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LEDARE

HEJ SOMMARTIDER!
Naturen sprakar i sin färgprakt,
de sista tentorna är skrivna och
de sista diplomen har delats ut till
avgångsstudenterna på examens
dagen. Campus blir lite tomt och
vi laddar batterierna för att möta
alla nya studenter i augusti. Sommar!
På Högskolan i Jönköping har det varit en intensiv
vår. Vår nya modell för högskolans interna styr
ning har väckt stor debatt, inte minst i media. En
oro för förändring, och en oro för att regionens
näringsliv inte ska få tillräckligt mycket att säga till
om när det gäller högskolans verksamhet, har lett
till turbulens. Nu har regeringen utsett en ny ord
förande i stiftelsestyrelsen och högskolan fortsätter
nu fokusera på sin kärnverksamhet, utbildning och
forskning – i nära samverkan med omvärlden.
Vi värnar våra regionala partners och vänner.
Det ligger i högskolans strategi att öka vår verk
samhetsgrundade samverkan med företag och
offentliga verksamheter. Den verkliga och värde
skapande samverkan sker i den dagliga verksam
heten. Den sker när högskolans lärare, forskare,
övrig personal och studenter samverkar med en
stor mängd enskilda företag och offentliga aktörer
genom forskningsprojekt, föreläsningar, uppdrag,
fortbildning av yrkesverksamma, vårt unika Science
Park-system, verksamhetsförlagd utbildning och
examensarbeten.
Vi gör allt vad vi kan för att växa av egen
kraft och säkra kvaliteten för att hävda oss i
konkurrensen på en internationell utbildnings
marknad och via finansiering som vi söker i
konkurrens. Resultatmässigt har det gått bra för
högskolan de senaste åren. Söktrycket till utbild
ningen ökar, den företagsnära forskningen växer
och vi klättrar i nationell ranking där vi nu ligger
högst bland högskolorna och högre än några av
universiteten.
På Högskolan i Jönköping vågar vi utveckling,
vi vågar förändring för att växa för framtiden.
Efter sommaren lanserar högskolan en ny grafisk
profil, och då kommer även det första numret
av vårt nya magasin där
du kommer kunna läsa
mer om högskolan och
dess samarbeten.
Väl mött, och ha
en skön sommar!

ANITA HANSBO, REKTOR

Fler än någonsin vill
plugga på Högskolan
i Jönköping
Högskolan i Jönköping är bland de läro
säten som ökar mest i landet när det gäller
ansökningar till utbildningar med start
i höst. Nu längtar vi efter att välkomna
alla nya studenter efter sommaren!
Nationellt minskar ansökningar totalt med drygt
1 procent jämfört med förra året. Högskolan i Jönköping
går mot strömmen och ökar. Bland de som sökt utbildning
vid Högskolan i Jönköping som sitt förstahandsval är det
en ökning med 8 procent jämfört med förra året.
Bland universitet och lärosäten med blandat utbild
ningsutbud hamnar Högskolan i Jönköping på delad
andraplats bland de som ökar mest, tillsammans med
Högskolan i Gävle, efter Örebro universitet.
De allra populäraste programmen i Jönköping är
utbildningar till socionom, sjuksköterska, förskollärare
och civilekonom. En nyhet i programutbudet i år är
Engineering Management som har många sökanden. Det är
ett masterprogram som ges i samarbete mellan Jönköping
International Business School och Tekniska Högskolan.

Grattis JIBS
till världsledande
kvalitetsbevis!
Jönköping International Business School har efter
att ha genomgått ett omfattande utvärderingsprogram blivit EQUIS-ackrediterade. Det är en
kvalitetsstämpel som innebär att JIBS nu ingår i
en exklusiv skara av mindre än en procent av
världens handelshögskolor.
I Norden finns endast tio handelshögskolor med
EQUIS-ackreditering, och i Sverige är det endast
handelshögskolorna i Stockholm och Göteborg samt
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
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International Week – mångfald
och internationella influenser
Varje vecka är en internationell vecka på högskolan. Här finns 1 500 internationella
studenter från hela världen som sätter sin prägel på vad högskolan är. Men en gång
varje termin arrangerar Studentkåren och högskolan International Week där de
internationella studenterna visar och berättar om sina hemuniversitet och länder.
International Week är att uppmärksamma detta samt
uppmuntra fler till att ta steget ut i världen. Kolla
bara på de som kommer till lilla Jönköping för att
studera. Under 2014 anlände totalt 1 168 internatio
nella studenter från över 80 länder, berättar Isabelle
Emilsson, Integration Coordinator på Studentkåren.
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International Week är till för att uppmärksamma det
stora bredd av olika kulturer som ryms på campus i
Jönköping och dessutom de möjligheter som finns
att plugga utomlands.
– Att flytta tvärs över jorden för att studera
är otroligt modigt och inspirerande. Tanken med

NU ÄR DET EXAMENSTIDER!
Terminen är slut för denna gång och alla fackhögskolor har hållt
avslutningshögtider för högskolans nyutexaminerade studenter.
Tack för den här tiden alla studenter – och lycka till i framtiden!
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Regionen stödjer
högskolan i forskning
tillsammans med företag

Forskning i nära samverkan, för företagens, högskolans och regionens
bästa. Nya kunskaper som kan tas tillvara direkt i företagens vardag,
i forskningsprojekt som stärker Jönköping som forskningsregion.

FORSKNING FÖR
FÖRETAGENS UTMANINGAR

Programmet har hittills finansierat starten av tre
3-åriga forskningsprojekt vid högskolan, i mycket
nära samverkan med näringslivet.

Totalt finansierar högskolan och regionen dessa
med 10 miljoner kronor, samtidigt som näringslivet
finansierar med lika mycket. Planen är att starta tre
nya projekt 2016, med samma totala budget.
– Vi är glada för de resultat vi sett så här långt.
De tre projekt som initierades förra året håller mycket
hög klass och är av stor regional relevans, säger
högskolans prorektor Lars Niklasson, som är ytterst
ansvarig för projektet.
TRE NYA FORSKNINGSPROJEKT

Just nu pågår arbetet med utse vilka nya forsknings
projekt som ska starta 2016.
– I gränslandet mellan företagens vardag och
akademins kunskapsutveckling skapas möjligheter
att ta sig an dagens och morgondagens utmaningar
och stimulera tillväxten i länet. För oss som region
är samverkan med högskolan i olika tillväxtfrågor
oerhört viktigt, säger Ulrika Geeraedts.

Ny styrelseordförande i
Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Monica Dahlbom är utsedd av regeringen till ny ordförande i styrelsen för
Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Monica Dahlbom är nu verksam som förhandlingschef på Arbetsgivarverket och har tidigare haft uppdrag inom bland annat
Kammarrätten, Domstolsverket och Finansdepartementet.
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Det är tanken när högskolan, Region Jönköpings län
och näringslivet samarbetar i ett gemensamt forsk
ningsprogram.
Nu fortsätter den gemensamma satsningen
som startade förra året, som en del i den av den
samarbetsöverenskommelse som Högskolan i Jönkö
ping och dåvarande Regionförbundet gjorde 2013.
– Vi ser att forskningsprogrammet för akade
min och näringslivet närmare varandra och gör det
möjligt för länets företag att delta aktivt i forsknings
program som är relevanta för dem, säger Ulrika
Geeraedts, regional utvecklingsdirektör på Region
Jönköpings län.
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Chans till revansch
för JU Solar Team
Revanschlusta och solenergi. Det är krafterna som de elva studenterna
från Tekniska Högskolan i JU Solar Team förlitar sig på. För andra gången
ställer studenter från Jönköping University upp med en egenbyggd solcellsbil
i tävlingen World Solar Challenge.

Kultur på Campus
Kultur är trevligt. Men hur ska man kunna
välja bland allt man vill uppleva och hur ska
man hinna med? Under våren har Högskolan
i Jönköping gjort det lättare att ta del av
mer kultur – mitt i Jönköping, mitt i veckan,
mitt på dagen. Gratis och öppet för alla!
Högskolans nya kultursatsning, Kultur på campus, har
varje onsdag kl. 12 på Högskolebiblioteket bjudit på
kultur i alla de former. Allt mellan science fictionför
fattande till jazzkonst, fotokonst och stand-up. En av
de som varit på plats på campus är Gunilla Bergström
som skrivit böckerna om Alfons Åberg.
Håll utkik i höst – för då fortsätter Kultur på Campus!

– Vi har kunnat dra många fördelar av att företag ur
näringslivet varit behjälpliga på olika sätt under hela
projektet, dels genom sponsring men också genom
ovärderlig kunskap under utvecklings- och tillverk
ningsprocessen. Utan våra partners engagemang hade
det varit svårt att genomföra denna typ av projekt
som vi på Jönköping University ändå är helt ensamma
om i norden att genomföra”, säger Philip Brobakken,
JU Solar Team.
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Projektet med att bygga en solbil som på enbart sol
energi ska klara av att köra den 300 mil långa sträckan
mellan Darwin och Adelaide i höst är i full gång.
Studenterna jobbar med att få ihop kaross, elektronik
och fordonsdynamik till det som ska bli Skandina
viens enda solbil i tävlingen. Bilen blir både lägre och
mer stabil än sin föregångare, som i hård vind blåste av
vägen halvvägs genom loppet under förra tävlingen i
oktober 2013. I början av juni börjar provkörningen.
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ARBETET PÅGÅR
– HÖGSKOLAN
FÅR NY KOSTYM
TILL HÖSTEN
Arbetet är i full gång med att implementera en
ny grafisk profil för högskolan och de fyra fack
högskolorna. Efter sommaren kommer ni istället
känna igen oss som Jönköping University, med
nya logotyper och ett nytt grafisk uttryck.
Högskolan verkar i en internationell miljö, både på campus
i Jönköping och utomlands, med studenter, medarbetare
och samarbetspartners från hela världen. Hos oss gör
delarna helheten och helheten gör delarna starkare – och
det är det som gör Jönköping University till ett attraktivt
lärosäte. Vår nya grafiska profil är framtagen för att stärka
och förtydliga det ännu mer.
Läs mer om detta i första numret av högskolans
nya magasin som kommer i era brevlådor i början
på september!

VAD HÄ
N DE R
MER I H
ÖST?
Inspark sf
estiv

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Box 1026, 551 11 Jönköping
Tel: 036 -10 10 00 info@hj.se www.hj.se

al, For
näringsliv
smässor, skar fredag,
internatio
konferen
ser, offen
tliga före nella
läsningar.
L ä s me r i
högskola
kalendariu
ns
m på web
be n.

hj.se

