskaféerna 
Rio och Sydney och receptionen Studentservice)

Foto: Jönköping University

Foto: Emma Björkdahl



BEHÖRIGHET För att komma in på en utbildning 
måste du ha rätt behörighet. Alla utbildningar 
kräver grundläggande behörighet, vissa både 
grundläggande och särskild behörighet, och 
vissa utbildningar kräver till exempel att du gör  
ett antagningsprov. Om det är fler som söker till  
kursen eller programmet än det finns platser görs 
 ett urval bland de som har sökt. 

VILKEN UTBILDNING VILL DU LÄSA?
Bläddra i vår katalog och läs mer på 
 ju.se/studera

STEG 1

Välkommen till  
Jönköping University! 

TERMINSTART VECKA 34

Obligatoriskt upprop  
för alla antagna.

24 JULI

TACKA JA!
Du som blivit antagen med 
första antagningsbeskedet 
måste tacka ja senast 24 
juli för att behålla din plats.

DIN ANSÖKAN Du hittar all information om hur 
ansökan går till på antagning.se. Där gör du även 

din webbanmälan. Om du inte kan använda webben 
för att anmäla dig, kan du göra det via post till 
Antagningsservice. Du kan hela tiden följa din 
anmälan på Mina sidor på antagning.se För mer 
information om bland annat behörighet, meriter 

och urval för program och kurser på Jönköping 
University, gå in på ju.se/anmalan. Från ju.se kan 

du enkelt hitta direkt till ansökan på antagning.se

SÄRSKILT PEDAGOGISKT STÖD Du som har 
en funktionsnedsättning kan få olika former 
av pedagogiskt stöd under studietiden. Du 
måste kunna visa handlingar som styrker din 
funktionsnedsättning och ditt behov av stöd 
utformas i samråd med högskolans samordnare  
för särskilt pedagogiskt stöd. JU.SE/SPS

STUDIEVÄGLEDNING Den allmänna studie-
vägledningen ger personlig vägledning inför dina 

kommande studier. Här kan du få information om 
högskolans program och kurser och svar på dina 

frågor om behörighet och antagning.  
JU.SE/STUDIEVAGLEDNING

15 APRIL

SISTA ANMÄLNINGSDAG!
Onsdag 15 april är sista anmälningsdag 
för utbildningar med start höstterminen 
2020. All information som rör anmälan 
och antagning hittar du på antagning.se

APRIL – JUNI

KONTROLLBESKED 
Mellan april och juni behandlas din ansökan.  
När din anmälan är färdigbehandlad med-
delas du via e-post att gå in på ”Mina sidor” 
på antagning.se och kontrollera att alla 
uppgifter stämmer.

16 MARS

ANMÄLAN ÖPPNAS
Nu kan du börja söka höstens 
kurser och program på 
antagning.se

ANTAGNINGSBESKED 1 
Du hittar ditt antagningsbesked 
på antagning.se. Där anges om 
du är antagen, reservplacerad 
eller struken.

9 JULI

18 JUNI

SISTA KOMPLETTERINGSDAG
Om din ansökan behöver  
kompletteras gör du det via 
antagning.se senast 18 juni.

ANTAGNINGSBESKED 2 
Du hittar ditt antagningsbesked på antagning.se. 
För att tacka ja till din plats deltar du på det  
obligatoriska uppropet.

30 JULI
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Arbetsterapeutprogrammet 14.35 15.00 0.80
Internationellt arbete  
- inriktning Globala studier

14.00 14.02 0.80

Biomedicinska analytikerprogrammet,  
inriktning klinisk fysiologi

10.90 12.37 0.90
Medie- och kommunikations- 
vetenskapliga programmet,  
Marknadskommunikation

18.06 17.60 0.85

Biomedicinska analytikerprogrammet,  
inriktning laboratoriemedicin

12.06 13.71 0.85
Medie- och kommunikations- 
vetenskapliga programmet,  
Medieproduktion

16.72 15.33 0.80

Prosthetics and Orthotics, BSc 16.25 18.25 0.85
Medie- och kommunikations- 
vetenskapliga programmet,  
Strategisk kommunikation

16.35 16.00 0.80

Röntgensjuksköterskeprogrammet 14.00 13.84 0.95
Medie- och kommunikations- 
vetenskapliga programmet,  
Global Communication

15.44 13.20 0.85

Sjuksköterskeprogrammet 15.46 15.50 0.80
Medie- och kommunikations- 
vetenskapliga programmet,  
Öppen ingång

19.95 20.05 1.00

Socionomprogrammet 19.27 18.85 1.10
Ämneslärarprogrammet med  
inriktning mot arbete i grundskolans 
årskurs 7 - 9 (Hi)

13.40 17.59 1.10

Tandhygienistprogrammet 16.70 16.79 0.80
Ämneslärarprogrammet med  
inriktning mot arbete i grundskolans 
årskurs 7 - 9 (Re)

15.54 12.54 0.80

Förskollärarprogrammet 11.09 10.87 0.80
Ämneslärarprogrammet med  
inriktning mot arbete i grundskolans 
årskurs 7 - 9 (Sh)

14.63 - 1.05

Grundlärarprogrammet  med   
inriktning mot arbete i grundskolans 
årskurs 4-6

10.86 12.26 0.80
Ämneslärarprogrammet med  
inriktning mot gymnasieskolan (Eng)

11.41 - 0.90

Grundlärarprogrammet med  
inriktning mot arbete i fritidshem

9.43 10.44 0.80
Ämneslärarprogrammet med 
inriktning mot gymnasieskolan (Hi)

12.10 13.84 0.80

Grundlärarprogrammet med  
inriktning mot arbete i förskoleklass 
och grundskolans årskurs 1-3

11.56 10.48 0.80
Ämneslärarprogrammet med  
inriktning mot gymnasieskolan (Re)

10.68 - -

Human Resources med  
inriktning mot företagsekonomi

18.01 17.60 0.95
Ämneslärarprogrammet med  
inriktning mot gymnasieskolan (Sh)

12.48 - 0.80

Human Resources med  
inriktning mot psykologi

19.10 17.20 0.95
Ämneslärarprogrammet med  
inriktning mot gymnasieskolan (Sv)

16.33 13.13 0.90

Civilekonomprogrammet 17.40 17.50 1.00 Produktutveckling med möbeldesign 13.97 13.48 0.80

International Economics,  
kandidatprogrammet

16.94 16.15 0.80 Tekniskt basår 12.78 12.80 0.80

International Management,  
kandidatprogrammet

16.46 16.55 0.90 Tekniskt basår, distans 17.55 17.32 0.95

Marketing Management,  
kandidatprogrammet

15.60 16.30 0.80

Sustainable Enterprise Development,  
kandidatprogrammet

14.49 14.73 0.80

3D-teknik 11.28 11.90 1.00

Byggnadsteknik:  
Byggnadsutformning med arkitektur

14.57 15.19 0.80

Byggnadsteknik: Husbyggnadsteknik/ 
Väg- och vattenbyggnadsteknik

11.44 13.10 0.80

Datateknik:  Mjukvaruutveckling  
och mobila plattformar

10.83 12.00 0.80

Datateknik: Inbyggda system 12.71 13.17 0.80

Grafisk design och webbutveckling 18.34 17.50 1.10

Industriell organisation och ekonomi:  
Logistik och ledning

11.51 11.45 0.80

Industriell organisation och ekonomi:  
Sustainable Supply Chain Management

12.67 13.01 0.90

Industriell Produktframtagning  
(Civilingenjör)

16.20 17.28 1.00

IT-infrastruktur och nätverksdesign 14.55 13.41 0.85

Ljusdesign 11.20 10.71 0.80

Maskinteknik: Industriell ekonomi  
och produktionsledning

14.05 12.80 0.85

Maskinteknik:  
Produktutveckling och design

12.58 12.07 0.85

Detta är en fingervisning om vad som krävs för att 
komma in på våra utbildningar. Det finns förstås 
flera olika sätt att visa det men här listar vi vad som 
tidigare krävts för att söka in från gymnasiet eller 
med högskoleprov. Läs mer på UHR.SE

Tidigare  
antagningspoäng

URVALSGRUPP

BI: Gymnasiebetyg utan komplettering.

BII: Gymnasiebetyg med komplettering.

PJ: Resultat från högskoleprov.

Lägsta antagningspoäng efter urval 2, 2019

GRUNDUTBILDNING MERITVÄRDE

BI BII PJ

GRUNDUTBILDNING MERITVÄRDE

BI BII PJ

GRUNDUTBILDNING MERITVÄRDE

BI BII PJ

GRUNDUTBILDNING MERITVÄRDE

BI BII PJ
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Öppet hus
Jönköping University bjuder in blivande 

studenter och andra intresserade till 

Öppet hus 21 mars 2020.  

Välkommen!

Kontakta oss

Vi vet att det kan kännas svårt att välja utbildning, 

och att det dyker upp mycket frågor. Tveka inte  

att kontakta oss om du undrar något.

JU.SE/STUDERA

Vi åker på turné 
Kanske kommer vi till just din skola?  

Om inte: hör av dig till oss! 

Vi ser fram emot träffas för att prata  

framtid och studier med dig.
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UTGIVNING JÖNKÖPING UNIVERSITY

DESIGN OCH PRODUKTION JÖNKÖPING UNIVERSITY  

FOTO PATRIK SVEDBERG (om inte annat anges)   TRYCK TMG TABERGS

Informationen i katalogen är känd i oktober 2019.  

För uppdaterad information se ju.se

Vi vet att det är ett stort beslut du är på väg 

att ta. Därför hoppas vi att det som står i vår 

katalog har hjälpt dig en bit på vägen.  

Du hittar mer information om alla våra  

program och får träffa nuvarande och tidigare 

studenter som berättar vad de tycker om 

sin utbildning och om livet som student vid 

Jönköping University på ju.se 

 

Oavsett varför du vill börja läsa, vem du är, 

vilka egenskaper du har eller var du kommer 

ifrån kan du vara del av Jönköping University. 

 

NU KÖR VI!



JU.SE


