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Utbildning, forskning och forskarutbildning 

bedrivs inom fyra fackhögskolor: 

• Hälsohögskolan

• Högskolan för lärande och kommunikation

• Jönköping International Business School

• Tekniska Högskolan.

Här finns studenter från cirka 80 länder och vi 

har 350 partneruniversitet världen över. Vi vill att 

du ska komma nära verkligheten genom att jobba 

tillsammans med företag och organisationer 

under studietiden, så att du får använda dina 

kunskaper och bygga värdefulla kontaktnät. Vi 

fångar upp dina idéer och stöttar dig om du vill 

starta eget företag. Vi är dina största supportrar 

tills du flyger härifrån. Men först ska du välja 

utbildning och studentstad. Lycka till!

Jönköping University är en stiftelsehögskola med 

utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och 

forskarnivå. 

 Här brinner vi för entreprenörsanda, 

internationalisering och att på olika sätt 

samarbeta med näringsliv och samhälle.

10 000 
studenter varav 

1 500 internationella

70 program/inriktningar

200 fristående kurser

350 partneruniversitet

JÖNKÖPING UNIVERSITY
Jönköping University har en tydlig internationell profil. Målet är att våra 

studenter ska få en internationellt konkurrenskraftig utbildning för alla 

utmaningar som väntar i framtiden. Vi ser till att du redan under tiden 

här på högskolan kommer nära världen utanför.  

Under Öppet hus har vi ett fullspäckat 

program för dig som vill veta allt om 

våra utbildningar och hur det är att vara 

student vid Jönköping University. 

På varje fackhögskola finns personal på plats för att 

informera och svara på frågor om våra program och 

kurser. Du kan även delta i en rad seminarier och 

laborationer, träffa studenter, gå på rundvandringar 

med mera. Du som vill kan även följa med på en 

rundvandring på campus eller hoppa på en guidad 

busstur genom Jönköping.

MAT & DRYCK

På högskoleområdet finns flera 
restauranger och caféer. Under Öppet 
hus har dessa öppet kl. 10–14.

FRÅGOR OM STÖD FÖR STUDENTER 
MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Träffa samordnaren för särskilt  
pedagogiskt stöd i Campus Arena.

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS!

GÅ EN GUIDAD TUR PÅ CAMPUS

Följ med på en guidad tur där du får se  

högskolans campus och spännande byggnader, och 

veta mer om högskolan och dess historia. Turen tar 

cirka 30 minuter och ges vid två  

tillfällen – kl. 10.30 och 11.30.

Vi möts utanför Högskolebibliotekets entré!

ÅK MED PÅ EN BUSSTUR GENOM STAN 

Följ med på en intressant busstur i Jönköping. Un-

der resan får du höra en guide berätta om sevärd-

heter som kulturhuset Spira, studentbostäder, 

HV71:s hemmaarena, Vätterstranden, Tändstick-

sområdet och Stadsparken. Bussturerna utgår från 

Studenternas Hus och tar cirka 30-45 minuter med 

start kl. 12.30 och 13.30.

Bussturerna är gratis 
och sponsras av:

INNEHÅLL

Hälsohögskolan 4

Högskolan för lärande och kommunikation 5

Jönköping International Business School 6

Tekniska Högskolan 7

Seminarier 8-9

Studentlivsmässa i Campus Arena 10-11

Studenternas Hus 12

Högskolebiblioteket 13
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HÄLSOHÖGSKOLAN

AKTIVITETER UNDER ÖPPET HUS

ENTRÉN

• Hälsohögskolans studievägledare finns till din hjälp.

• Upptäck världen på Hälsohögskolan. Vi erbjuder 

alla studenter möjlighet att studera utomlands.

• Högskolestudier är mer än bara tentor. HÄLSO 

studerandesektion finns på plats både här och i 

Campus Arena och berättar om sin verksamhet.

• Tandhygienistprogrammet

PLAN 7

På plan 7 kan du träffa både studenter och lärare från 

våra utbildningar:

• Arbetsterapeutprogrammet

• Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning 

laboratoriemedicin

• Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning 

klinisk fysiologi

• Ortopedingenjörsprogrammet

• Röntgensjuksköterskeprogrammet

• Sjuksköterskeprogrammet

• Socionomprogrammet

PLAN 10

Tag chansen och få din egen blodgrupp bestämd, titta 

på blodceller och vävnad i mikroskop samt titta på de 

vanligaste bakterierna tillsammans med  studenter 

på Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning 

laboratoriemedicin. 

Välkommen till Hälsohögskolan. Hos oss förbereds du för en föränderlig framtid i en 

kreativ studiemiljö. Utbildningarna har fått mycket positiva omdömen i nationella 

utvärderingar och lyfts fram i massmedia som goda exempel. Utbildning erbjuds på 

grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. 

BESÖK TANDHYGIENISTERNAS 
STUDENTKLINIK

Titta in på tandhygienisternas student-
klinik i hus H, sal Hc 125. Träffa studenter 
som läser till tandhygienist. De visar 
dig runt i kliniken kl. 10-12 samt 13-14. 
Välkomna!
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HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE  
OCH KOMMUNIKATION
Välkommen till Högskolan för lärande och kommunikation. Vi hoppas att du som 

funderar på att börja studera ska bli inspirerad och hitta det du söker här hos oss. 

Under dagen finns studievägledare och studenter på plats i entréhallen för att svara på 

frågor och ge information.

LÄRARPROGRAM

– från förskolan till gymnasiet.

Utbildning för dig som vill ha möjlighet att vara 

med och påverka kommande generationer i ett av de 

viktigaste yrken som finns. 

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONS-

VETENSKAPLIGA PROGRAMMET

– för dig som vill arbeta med bland annat PR och 

marknadskommunikation, strategisk kommunikation, 

medieproduktion eller journalistik. Ett av Sveriges 

mest sökta medie- och kommunikationsvetenskapliga 

program med tolv veckors verksamhetsförlagd 

utbildning ute i arbetslivet.

INTERNATIONELLT ARBETE – INRIKTNING 

GLOBALA STUDIER

– gör världen till en bättre plats! 

För dig som är intresserad av hållbar utveckling, 

migration och integration eller internationellt  

utvecklingsarbete. 

HUMAN RESOURCES - INRIKTNING MOT 

FÖRETAGSEKONOMI ELLER PSYKOLOGI 

Human Resources (HR) är ett program som utbildar 

för ett kvalificerat personalarbete inom olika slags 

organisationer. I detta ingår att arbeta för ett hållbart 

arbetsliv med strategisk kompetensförsörjning samt 

utveckling av personal och organisation.

FRISTÅENDE KURSER

Är du nyfiken på hur det är att läsa på högskola? Vill 

du testa på högskolestudier innan du tar steget fullt 

ut och väljer en hel utbildning? Vi har ett stort utbud 

av fristående kurser och du kan läsa på campus, via 

lärcentra, på dag-, kvällstid eller helt i din egen takt 

via nätet. 

NATURVETENSKAPLIGT BASÅR

Siktar du mot att läsa en högskoleutbildning  

med naturvetenskaplig inriktning, men saknar rätt  

behörighet? Basåret är en ettårig utbildning som  

ger dig gymnasiekompetens i ämnena biologi,  

fysik, kemi och matematik.

NYFIKEN PÅ VÅR TV- OCH RADIOSTUDIO?

Under Öppet hus har vi öppet i vår TV- och 
radiostudio. Kom och träffa studentförenin-
garna RadioK och Student-TV. Se hur en 
inspelning går till och lyssna på live-radio.

VÄRLDEN VÄNTAR!

Som student på Högskolan för lärande och 
kommunikation kan du plugga eller prakti- 
sera utomlands – oavsett vilket program du 
väljer. Studenter och personal berättar mer 
om möjligheterna!
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JÖNKÖPING INTERNATIONAL
BUSINESS SCHOOL
Välkommen till Jönköping International Business School, eller JIBS. Vi är Sveriges mest 

internationella handelshögskola och har studenter, fakultet och gästforskare från hela 

världen. Din karriär börjar här!

SVÅRT ATT VÄLJA PROGRAM?

Träffa studenter och lärare som berättar och svarar på 

dina frågor om våra program:

• Civilekonomprogrammet

• International Economics

• International Management

• Marketing Management

• Sustainable Enterprise Development

• Vårdadministration (Yh-program)

• Masterprogram

STUDIEVÄGLEDNING?

Studievägledare finns på plats under dagen för att 

svara på dina frågor om studier och yrkesval.

SUGEN PÅ UTLANDSSTUDIER?

Låt dig inspireras av studenter och personal som  

berättar och svarar på frågor om utlandsstudier.

MER ÄN BARA STUDIER!

Träffa representanter från JSA, vår studerande- 

förening, och få en inblick i studentlivet.

Foto: Anna Schori

THE FIRST
BUSINESS 
SCHOOL IN
SWEDEN.

After decades of dedicated work we can finally say it:  
Jönköping International Business School is the first and only institution 
in Sweden to have received both AACSB and EQUIS accreditation, the most 
renowned labels of excellence in the world of business schools. In fact, JIBS 
is one of only 50 institutions worldwide that have achieved this feat. Hard 
work does pay off.

FIND OUT MORE AND APPLY ON WWW.JU.SE/JIBS

THE FIRST
BUSINESS 
SCHOOL IN
SWEDEN.

Som första och hittills enda handelshögskola i Sverige 

har JIBS kvalitetackrediterats av AACSB. I mars 2015 

fick man även ackrediteringen EQUIS, vilket innebär 

att JIBS nu placerar sig bland handelshögskolornas 

topp 0,1 % i hela världen och är den enda handelshög-

skolan i Sverige som är dubbelackrediterad av EQUIS 

och AACSB.

TEKNISKA HÖGSKOLAN
Välkommen till Tekniska Högskolan, 

en modern, nytänkande och personlig 

teknisk högskola. Näringslivsanknyt-

ning, internationalisering och entrepre-

nörsanda är viktiga inslag i alla våra 

utbildningar och gör dig rätt rustad för 

framtidens arbetsmarknad.

Tekniska Högskolan är en av landets största 

utbildare av högskoleingenjörer. Vi erbjuder 

även kandidat- och högskoleprogram, basår samt 

masterprogram. Vi har omfatt ande kontakter  

med näringslivet och internationellt studentutbyte. 

Utbildningarna ger dig en bred teknisk 

kunskapsbas i kombination med ledarskap, 

kommuni kation, ekonomi och miljömedvetenhet.

AKTIVITETER  
ALLMÄN INFORMATION (entréplan) 

• Informationstorg

• Tekniskt basår och Teknisk bastermin

• Yrkeshögskolan, YH

• Studievägledning

• Utlandsstudier

• JU Solar Team, solbilen Solbritt

• Studerandeföreningen HI TECH  

Aktiviteterna nedan sker i eller utanför respektive sal.

BYGGNADSTEKNIK

• Simulering och analys med digitala modeller, E 1105

• Visualisering av byggnader, E 1105

• Mätningar och projektutställning, huvudentrén

LJUSDESIGN

• Bildspel/information, E 1118 och E 1119

• Ljus för inne- och utemiljö, E 1118 och E 1119

DATATEKNIK OCH DATA/IT

• Grafisk design och webbutveckling, E 1029

• Programmering, E 1029

• Robotprojekt, E 1029

• Digital visualisering, E 1029

• Datanätlaborationer, E 3437 och E 3439

MASKINTEKNIK/PRODUKTUTVECKLING

• Produktutveckling,  E 1022

• Industridesign, E 1022 och Designstudio D 3401

• Möbeldesign, E 1022

• 3D-teknik, E 1022

• Materialteknik, E 1022

INDUSTRIELL ORGANISATION OCH EKONOMI

• Projektpresentationer, E 1022

• Lean-spelet, resurseffektiva produktionssystem, E 1022

MATERIAL OCH TILLVERKNING

• Vad är material? Demonstration, E 1316

• Prototypverkstad, E 0035a (källarvåning) 

• Optisk mikroskopi, E 1311

• Dragprovare, E 1314

• Elektronmikroskop, E 1316

• Gjutsimuleringsprogram, E 1316
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SEMINARIER UNDER ÖPPET HUS
Alla seminarier är 30 minuter, om inget annat anges.

Tid Program/ämne Sal Fackhögskola

10.15 Lärarprogram Hb 116   HLK

Medie- och kommunikationsvetenskapligt program Hb 117   HLK

Human Resources - inriktning företagsekonomi och psykologi Hc 114   HLK

10.30 Sjuksköterskeprogrammet Forum Humanum   HHJ

Arbetsterapeutprogrammet Ga 334   HHJ

Tandhygienistprogrammet Kurt Johansson-aulan   HHJ

Biomedicinska analytikerprogrammet – laboratoriemedicin Ga 932   HHJ

Röntgensjuksköterskeprogrammet Ga 934   HHJ

International Economics Sparbanksaulan, B 1014   JIBS

11.00 Biomedicinska analytiker programmet – klinisk fysiologi Ga 931   HHJ

Ortopedingenjörsprogrammet Ga 334   HHJ

Socionomprogrammet Forum Humanum   HHJ

Internationellt arbete – inriktning globala studier Hc 113   HLK

Fristående kurser och Naturvetenskapligt basår Hb 117   HLK

Civilekonomprogrammet Munksjöaulan, B 1033   JIBS

Byggnadsteknik – byggnadsutformning med arkitektur

Byggnadsteknik – husbyggnadsteknik/väg- och vatten-

byggnadsteknik

E 1017 (45 min)   JTH

Datateknik – mjukvaruutveckling och mobila plattformar

Datateknik – inbyggda system

E 1405 (45 min)   JTH

Datanätteknik

Grafisk design och webbutveckling

Digital visualisering

E 1029 (45 min)   JTH

Industriell organisation och ekonomi – logistik och ledning

Industriell organisation och ekonomi – sustainable supply 

chain management

E 1028 (45 min)   JTH

Ljusdesign E 1118 (45 min)   JTH

Maskinteknik – industriell ekonomi och produktionsledning

Maskinteknik – produktutveckling och design

Produktutveckling med möbeldesign

3D-teknik

E 1022 (45 min)   JTH

11.30 Lärarprogram Hb 116   HLK

Medie- och kommunikationsvetenskapligt program Hb 117   HLK

Human Resources - inriktning företagsekonomi och psykologi Hc 114   HLK

International Management Sparbanksaulan, B 1014   JIBS

11.45 Tekniskt basår och Teknisk bastermin E 1206   JTH

  HHJ – Hälsohögskolan

  HLK – Högskolan för lärande och kommunikation

  JIBS – Jönköping International Business School

  JTH – Tekniska Högskolan

Tid Program/ämne Sal Fackhögskola

11.45 Masterprogram:

• Engineering Management

• Produktionssystem – produktionsutveckling och ledning

• Produktutveckling – industridesign

• Produktutveckling – produktutveckling och material

E 1219 (45 min)   JTH

Masterprogram:

• Produktutveckling – mjukvaruprodukter

• Informatik – UX-Design och IT-arkitektur

E 1217 (45 min) JTH

12.00 Sjuksköterskeprogrammet Forum Humanum   HHJ

Arbetsterapeutprogrammet Ga 334   HHJ

Tandhygienistprogrammet Kurt Johansson-aulan   HHJ

Biomedicinska analytikerprogrammet – laboratoriemedicin Ga 932   HHJ

Röntgensjuksköterskeprogrammet Ga 934   HHJ

Marketing Management Munksjöaulan, B 1033   JIBS

12.15 Internationellt arbete – inriktning globala studier Hc 113   HLK

Fristående kurser och Naturvetenskapligt basår Hb 117   HLK

12.30 Biomedicinska analytikerprogrammet – klinisk fysiologi Ga 931   HHJ

Ortopedingenjörsprogrammet Ga 334   HHJ

Socionomprogrammet Forum Humanum   HHJ

Sustainable Enterprise Development Sparbanksaulan, B1014   JIBS

Byggnadsteknik – byggnadsutformning med arkitektur

Byggnadsteknik – husbyggnadsteknik/väg- och vatten-

byggnadsteknik

E 1017 (45 min)   JTH

Datateknik – mjukvaruutveckling och mobila plattformar

Datateknik – inbyggda system

E 1405 (45 min)   JTH

Datanätteknik

Grafisk design och webbutveckling

Digital visualisering

E 1029 (45 min)   JTH

Industriell organisation och ekonomi – logistik och ledning

Industriell organisation och ekonomi – sustainable supply 

chain management

E 1028 (45 min)   JTH

Ljusdesign E 1118 (45 min)   JTH

Maskinteknik – industriell ekonomi och produktionsledning

Maskinteknik – produktutveckling och design

Produktutveckling med möbeldesign

3D-teknik

E 1022 (45 min)   JTH

13.00 Yh Vårdadministration Munksjöaulan, B1033   JIBS

Masterprogram:

• Digital Business

• Engineering Management

• International Financial Analysis

• International Marketing

• International Logistics and Supply Chain Management

• IT, Management and Innovation

• Managing in a Global Context

• Strategic Entrepreneurship

• Urban, Regional and International Economics

Sparbanksaulan, B 1014   JIBS
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JÖNKÖPINGS STUDENTKÅR - VI HAR SVAR  

PÅ ALLA FRÅGOR SOM RÖR DIN STUDIETID! 

Som student på Jönköping University är du också 

medlem i Jönköpings Studentkår. Detta innebär att 

du har tillgång till din egen förening som verkar både 

nationellt och lokalt för att du ska få den bästa möjliga 

tid här på JU, både vad gäller utbildningskvalitet och 

studiesocialt engagemang. Som medlem får du dessu-

tom massvis med bra rabatter och erbjudanden som 

förgyller din tid som student. 

STUDERANDEFÖRENINGAR

Under dagen finns flera av  föreningarna på plats och 

visar upp sin verksamhet. Vare sig du gillar teater, 

e-sport, rodd, film, basket eller fotboll så finns det en 

förening för dig. Gå med i någon av studentkårens 

många sportföreningar, eller starta en egen förening 

inom Jönköping University Sports Association JUSA.

KOMBINERA STUDIER OCH IDROTT VID JU - 

ETT ELITIDROTTSVÄNLIGT LÄROSÄTE,  

EVL-CERTIFIERADE 

EVL- för dig som tränar och tävlar på högsta nivå 

nationellt eller spelar i högsta serien.

Bredd - idrotta i Studentkårens många sportföreningar, 

starta egen eller få hjälp med kontakt i kommunens klubbar.

Rodd - Gå med i JU-rowing, och tävla för Jönköping 

University eller lär dig ro för att det är roligt.

 

INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE  

- ”GO INTERNATIONAL – GO ON EXCHANGE” 

Jönköping University erbjuder stora möjligheter att 

studera utomlands. Vi har partneruniversitet i 6o 

länder över hela världen, vilket innebär att du kan träffa 

nya människor, få nya utmaningar och vara med om 

nya stora upplevelser. Besök oss från International 

Relations Office och få information om dina möjligheter 

till utlandsstudier. 

CAREER CENTER  

– PERSONLIG KARRIÄRVÄGLEDNING 

Här kan du få personlig karriärvägledning, feedback på 

ditt CV och kontakter med framtida arbetsgivare både 

på den svenska och internationella arbetsmarknaden. 

SCIENCE PARK – FRÅN IDÉ TILL FÖRETAG 

Kom till oss och diskutera möjligheterna att kombinera 

studier och företagande. 

JÖNKÖPINGS KOMMUN  

– BO OCH LEVA I JÖNKÖPING 

Passa på att träffa Jönköpings kommun och få mer 

information om hur du hittar en studentbostad. 

Kommunen ger dig också tips på vilka möjligheter du 

har att göra Jönköping till din stad. Du får veta mer om 

det rika föreningslivet, hur du tar dig runt i staden, hur 

kulturlivet ser ut, samt många förslag på vad du kan 

göra på fritiden.

AKTIVITETER OCH UTSTÄLLARE
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Nu har du chansen att få utlopp för din nyfikenhet och 

ställa alla de frågor du har kring studentlivet. Var är det 

bäst att bo? Vilka studentföreningar kan jag gå med i? 

Hur fungerar insparken? Vad är viktigt att tänka på som 

ny student? Kom och fråga!  

CAMPUS ARENA 
MÄSSA OM STUDENTLIVET

STUDIEVÄGLEDNING 

Det är många beslut som ska fattas och då kan det 

kännas tryggt att prata med en studievägledare. I 

deras uppgifter ingår att ge personlig vägledning inför 

studie- och yrkesval. Vi finns på plats hela dagen och 

även i fackhögskolornas entréer. 

STÖD FÖR STUDENTER  

MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Kom och träffa samordnaren för särskilt pedagogiskt 

stöd och ställ dina frågor.

STUDENTHÄLSAN

Studenthälsan är en del av Jönköping University och 

ett komplement till övrig hälso- och sjukvård speciellt 

inriktat mot våra studenter. Studenthälsan har kuratorer 

och en sjuksköterska och arbetar både behandlande och 

förebyggande och håller ett flertal kurser och aktiviteter.

NORDIC WELLNESS - FUN MOVEMENT STRONG 

TOGETHER.

I Campus Arena finns ett gym med högskolans studenter 

och personal som främsta målgrupp. Gymmet drivs 

av Nordic Wellness som är en av Sveriges största 

friskvårdskedjor. De erbjuder träning i en fräsch miljö 

med utsikt över Munksjön och det senaste utbudet inom 

gruppträning, gym och funktionell träning. 

DESTINATION JÖNKÖPING

Kom och träffa representanter från Destination 

Jönköping som berättar om vad staden Jönköping har 

att erbjuda.

VINN ETT PAR URBANEARS!

Tävla i rodd (roddmaskin) eller 
e-sport så kan du vara den som 
vinner ett par snygga hörlurar från 
Urbanears.

JÖNKÖPING UNIVERSITY | 11
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Studenternas Hus är en naturlig mötesplats för studenterna på campus. Här samsas 

Studentkåren med International Relations Office, Studenthälsan och Antagningen.

STUDENTERNAS HUS

Missa inte de guidade bussturerna som 
sponsras av Jönköpings kommun och 
som utgår från Studenternas Hus, kl. 
12.30 och 13.30.

Träffa Studentkåren och andra föreningar 
i Campus Arena.

Hit går du om du vill ha hjälp med antagning, 

examenshandläggning och studiedokumen-

tation. Här kan du fixa det mesta, träffa dina  

vänner och fika på Books & Coffee. Undrar 

du om utbytesstudier får du hjälp av Interna-

tionella Relationer i samma byggnad. Längst 

upp sitter Studentkåren, oavsett vad du har på 

hjärtat så kan du prata med dem.

Högskolebiblioteket är en inspirerande miljö att vistas 

i med gott om plats för möten och studier i grupp-

rum, vid datorer och i läsesalar.

Grupprum och läsesalar är öppna dygnet runt.  

Dessutom finns ett rum för bön och meditation,  

öppet för alla oavsett religion. 

HÖGSKOLEBIBLIOTEKET
Besök Högskolebiblioteket som omnämnts som ett av landets vackraste. I den gamla 

gjuterihallen finns ett stort antal böcker och tidskrifter från svenska och internationella 

förlag. Många av dem når du via din dator, mobil eller surfplatta. 

Högskolebiblioteket är öppet kl. 10-15 under 

Öppet hus. Välkommen!
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HÖGSKOLEOMRÅDET

A Rektors kansli och  

 Högskoleservice

• Allmänna studievägledningen

• Career Center

B Jönköping International Business School (JIBS)

C Högskolebiblioteket

• Högskolans reception

D Studenternas Hus

• International Relations Office

• Studentkåren

• Antagning och examina

• Studenthälsan

E Tekniska Högskolan (JTH)

F Mariedal konferens- och seminarielokaler

G Hälsohögskolan (HHJ)

H Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

J Friskvårdscenter Campus Arena

L Science Park

PARKERING

Lördag 19 mars är markerade 
parkeringar gratis för besökare 
till Öppet hus. Observera att 
parkeringen vid Science Park  
är avgiftsbelagd.

Öppet hus 2016 Producerad av Marknadsavdelningen, Jönköping 
University. Foto: Fotograf Patrik Svedberg, om inget annat anges.

Besöksadress: Högskoleområdet, 

Gjuterigatan 5, 553 18 Jönköping 

Telefon: 036-10 10 00 | E-post: info@ju.se | ju.se
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