PROGRAM
ÖPPET HUS
Lördag 11 mars
kl. 10.00 - 14.00

VÄLKOMMEN TILL
JÖNKÖPING UNIVERSITY!
Vi är en högskola som vill 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.
Studenter från cirka 80 länder studerar här 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 lovar att tiden vid Jönköping University kommer få dig att
utvecklas som person. Kompetensen och kunskaperna du tar med dig härifrån är allt som
krävs för att du ska lyckas i din framtida karriär.

DET ÄR HÄR DET BÖRJAR!
Nu har du chansen att få utlopp för din nyfikenhet och ställa alla de frågor du
har kring våra utbildningar och studentlivet. Vad är viktigt att tänka på som ny
student? Kan jag åka utomlands? Hur fungerar insparken? Kom och fråga!
På varje fackhögskola finns personal på plats för att informera och svara på frågor om våra program
och kurser. Du kan delta i en rad seminarier och laborationer, träffa studenter med mera.
Du som vill kan även följa med på en rundvandring på campus eller hoppa på en guidad busstur
genom Jönköping.

INNEHÅLL

Seminarier om våra utbildningar

4-5

Aktiviteter

6-7

Allmänna föreläsningar

Anita Hansbo, rektor

7

Hälsohögskolan

10 000
studenter varav

1 500 internationella
70 program/inriktningar

8, 13

Högskolan för lärande och kommunikation

9

Jönköping International Business School

10

Tekniska Högskolan

11

Utställare i Campus Arena

FIKA

12-13

Karta över högskoleområdet

Vi bjuder på fika i
Campus Arena!

15

200 fristående kurser
350 partneruniversitet

Utbildning, forskning och forskarutbildning bedrivs inom fyra fackhögskolor:
• Hälsohögskolan
• Högskolan för lärande och kommunikation
• Jönköping International Business School

GÅ EN GUIDAD TUR PÅ CAMPUS

ÅK MED PÅ EN BUSSTUR GENOM STAN

Följ med på en guidad tur där du får se

Följ med på en intressant busstur i Jönköping.

högskolans campus och spännande byggnader,

Under resan får du höra en guide berätta om

och veta mer om högskolan och dess historia.

sevärdheter som kulturhuset Spira, studentbostäder,

Turen tar cirka 30 minuter och ges vid två

HV71:s hemmaarena, Vätterstranden, Tändsticks-

tillfällen – kl. 10.30 och 11.30.

området och Stadsparken. Bussturerna utgår från

Vi möts utanför Högskolebibliotekets entré!

Studenternas Hus och tar cirka 40-45 minuter med
start kl. 11.00 och 12.30.

• Tekniska Högskolan.
Bussturerna är gratis
och sponsras av:
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UTBILDNINGSSEMINARIER
Alla seminarier är 30 minuter, om inget annat anges.
Tid

Program/ämne

Sal

10.15

Lärarprogrammen

Hb 116 (45 min)

HLK

Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet

Hb 117

HLK

Human Resources - inriktning företagsekonomi och psykologi

Hc 113

HLK

10.30

11.00

11.30

Fackhögskola

Tid

Program/ämne

Sal

12.00

Biomedicinska analytikerprogrammet – klinisk fysiologi

Lilla Arenasalen
(Campus Arena)

HHJ

Marketing Management

Munksjöaulan, B 1033

JIBS

Tekniskt basår (Jönköping)
Tekniskt basår (distans)
Teknisk bastermin (Jönköping)

E 1219

JTH

HHJ

Fackhögskola

Sjuksköterskeprogrammet

Kurt Johansson-aulan

Ortopedingenjörsprogrammet

Forum Humanum

HHJ

International Economics

Sparbanksaulan, B 1014

JIBS

Yh Ortopedtekniker

Ga 334

HHJ

Socionomprogrammet

Forum Humanum

HHJ

12.15

Internationellt arbete – inriktning globala studier

Hc 114

HLK

Tandhygienistprogrammet

Ga 334

HHJ

12.30

Biomedicinska analytikerprogrammet – laboratoriemedicin

HHJ

Program på avancerad nivå inom hälsa, vård och socialt
arbete

Gc 310

HHJ

Lilla Arenasalen
(Campus Arena)

Sustainable Enterprise Development

Sparbanksaulan, B1014

JIBS

Internationellt arbete – inriktning globala studier

Hc 114

HLK

E 1017 (45 min)

JTH

Fristående kurser och Naturvetenskapligt basår

Hb 117

HLK

Civilekonomprogrammet

Munksjöaulan, B 1033

JIBS

Byggnadsteknik – byggnadsutformning med arkitektur
Byggnadsteknik – husbyggnadsteknik/väg- och vattenbyggnadsteknik

JTH

E 1017 (45 min)

JTH

Datateknik – mjukvaruutveckling och mobila plattformar
Datateknik – inbyggda system

E 1028 (45 min)

Byggnadsteknik – byggnadsutformning med arkitektur
Byggnadsteknik – husbyggnadsteknik/väg- och vattenbyggnadsteknik

E 1022 (45 min)

JTH

Datateknik – mjukvaruutveckling och mobila plattformar
Datateknik – inbyggda system

E 1028 (45 min)

JTH

IT-infrastruktur och nätverksdesign
Grafisk design och webbutveckling
Visuella effekter

JTH

E 1022 (45 min)

JTH

Industriell organisation och ekonomi – logistik och ledning
Industriell organisation och ekonomi – sustainable supply
chain management

E 1405 (45 min)

IT-infrastruktur och nätverksdesign
Grafisk design och webbutveckling
Visuella effekter

Ljusdesign

E 1105 (45 min)

JTH

Industriell organisation och ekonomi – logistik och ledning
Industriell organisation och ekonomi – sustainable supply
chain management

E 1405 (45 min)

JTH

E 1029 (45 min)

JTH

Ljusdesign

E 1105 (45 min)

JTH

Maskinteknik – industriell ekonomi och produktionsledning
Maskinteknik – produktutveckling och design
Produktutveckling med möbeldesign
3D-teknik

Maskinteknik – industriell ekonomi och produktionsledning
Maskinteknik – produktutveckling och design
Produktutveckling med möbeldesign
3D-teknik

E 1029 (45 min)

JTH

Sparbanksaulan, B 1014

JIBS

Lärarprogrammen

Hb 116 (45 min)

HLK

Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet

Hb 117

HLK

Human Resources - inriktning företagsekonomi och psykologi

Hc 113

HLK

International Management

Sparbanksaulan, B 1014

JIBS

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Forum Humanum

HHJ

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
• Economic Analysis

Arbetsterapeutprogrammet

Ga 334

HHJ

HHJ – Hälsohögskolan

JIBS – Jönköping International Business School

HLK – Högskolan för lärande och kommunikation

JTH – Tekniska Högskolan
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AKTIVITETER UNDER DAGEN

ALLMÄNNA FÖRELÄSNINGAR
KOM OCH PRATA SÄRSKILT
PEDAGOGISKT STÖD

VILL DU VETA HUR PROTESER TILLVERKAS?

SKILLNAD MELLAN HÖGSKOLESTUDIER OCH

Som student på Jönköping University är du också

Kom till Ortopedingenjörsprogrammets monter i

ATT LÄSA PÅ GYMNASIET

medlem i Jönköpings Studentkår. Detta innebär att

Kom och träffa samordnaren för särskilt pedagogiskt

Campus Arena så berättar de mer och visar hur

Kom och lyssna på när en av våra studievägledare

du har tillgång till din egen förening som verkar både

stöd och ställ dina frågor.

processen går till. Hoppas att vi ses!

berättar om hur det är att läsa på högskola/universitet

tid här på JU, både vad gäller utbildningskvalitet och

Plats: Campus Arena

Plats: Campus Arena

studiesocialt engagemang. Du kan gå med i någon av

Tid: kl. 10-14

Tid: kl. 10-14

en egen förening inom det som intresserar dig.

TRÄFFA STUDIEVÄGLEDARE

KOLLA IN RADIO- OCH TV-STUDION PÅ HLK

Kom och träffa oss så berättar vi mer!

Det är många beslut som ska fattas och då kan det

Studentradion RadioK sänder radio live och visar hur

kännas tryggt att prata med en studievägledare.

en inspelning går till. I tv-studion kan du träffa

Plats: Campus Arena

I deras uppgift ingår att ge personlig vägledning inför

studenter som läser medieproduktion.

Tid: kl. 10-14

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

TRÄFFA JÖNKÖPINGS STUDENTKÅR

och hur det skiljer sig från gymnasiet.

nationellt och lokalt för att du ska få den bästa möjliga

studentkårens många intresseföreningar, eller starta

Plats: HLK, sal: Hb 118 och Hb123

VILL DU VETA HUR DU KAN KOMBINERA
STUDIER OCH IDROTT?

Plats: Campus Arena och fackhögskolornas entréer

Tid: kl. 10-14

Tid: kl. 10-14

Jönköping University är ett elitidrottsvänligt lärosäte

TESTA PÅ RODD TILLSAMMANS MED

och är EVL-certifierade. Kom och träffa samordnare

GÅ EN GUIDAD TUR PÅ CAMPUS

VÅRT RODDLAG, JURA

för vår idrottssatsning.

Följ med på en guidad tur där du får se

Under Öppet hus finns roddlaget på plats med två

EVL- för dig som tränar och tävlar på högsta nivå

högskolans campus och spännande byggnader, och

roddmaskiner. Utmana någon i laget eller din kompis i

nationellt eller spelar i högsta serien.

veta mer om högskolan och dess historia. Turen tar

en roddtävling!

Bredd - idrotta i Studentkårens idrottsförening JUSA,

cirka 30 minuter och ges vid två tillfällen.

starta upp egen sportsektion eller få hjälp med kontakt i

Plats: Campus Arena

kommunens klubbar.

Plats: utgår från Högskolebibliotekets entré

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

Tid: kl. 10.30 och 11.30

University eller lär dig ro för att det är roligt.

Tid: kl. 10-14
KOM OCH PROVA PÅ E-SPORT MED JUSTICE!

ÅK MED PÅ EN BUSSTUR GENOM JÖNKÖPING

JUSTICE är den första e-sportsföreningen för

Plats: Campus Arena

Missa inte de guidade bussturerna som sponsras av

studenter i Sverige. I den här här föreningen får du

Tid: kl. 10-14

Jönköpings kommun och Destination Jönköping.

möjlighet att träffa studenter från alla högskolans

Turen tar 40-45 minuter.

fackhögskolor som har intresse för datorspel. Du

FUNDERAR DU PÅ UTLANDSSTUDIER?
Plats: utgår från Studenternas hus

i League of Legends, Dota2, CS:GO, Overwatch och

berättar om vilka möjligheter du som blivande student

Tid: kl. 11.00 och 12.30

Starcraft 2. Kom förbi och prova på e-sport, vare sig du

har till att genomföra en del av din utbildning i ett
Utlandsstudier gör att du får vänner och kontakter
från hela världen!
Plats: Campus Arena och fackhögskolornas entréer
Tid: kl. 10-14

HUR HITTAR MAN BOSTAD?
Träffa bostadskontoret och representant för Studbo,
(studenternas bostadsportal), och ställ dina frågor.
Plats: Service Center
Tid: kl. 10-14
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Tid: kl. 10.45
GO INTERNATIONAL, GO ON EXCHANGE
Jönköping University erbjuder stora möjligheter att
studera utomlands. Kom och lyssna på studenter och
personal från International Relations Office som
berättar om utlandsstudier.
Plats: Campus Arena, Lilla Arenasalen
Tid: kl. 11.30

STÖD FÖR STUDENTER
MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Samordnare berättar hur du går till väga och vad som
krävs för att du ska fä särskilt pedagogisk stöd under
dina studier.
Plats: Campus Arena, Lilla Arenasalen
Tid: kl. 13

kan bland annat söka till något av lagen som tränar

Besök oss från International Relations Office. Vi

annat land. Vi har 350 partneruniversitet i 60 länder.

Plats: Campus Arena, Lilla Arenasalen

bara är nyfiken på datorspel eller veteran i den digitala

300 MIL GENOM ÖKNEN PÅ REN SOLENERGI.
KOLLA IN JU SOLAR TEAMS PROTOTYP FÖR
DEN NYA SOLBILEN.
Solbilen Solveig ska tävla i Bridgestone World Solar
Challenge i Australien i oktober och är i full färd att

världen!
Plats: Campus Arena
Tid: kl. 10-14

prototypen och berättar mer om projektet. Hur tar

ÄR DU NYFIKEN PÅ TANDHYGIENISTUTBILDNINGENS STUDENTKLINIK?

man sig 300 mil genom den australiensiska öknen på

Följ då med studenter som läser till tandhygienist,

ren på solenergi?

som visar dig runt i kliniken. Turen utgår från entrén i

byggas. Studenterna i JU Solar Team visar upp

Campus Arena kl. 12 och kl. 13. Välkomna!
Plats: JTH, ljushallen utanför E1219 samt
sal E0035a (källarvåning)

Plats: utgår från Campus Arena

Tid: kl. 10-14

Tid: kl. 12 och kl. 13

JÖNKÖPING UNIVERSITY
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HÄLSOHÖGSKOLAN
Välkommen till Hälsohögskolan. Hos oss förbereds du för en föränderlig framtid i en
kreativ studiemiljö. Under Öppet hus kan du bland annat träffa och ställa frågor till
våra studenter, lärare och studievägledare i Campus Arena (se sida 13). Du kan även få
information om utlandsstudier och få reda på mer om studentlivet.

UNDER ÖPPET HUS HITTAR DU OSS I CAMPUS ARENA

HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE
OCH KOMMUNIKATION
Välkommen till Högskolan för lärande och kommunikation. Här finns ett kreativt
och inspirerande studieklimat i ljusa och fina lokaler. Inom alla våra program satsar
vi mycket på verksamhetsförlagd utbildning för att du ska få nära kontakt med ditt
framtida jobb.

TRÄFFA LÄRARE OCH STUDENTER

LÄRARPROGRAM

FRISTÅENDE KURSER

FRÅN VÅRA PROGRAM

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.

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- och kvällstid eller helt i din egen takt
via nätet.

• Arbetsterapeutprogrammet
• Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning
laboratoriemedicin
• Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning
klinisk fysiologi
• Ortopedingenjörsprogrammet
• Röntgensjuksköterskeprogrammet
• Sjuksköterskeprogrammet
• Socionomprogrammet
• Tandhygienistprogrammet
• Ortopedteknik (Yh-program)
• Program på avancerad nivå

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, MKV

För dig som vill arbeta med bland annat pr och
marknadskommunikation, strategisk kommunikation,
medieproduktion eller journalistik. Ett av Sveriges
mest sökta MKV-program med tolv veckors
verksamhetsförlagd utbildning ute i arbetslivet.
INTERNATIONELLT ARBETE – INRIKTNING

Se mässkarta på sida 13

GLOBALA STUDIER

TESTA PÅ

För dig som är intresserad av hållbar utveckling,
migration och integration samt freds- och
konfliktarbete. Gör världen till en bättre plats!

Ta chansen att bland annat titta på blodceller, vävnad
och de vanligaste bakterierna i mikroskop, testa
blodtryck, puls och lungfunktion.

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.

HUMAN RESOURCES - INRIKTNING
FÖRETAGSEKONOMI ELLER PSYKOLOGI

YRKESREPRESENTANTER

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.

Yrkesverksamma före detta studenter finns på plats
under dagen och kan svara på frågor om hur det är att
arbeta efter en utbildning på Hälsohögskolan.

ÄR DU NYFIKEN PÅ ATT SE
TANDHYGIENISTUTBILDNINGENS
STUDENTKLINIK?
Följ då med studenter som läser till tandhygienist,
som visar dig runt i kliniken. Turen utgår från entrén
i Campus Arena kl. 12 och kl. 13. Välkomna!
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FUNDERAR DU PÅ HUR PROTESER TILLVERKAS?

ENGAGERA DIG!

VÄRLDEN VÄNTAR!

Kom till Ortopedingenjörsprogrammets monter i
Campus Arena så berättar de mer och visar hur
processen går till.
Hoppas att vi ses!

På Högskolan för lärande och kommunikation
finns flera utskott att engagera sig i. Under
Öppet hus får du träffa studerandeföreningen LOK och några av utskotten, bland
annat RadioK som sänder radio live och visar
hur en inspelning går till.

Som student på Högskolan för lärande och
kommunikation kan du plugga eller praktisera utomlands – oavsett vilket program du
väljer. Studenter och personal berättar mer om
möjligheterna!

JÖNKÖPING UNIVERSITY
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JÖNKÖPING INTERNATIONAL
BUSINESS SCHOOL

TEKNISKA
HÖGSKOLAN

AKTIVITETER
ALLMÄN INFORMATION (entréplan)
• Allmän information JTH
• Studievägledning

Jönköping International Business School ( JIBS) erbjuder en unik internationell
studiemiljö. Ungefär en tredjedel av studenterna och lärarna kommer från ett annat
land än Sverige och de flesta av våra program är helt på engelska. JIBS har den
oöverträffat högsta andelen studentutbyten i Sverige, och en av de högsta i världen.
Inom utbildning och forskning fokuserar vi på entreprenörskap, ägande och förnyelse. Vår forskning om
familjeföretag är rankad bland de bästa i världen. Entreprenörsandan genomsyrar allt vi gör och vi vill att våra
studenter ska vara nyfikna, påhittiga och handlingskraftiga. Många studenter drar nytta av Science Park för att
starta företag under studietiden.

Tekniska Högskolan är en av landets största
utbildare av högskoleingenjörer. Vi erbjuder
även kandidat- och högskoleprogram, basår
samt masterprogram. Vi har omfattande kontakter
med näringslivet och internationellt studentutbyte. Utbildningarna ger dig en bred teknisk
kunskapsbas i kombination med ledarskap,
kommunikation, ekonomi och miljömedvetenhet.

TRÄFFA STUDENTER OCH STUDIEVÄGLEDARE

Under Öppet hus kan du prata utbildning och ställa
frågor till både studenter och studievägledare om våra
program:
•
•
•
•
•
•
•

Civilekonomprogrammet
International Economics
International Management
Marketing Management
Sustainable Enterprise Development
Vårdadministration (Yh-program)
Masterprogram

Välkommen till Tekniska Högskolan
( JTH), en modern, nytänkande och
personlig teknisk högskola. Näringslivsanknytning, internationalisering och
entreprenörsanda är viktiga inslag i
alla våra utbildningar och gör dig rätt
rustad för framtidens arbetsmarknad.

• Tekniskt basår och Teknisk bastermin
• Yrkeshögskoleutbildningar (Yh)
• Utlandsstudier och internationella campus
• Så fungerar näringslivsförlagd kurs, NFK
• Studentföreningen HI TECH
Aktiviteterna nedan sker i eller utanför
respektive sal samt närliggande ljushall.

BYGGNADSTEKNIK OCH BELYSNINGSVETENSKAP
• Simulering och analys med digitala modeller – E1206
• Visualisering av byggnader – E1206
• Fältmätningar och visualisering av gata- och
VA-modeller - huvudentrén
• Belysningsprojekt - huvudentrén
• Belysningssimulering - huvudentrén
• Demonstration av belysningslab - E1119

DATATEKNIK OCH DATA/IT
• Grafisk design och webbutveckling – E 1405
• Programmering – E 1405

JIBS ingår i en exklusiv skara av mindre än 1%
procent av världens handelshögskolor som har
EQUIS- och AACSB-ackreditering.

• Robotprojekt – E 1405
• Visuella effekter – E 1405
• Datanätlaborationer – E 3437 och E 3439 (våning 3)

MASKINTEKNIK/PRODUKTUTVECKLING
• Produktutveckling – E 1029
• Materialteknik – E 1029
• Möbeldesign – E 1029
• 3D-teknik – E 1029
• Industridesign – E 1029
• Designstudion för Industridesign – D 1311

INDUSTRIELL ORGANISATION OCH EKONOMI
• Projektpresentationer – E1405
• Lean-spelet, resurseffektiva produktionssystem – E1405

MATERIAL OCH TILLVERKNING
• Vad är material? Demonstration - E 1316
• Visning av elektronmikroskop – E 1316
• Dragprovning – E 1314
• Optisk mikroskopi – E 1311
• JU Solar Team visar prototyp av den nya solbilen
• Solveig som ska tävla i Australien i höst –
Prototypverkstaden E0035a i källaren samt information i
ljushallen utanför E1219.
10 | JÖNKÖPING UNIVERSITY

UTSTÄLLARE CAMPUS ARENA

1

2

11

12

14

13

15

10

3

16
9
17
8
18
7

4

5

6
19

ENTRÉ, CAMPUS ARENA

22

1. International Relations Office - plugga utomlands

21

20

2. Särskilt pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning
3. Allmän studievägledning
4. Jönköpings Studentkår
5. Elitidrottsvänligt lärosäte - kombinera studier och idrott

STORA SALEN, CAMPUS ARENA

6. Destination Jönköping

7. JURA - Jönköping University Rowing Association
8. JUSTICE - Jönköping University Student Team In Competitive E-sports
9. Yrkeshögskoleutbildningar - YH
10. Program på avancerad nivå - Hälsohögskolan
11. Sjuksköterskeprogrammet - Hälsohögskolan

FIKA
Vi bjuder på kaffe och bulle
i Campus Arena!

12. Arbetsterapeutprogrammet - Hälsohögskolan
13. Socionomprogrammet - Hälsohögskolan
14. Ortopedingenjörsprogrammet - Hälsohögskolan
15. Ortopedtekniker (yh) - Hälsohögskolan
16. Biomedicinsk analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi - Hälsohögskolan
17. Röntgensjuksköterskeprogrammet - Hälsohögskolan
18. Tandhygienistprogrammet - Hälsohögskolans
19. Biomedicinsk analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin - Hälsohögskolan
20. Utlandsstudier - Hälsohögskolan
21. Studievägledare - Hälsohögskolan
22. Hälsosektion - Hälsohögskolans studerandeförening
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GJUTERIGATAN

VALLGATAN

HÖGSKOLEOMRÅDET
GJUTERIGATAN
BARNARPSGATAN

P

P

Gratis

Avgift
Gratis

LASARETTSGATAN

M

UN

KS

JÖ

LE

D

EN

P

Gratis
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KUNGSGATAN

P
BARNARPSGATAN

Gratis

PARKERING

P
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MUNKSJÖN

Gratis

A

Rektors kansli, Högskoleservice och Service Center

B

Jönköping International Business School (JIBS)

C

Högskolebiblioteket

D

Studenternas Hus

E

Tekniska Högskolan (JTH)

F

Mariedal konferens- och seminarielokaler

G

Hälsohögskolan (HHJ)

H

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

J

Campus Arena

L

Science Park

Öppet hus 2017 Producerad av Marknadsavdelningen, Jönköping
University. Foto: Fotograf Patrik Svedberg, om inget annat anges.

Lördag 11 mars är markerade
parkeringar gratis för besökare
till Öppet hus. Observera att
parkeringen vid Science Park
är avgiftsbelagd.
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WE ARE JU.
På Jönköping University möter du en spännande
internationell miljö både utomlands och på hemmaplan.
JU är nämligen en av de främsta högskolorna i landet
när det gäller internationellt studentutbyte.
Vill du veta mer? Gå in på ju.se/studera
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