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VI UTBILDAR MORGONDAGENS TALANGER

På Jönköping University (JU) utbildar och forskar  

vi vid fyra fackhögskolor. Var och en specialist  

inom sitt område:

• Hälsohögskolan

• Högskolan för lärande och kommunikation

• Jönköping International Business School

• Tekniska Högskolan

Med en stark internationell profil och nära samverkan 

med arbetslivet ger vi våra studenter unika möjligheter. 

Här formar du din framtid. Vi ser fram emot 

att få vara med på din resa. 

1
GEMENSAMT CAMPUS MITT I STAN

4
SPECIALISERADE FACKHÖGSKOLOR 

12 000
STUDENTER

2 000
INTERNATIONELLA STUDENTER

800
PARTNERFÖRETAG

300
PARTNERUNIVERSITET

JÖNKÖPING
UNIVERSITY

CREATE YOUR OWN TOMORROW.

Forma din framtid tillsammans med oss 
på Jönköping University.

JÖNKÖPING, SVERIGES FEMTE 

BÄSTA STUDENTSTAD 2022  

• Ett levande stadsliv

• Rikt studentliv  

– en studentförening för alla

• Tryggt studentboende

• Bra möjligheter till praktikplats

Undersökningen är gjord av studentum.se 2022



ARBETSLIVET

Genom praktik, internship,

karriärdagar och gästföreläsare.

VÄRLDEN

Genom 2 000 internationella 

studenter och möjlighet till 

studier eller praktik utomlands.

OCH PERSONLIGT

Genom ett gemensamt campus 

mitt i stan med närhet mellan 

studenter och lärare. 

TILL JOBB

Genom att våra utbildningar 

snabbt förbereder för en karriär 

i Sverige och utomlands. 

NÄSTA AFFÄRSIDÉ

Genom 250 nya idéer som gror 

bland entreprenörerna på 

Science Park varje år.

JÖNKÖPING

STOCKHOLM

GÖTEBORG

MALMÖ

Skapa dina kreativa affärsidéer på nya Science Park Towers.



HÄLSO-
HÖGSKOLAN

Ett av landets ledande 

lärosäten inom hälsa, välfärd 

och socialt arbete.

Sveriges första studentdrivna 

mottagning där studenter 

samarbetar i team för att 

ta emot patienter.

Praktik genom verksamhetsförlagd

utbildning i alla program i samverkan 

med kommande arbetsgivare.

Bäst praktik i Sverige för sjuksköter-

skor, röntgensjuksköterskor och 

biomedicinska analytiker.

Internationell miljö och  

möjlighet till studier utomlands.

CARE FOR TOMORROW.

Under min utbildning 
får jag lära mig använda 

olika tekniska instrument, att 
medverka till att ställa diagnoser 
och undersöka patienter på bästa 
sätt för att underlätta deras 
behandling och tillfrisknande.

BAYAN HSINO 
Läser Biomedicinsk analytiker, 
inriktning klinisk fysiologi.

Utbildningen är den 
perfekta mixen mellan 

teknik och människa. I skolan 
finns nya lokaler med verkstad 
och patientrum. Och det är 
en bra sammanhållning bland 
klasskamraterna och en god 
relation till lärarna. 

JOSEFIN LÅNG 
Arbetar som Ortopedingenjör i Oslo. 
Har läst Prosthetics and Orthotics.

Utbildningar för dig som vill vara med och utveckla 
framtiden med människan i fokus.

Sveriges enda utbildning till Ortopedingenjör finns i Jönköping.



KANDIDATPROGRAM – 180 HP

• Arbetsterapeut
• Biomedicinsk analytiker: Klinisk fysiologi
• Biomedicinsk analytiker: Laboratoriemedicin 
• Prosthetics and Orthotics (Ortopedingenjör)
• Röntgensjuksköterska
• Sjuksköterska
• Tandhygienist

KANDIDATPROGRAM – 210 HP

• Socionom 

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA – 60/75 HP

• Barn och ungdomar, 60 HP

• Distriktssköterska, 75 HP

• Vård av äldre, 60 HP (HT 2024)

• 
MAGISTERPROGRAM – 60 HP 

• Arbetsterapi
• Gerontologi
• Oral hälsovetenskap 

MASTERPROGRAM – 120 HP

• Gerontologi 
• Kvalitetsförbättring och ledarskap  

inom hälsa och välfärd
• Occupational Therapy 
• Product Development: Assistive Technology 

– for Engineers 
– for Prosthetist/Orthotists  

YRKESHÖGSKOLEPROGRAM – 400 YHP

• Fotortist
• Ortopedtekniker

PROGRAM

Läs mer om 
våra program

https://ju.se/studera/valj-utbildning/program.html?fsemester=2021ht&company=hhj


HÖGSKOLAN FÖR 
LÄRANDE OCH 
KOMMUNIKATION

En av Sveriges populäraste  

utbildningar i medie- och  

kommunikationsvetenskap.

Kreativ studiemiljö med nära  

kontakt mellan lärare och studenter.

Praktik (verksamhetsförlagd  

utbildning) ingår i alla program.

Möjlighet till studier och

praktik utomlands.

Forskning och utbildning 

för ett hållbart och 

inkluderande samhälle.

MAKE A DIFFERENCE FOR TOMORROW.

Jag arbetar som 
projektledare där jag 

ger stöd åt personer som vill 
utveckla entreprenörskap 
utifrån delaktighet, samverkan 
och hållbarhet. Genom mitt  
yrke kan jag vägleda, hjälpa 
och förbättra för andra. 

REBECKA HOXHA
Arbetar på Coompanion.
Har läst Globala studier.

De allra flesta minns en 
eller ett fåtal lärare som 

verkligen påverkat deras skolgång 
och personliga utveckling. Jag är 
övertygad om att rätt lärare på rätt 
plats kan göra enorm skillnad. 

ANTON LJUNGWALL
Arbetar som gymnasielärare.
Har läst Ämneslärare, gymnasiet. 

Utbildningar för dig som vill arbeta för ett hållbart 
samhälle och göra verklig skillnad.



LÄRARPROGRAM – 180/210/240/300 HP

• Förskollärare, 210 HP

• Grundlärare:  
– Fritidshem, 180 HP 
– Förskoleklass och Årskurs 1-3, 240 HP 
– Årskurs 4-6, 240 HP

• Ämneslärare:  
– Årskurs 7-9, 240 HP 
    Historia, Religionsvetenskap, Samhällskunskap 

– Gymnasieskolan, 300 HP 
    Engelska, Historia, Matematik, Religionsvetenskap, 
     Samhällskunskap, Svenska

KANDIDATPROGRAM – 180 HP

• Globala studier
• Human Resources: 

– Företagsekonomi 
– Psykologi

• Medie- och kommunikationsvetenskap: 
– Global Communication 
– Marknadskommunikation 
– Medieproduktion 
– Strategisk kommunikation 
– Öppen ingång

MASTERPROGRAM – 60/120 HP

• Global Studies: Sustainable Societies  
and Social Change

• Learning, Digitalization and Sustainability
• Sustainable Communication 

KOMPLETTERANDE UTBILDNING – 90/120 HP

• Kompletterande pedagogisk utbildning 
• Vidareutbildning av lärare som saknar examen

FRISTÅENDE KURSER

Förutom utbildningsprogram ger vi ett stort 
antal fristående kurser inom flera områden. 
Kurserna kan läsas på campus eller på distans 
och går på helfart, halvfart eller kvartsfart.

Över 50 000 lärare kommer behövas framöver enligt Skolverket.

Egen TV- och radiostudio med modern teknik och podcastutrustning.

PROGRAM

Läs mer om 
våra program



En topprankad, specialiserad 

och dynamisk handelshögskola.

Nära samverkan med näringsliv 

och samhälle. Att prova på 

att starta företag är en del 

av utbildningen.

Partneruniversitet över hela 

världen och oöverträffat högst 

andel studentutbyten i Sverige. 

Alla utbildningar ges på engelska*. 

Hälften av studenterna och lärarna 

kommer hit från andra länder.

Forskningen inom entreprenörskap 

är rankad topp 3 i världen 

och bäst i Europa.

JÖNKÖPING 
INTERNATIONAL 
BUSINESS SCHOOL

TOMORROW IS OUR BUSINESS.

Jag valde att utbilda mig 
till civilekonom eftersom 

det är en välkänd utbildning 
inom näringslivet. Här får jag 
också möjligheten att plugga 
utomlands. Är även ordförande i 
Unga Aktiesparare och inspirerar 
unga människor att ta hand om 
sin ekonomi.

TOVA LARSSON
Läser Civilekonomprogrammet.

Utbildningar för dig som vill upptäcka världen och entreprenören
inom dig på Sveriges mest internationella handelshögskola.

Varje år anordnas innovationstävlingen JIBS Entrepreneurship Challenge.

Det bästa är den 
entreprenörs anda som 

genomsyrar utbildningen, 
kombinerat med praktisk 
erfarenhet av allt från business 
management och marketing till 
internationellt nätverkande och 
kulturell mångfald. Det har jag 
daglig nytta av i mitt arbete.

ALEXANDER HAGRING
Försäljningsdirektör på Elite Hotels. 
Har läst International Management. * Delar av Civilekonom ges på svenska.



CIVILEKONOM – 240 HP

• Civilekonomprogrammet

KANDIDATPROGRAM – 180 HP

• International Economics
• International Management
• Marketing Management
• Sustainable Enterprise Development

MASTERPROGRAM – 60 HP

• Engineering Management
• International Financial Analysis
• International Marketing

MASTERPROGRAM – 120 HP

• Applied Economics and Data Analysis
• Digital Business 
• Global Management
• International Logistics and Supply  

Chain Management
• Strategic Entrepreneurship 

TOPPRANKAD OCH 

DUBBELACKREDITERAD

Financial Times rankar JIBS som en av 

Europas bästa handelshögskolor och 

masterprogrammen i företagsekonomi  

är bland de topp 100 bästa i världen.

Kvaliteten på utbildningen, forskningen och 

verksamheten verifieras genom dubbla 

internationella ackrediteringar, beviljade 

av EQUIS och AACSB. Ackrediteringarna 

är en garanti för en internationellt 

konkurrenskraftig utbildning.

PROGRAM

Läs mer om 
våra program



En av landets största utbildare 

av högskoleingenjörer.

Praktik under minst 7 veckor 

i alla utbildningar.

Global samverkan med företag  

och 90 partneruniversitet – ta en 

termin utomlands med studier,  

examensarbete eller praktik, t.ex.  

på våra Internationella Campus. 

Utbildningarna innehåller 

entreprenörskap, ledarskap, 

kommunikation och hållbar 

utveckling.

Världsledande forskning inom 

gjutna material och komponenter.

TEKNISKA 
HÖGSKOLAN

ENGINEERS OF TOMORROW.

Det är en fantastisk
möjlighet att arbeta med

kreativa kollegor från olika delar 
av världen. Jag hade aldrig hamnat 
i min nuvarande roll utan min 
utbildning på Tekniska Högskolan.

VICTORIA ANDERSSON
Vehicle Project Coordinator på
Lightyear i Nederländerna.
Har läst Maskinteknik.

Det var väldigt lärorikt att 
komma ut på ett företag 

och testa mina kunskaper under 
praktiken. Jag fick sommarjobb 
på företaget efter praktiken och 
därefter även anställning.

ADINA VALJAKKA 
Systems programmer på Combitech 
Sverige. Har läst Datateknik.

SAMVERKAN MED ÖVER 700 FÖRETAG

OCH 8 STRATEGISKA PARTNERS 

Utbildningar för morgondagens ingenjörer och tekniker
som vill utveckla framtidens produkter och tjänster.

Byt till vårbilden. 



CIVILINGENJÖR – 300 HP

• Datateknik
• Industriell produktframtagning

HÖGSKOLEINGENJÖR – 180 HP

BYGGNADSTEKNIK

• Byggnadsutformning med arkitektur
• Husbyggnadsteknik/ 

Väg- och vattenbyggnadsteknik
DATATEKNIK

• Inbyggda system
• Mjukvaruutveckling och mobila plattformar
INDUSTRIELL ORGANISATION OCH EKONOMI

• Logistik och ledning
• Sustainable Supply Chain Management
MASKINTEKNIK

• Industriell ekonomi och produktionsledning
• Produktutveckling och design

KANDIDATPROGRAM – 180 HP

• Grafisk design och webbutveckling
• Ljusdesign och belysningsteknik
• Nätverk, infrastruktur och cybersäkerhet

HÖGSKOLEPROGRAM – 120 HP

• 3D-teknik
• Produktutveckling med möbeldesign

BASTERMIN/BASÅR – 30/60 FUP

• Teknisk bastermin
• Tekniskt basår (campus eller distans)

MASTERPROGRAM – 120 HP

• AI Engineering
• Materials and Manufacturing
• Product Design
• Production Engineering and Management
• Supply Chain Operations Management
• Sustainable Building Information Management
• User Experience Design 60 HP

YRKESHÖGSKOLEPROGRAM – 1 TILL 2 ÅR

Inom teknik, bygg, IT och logistik. 
För aktuellt utbud, se JU.SE/YH

Sveriges enda utbildning i ljusdesign finns i Jönköping.

JU Solar Team deltar i världens största solbilstävling i Australien.

PROGRAM

Läs mer om 
våra program



VÄTTERSTRANDEN

En av världens finaste badplatser enligt CNN.

YRKESHÖGSKOLEPROGRAM
Vi erbjuder ett 30-tal branschnära yrkeshögskoleprogram (YH). 

Utbildningarna, som fokuserar på bristyrken, bedrivs i nära 

samarbete med arbetslivet. Alla YH-utbildningar innehåller 

LIA-praktik och är 1–2 år. De ger efterfrågad spetskompetens och 

en effektiv väg till en ny yrkesbana inom intressanta branscher. 

JU bedriver YH-utbildningar inom områden som bygg, IT, teknik/

tillverkning samt vård/omsorg. JU är ansvarig för utbildningarna 

och ges i samarbete med externa samarbetspartners i Jönköping, 

Eksjö, Ljungby, Malmö, Nässjö, Oskarshamn och Värnamo.

Läs mer och se aktuellt utbud på JU.SE/YH 

UTGIVNING  JÖNKÖPING UNIVERSIT Y

DESIGN OCH PRODUKTION  JÖNKÖPING UNIVERSIT Y

TRYCK  ADDBR AND

FOTO  JÖNKÖPING UNIVERSIT Y, PATRIK SVEDBERG, 

PETER APPELIN (s.1 , 3) MARTIN HÈRMA (s.1 1) DANIEL WENGEL (s.9) 

VISUALISERING  YELLON (s. 3) 

Informationen är känd i november 2022. För uppdaterad information se JU.SE

JU.SE

FRISTÅENDE KURSER
Vi har ett stort utbud av fristående kurser 

inom många områden. Fördelen med att läsa 

en fristående kurs är att du kommer åt precis 

den kunskap som du vill ha. Kurserna går på 

campus eller på distans. Du kan läsa på helfart, 

halvfart eller kvartsfart.

Läs mer på JU.SE/KURSER

THE CITY OF DREAMHACK

Världens största LAN-party anordnas två gånger per år i Jönköping. 

KICK OFF WEEK

Insparksveckan i Jönköping har blivit utsedd till en av Europas bästa.

ÖPPET HUS 2023
LÖRDAG 11 MARS 
KL. 10–14

http://ju.se

