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FRÅN HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING OCH STUDENTKÅREN
Till alla som tagit examen vid Högskolan i Jönköping

www.hj.se

Vill du veta mer om våra

utbildningar på
avancerad nivå?

Kom och träffa vår personal på
Café Traversen, Högskolebiblioteket den 2 april kl. 14.30 - 18.00.
Vi bjuder på fika! Läs mer om
utbildningarna på sista sidan.

Vad händer i Jönköping?
www.jonkoping.se
www.jnytt.se
www.welcome2work.se

Jobba och plugga –
samtidigt!
Linda Johansson, tidigare student vid Hälsohögskolan, arbetar nu som doktorand
inom omvårdnad.

Forska - en stor utmaning
Linda Johansson utbildade sig till sjuksköterska på Hälsohögskolan. Efter några år i arbetslivet är hon nu tillbaka på högskolan som doktorand.
I början av 2007 invigdes forskarskolan Hälsa och Välfärd vid Hälsohögskolan. En av doktoranderna där är Linda Johansson som studerar
ätproblem hos äldre med syftet att hitta lösningar som kan förebygga
undernäring. Målet är att äldre människor ska kunna bo kvar hemma så
länge som möjligt – och må bra!
– Att forska är en stor utmaning. Man ställs inför problem och man
måste hitta nya sätt att tänka. Det är en drivkraft att komma fram till
något som faktiskt gör det bättre för någon annan, i mitt fall de äldre,
säger Linda Johansson.
Vid Högskolan i Jönköping finns i dag 160 doktorander som forskar
inom hälsa och välfärd, lärande och kommunikation, entreprenörskap
och näringslivsförnyelse samt den övergripande inriktningen industriell
produktframtagning.
Högskolan har vetenskapsområdet humaniora-samhällsvetenskap och
rätt att examinera doktorer inom det området. Inom teknik har Tekniska
Högskolan ett långsiktigt samarbete inom utbildning och forskning med
Chalmers och KTH.

8 alumner – vad gör ni nu? LÄS VIDARE!

Högskolan har flera
fristående kurser
och kortare utbildningar
som
bland annat passar för yrkesverksamma. Vi har
långa och korta
kurser, kurser
på hel-, halvoch kvartsfart, kurser på kvällstid,
distans och via Internet. Välj själv
efter dina intressen och din livssituation. Beställ kurskatalogen på
www.hj.se/katalog

Alex och Lena flyttade
från Jönköping till USA
LÄS VIDARE!

Rektors rader
Högskolan i Jönköping har ett spektrum av forskningsverksamheter inom
profilområden som präglas av entreprenörskap, internationella relationer
och samverkan med näringsliv och samhälle. Rektor Thomas Andersson
berättar om forskningen vid Högskolan i Jönköping.

8 alumner – vad gör ni nu?

Vad är på gång inom forskning vid högskolan?
Högskolan i Jönköping
är en stiftelsehögskola med en klart uttalad profilering
kring ett antal
områden och
forskningen har
det senaste året
stärkts väsentligt
på flera fronter. Vi har nyligen förnyat vår forskningsoch utbildningsstrategi och sammanställt tre övergripande forskningsinriktningar som alla är viktiga för det
omgivande samhällets behov och utveckling:
• Produkt- och produktionsutveckling samt internationell affärsutveckling för små och medelstora
företag.
• Kvalitetsförbättring och resurseffektivitet i vård och
omsorg.
• Kunskap och kompetensutveckling i det globaliserade samhället.
Specifika spännande forskningsområden innefattar
bland annat Media Management and Communication, Entreprenörskap och SMF-utveckling, Åldrande
– livsvillkor och hälsa, Children Health Intervention
Learning Development, Livslångt och vuxnas lärande,
Gjutna komponenter och Robusta inbyggda system.
Fackhögskolorna arbetar, med stöd av Högskoleservice, för att stärka högskolans position ytterligare
inom forskning nationellt och internationellt.

Vad betyder det för högskolans alumner?
För dig som redan har en examen erbjuder vi flera
möjligheter till vidareutbildning som går i linje med
högskolans profiler. På avancerad nivå kan du välja
mellan tvååriga masterprogram, ettåriga magisterprogram eller specialisering för sjuksköterskor. Flera av
programmen ges helt på engelska och vänder sig till
både svenska studenter och studenter från andra delar
av världen. Internationella relationer genomsyrar
högskolans verksamhet och hos oss får du möjlighet
att spetsa din kompetens och förbättra dina karriärmöjligheter både i Sverige och utomlands.
På forskarnivå erbjuder vi doktorandutbildningar
inom olika ämnen. Högskolan har vetenskapsområdet humaniora-samhällsvetenskap och därmed doktorsexamensrätt inom det området. Inom teknik har
Tekniska Högskolan ett långsiktigt samarbete inom
utbildning och forskning med Chalmers och KTH. I
dag finns cirka 160 doktorander vid högskolan.
Högskolan i Jönköping
tar ständigt nya kliv
framåt och även du som
alumn har mycket att
vinna på att vi fortsätter att finna nya utvecklingsvägar.

Marie Ernsth Bravell
Hälsohögskolan
Marie tog sjuksköterskeexamen 1996. Till en början kombinerade hon traditionellt sjuksköterskearbete med forskning, men sedan 2001 har hon satsat helt på det sistnämnda. I
november 2007 disputerade Marie som första doktorand inom Forskarskolan Hälsa och
Välfärd vid Hälsohögskolan. Idag jobbar hon på Hälsohögskolan som universitetslektor.

Daniel Holmgren
Tekniska Högskolan
Daniel blev färdig högskoleingenjör i maskinteknik 2002. Fortsatte med magisterprogrammet produktutveckling och design och tog sin examen 2004. Daniel har därefter
varit doktorand vid Tekniska Högskolan och doktorerade inom Gjutning 2006. Nu arbetar han som gjuterichef vid Daros Piston Rings som tillverkar kolvringar till fartyg.

Vad händer på...
Högskolan för lärande och
kommunikation (HLK)

Hälsohögskolan

HLK har fått förtroendet att erbjuda flera
kurser inom Lärarlyftet som är regeringens stora satsning för att höja lärarnas
status och kompetens.
De första kurserna startar våren 2008 och
satsningen kommer att pågå under fyra år.
Hösten 2008 startar ett helt nytt utbildningsprogram med inriktning mot internationellt arbete. Utbildningen är tvåårig och
ger en högskoleexamen. Lärarutbildningen
har nu elva olika inriktningar – från förskola till gymnasieskola. MKV-programmet
- som i år firar 30-årsjubileum - har tre inriktningar: PR/Marknadskommunikation,
Medieproduktion och Organisationskommunikation.
För dig som vill vässa din kompetens eller
kanske är nyfiken på något helt nytt erbjuder HLK ett stort antal fristående kurser och
även flera masterprogram. Den populäraste
kursen just nu är Digital bildbehandling,
som är helt nätbaserad. Den har slagit alla
rekord och lockade till våren hela 1 300
förstahandssökande.

Vid Hälsohögskolan har forskningen fått tydligare fokus
och är samlad kring fyra starka profiler:
• Åldrande – livsvillkor och hälsa
Avancerad forskning kring äldre och åldrande. Kunskaperna är
betydelsefulla för förståelsen av åldrande och äldres livsvillkor
samt för utformningen av vård och omsorg för äldre.
• Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap
Kunskaper utvecklas gällande systematiskt kvalitetsarbete. Metoder tas fram för att kunna omvandla teori till en praktisk
vardag inom vård och socialt arbete.
• CHILD
Studier görs kring vardagsfungerandet hos barn, ungHälsohögskolan
domar och unga vuxna som behöver särskilt stöd.
www.hhj.hj.se/alumn
Kunskaperna kan ge bättre kartläggning, beskrivning
Medie- och kommunikationsvetarna
och åtgärdsplan i arbetet för dessa personer.
www.infoalumni.nu
• Oral hälsa
Internationella Handelshögskolan
Tillsammans med Odontologiska Institutionen bewww.jibsalumni.se
drivs forskning rörande oral hälsa hos barn och ungTekniska Högskolan
domar, vuxna och äldre samt personer med funktionsalumni.jth.hj.se
hinder.

Här träffas vi som alumner

Athanasios Serakis
Högskolan för lärande och kommunikation
Athanasios tog lärarexamen 2003 med inriktning mot skolåren 4-9 matematik/no. Han
jobbar nu som lärare på Kungsängsskolan i Jönköping som har en mångkulturell inriktning.
Athanasios är även handledare för lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning på Kungsängsskolan. Just nu läser han också en fristående kurs i skoljuridik på HLK.

Emma Hallman (Ericsson)
Tekniska Högskolan
Emma tog examen som högskoleingenjör i industriell organisation och ekonomi 2005 och
läste sedan in en teknologie magisterexamen på programmet industriell organisation och
produktion. Hon arbetar nu med produktionsteknik som projektingenjör på JELD-WEN
Sverige AB i Forserum.

Studentkåren
Internationella Handelshögskolan
Våra Research Centers driver ett femtontal forskningsprojekt både
nationellt och internationellt. Det finns också flertalet individuella
projekt som finansieras av stipendier, bidrag och genom samarbeten
med företag och regeringsorganisationer.
Tack vare en hög forskningsaktivitet har vi på Internationella Handelshögskolan lyckats skapa flera framgångsrika forskningssamarbeten
med olika internationella universitet, bland annat Massachusetts Institute of Technology, Cornell University, Syracuse University och Babson
College. Framgången av våra forskningsprojekt är också mycket beroende
av det nära samarbetsstöd vi får från olika företag och organisationer.
Är ditt företag eller organisation intresserad av att
delta i eller finansiera ett gemensamt projekt? Hör
gärna av dig till vår forskningsledare professor
Robert Picard. Tfn: 036-10 17 35
E-post: robert.picard@ihh.hj.se

Tekniska Högskolan

60 år!

Många av er alumner var säkert
aktiva inom Studentkåren under er studietid och vi hoppas
att ni har positiva minnen från
Akademien, insparken eller
föreningsverksamheten.
Tack vare frivilliga krafter har
vi arbetat för studenterna i 60 år.
Ja, det är faktiskt sant. 2008 fyller
Jönköpings Studentkår 60 år. Vi
räknar vår historia från elevkårens bildande 1948, året efter att
den högre utbildningen kom
till Jönköping.
Studentkåren har växt
och driver i dag förutom kårhuset även en
lunchrestaurang och
ett café. Vi arbetar
stenhårt för att nästa
generation ska få en
ännu bättre utbildning och studiemiljö.
Under ett år engagerar
sig nästan 1 000 studenter
på något sätt inom vår verksamhet, 300 studenter är kontaktpersoner för internationella studenter
och 500 studenter är faddrar varje
år för de nya studenterna.
Håll gärna koll på vår webbplats
www.jonkopingsstudentkar.com

Tillsammans med fadderföretag skapar
Tekniska Högskolan (JTH) effektiva
samverkansformer för forskning och
utveckling. De företag som är intresserade av att vara forskningsfadderföretag
kommer att samproducera ny kunskap
med JTH.
Inom ramen för nystartade Centrum för Industriell Produktion vid JTH kan företag, forskarstuderande
och disputerade lära sig mer av varandra genom att arbeta med direkta
praktiska frågeställningar som anknyter till forskningsprojekt. Forskarna
kommer närmare företagen och ökar därmed sina chanser till anställning
efter examen.
Några exempel på samverkansformer kan vara:
• Företagen anlitar forskare för utbildning inom ”senaste nytt” med anknyt- Uppdragsverksamhet
ning till forskningsprojekten.
För utveckling i din organisation erbjuder högskolan uppdrags• Företagen deltar i workshops i sam utbildning, seminarier, utvecklingsarbeten och utredningar av
band med olika forskningsprojekt.
olika slag.Varje fackhögskola har en ansvarig för verksamheten.
• Doktoranderna arbetar cirka 20 prowww.hj.se/uppdrag
cent av sin tid mot företagen.

Elisabeth Slånemyr
Hälsohögskolan
Elisabeth examinerades 2002 som biomedicinsk analytiker. Därefter läste hon vidare på
magisternivå och fick efter examen en projektanställning inom FoU-enheten på Laboratoriemedicin. Elisabeth är nu inskriven som doktorand vid Linköpings universitet och arbetar
parallellt som biomedicinsk analytiker på Laboratoriemedicin vid Länssjukhuset Ryhov.

Christoffer Olsson
Internationella Handelshögskolan
Efter sin examen år 2006 från Internationella Ekonomprogrammet (nuvarande
Civilekonomprogrammet, företagsekonomi) fick Christoffer en traineetjänst på H&M.
Traineeåret har lett till jobb som Business Controller för två av H&M:s barnkoncept.
Studietiden tillbringade han, förutom i Jönköping, i USA, Indien och på Nya Zeeland.

”Få kan lika mycket som du om
just ditt ämne”
Alex McKelvie doktorerade 2007 i företagsekonomi vid Internationella Handelshögskolan. I somras lämnade han Jönköping för att forska och undervisa vid Syracuse University
i delstaten New York, USA.
Hur hamnade du på Högskolan i
Jönköping?
– Jag är uppväxt i Montreal i
Kanada. 1998 bjöd Internationella Handelshögskolan (IHH)
in alla sina partneruniversitet
och jag kom till Jönköping som
representant för min skola i Kanada. Det var mitt första besök i
Europa. Jag trivdes bra och hade
svenska kompisar som pluggat
i Kanada och pratade gott om
IHH. Så jag åkte tillbaka för att
läsa ett magisterår och fortsatte
sedan som forskningsassistent och
senare doktorand.
Hur kom du på att du ville forska?
– Det växte fram med tiden.
Jag gillade att analysera och lösa
problem och ju mer jag jobbade
med sådant, desto mer förstod jag
att jag ville forska.
Berätta om din doktorsavhandling!
– Den handlar om vad nystartade företag gör för att skapa

nya produkter eller
tjänster. Huvudfrågan är varför vissa
nya företag kan göra
innovationer medan
andra inte kan det.
Jag genomförde en
stor enkät med över
300 svenska företag
inom IT- och mediebranschen. Två
av de viktigaste slutsatserna är att
unga företag aktivt kan påverka
sin innovation genom vad de
gör (till exempel att använda nya
kunskaper i sina processer) och
att vad företagen faktisk gör varierar beroende på hur mycket de
vill växa.
Vad var mest givande med att gå en
doktorsutbildning?
– Självständigheten och att man
lär sig så mycket om ett specifikt ämne – få på jorden kan lika
mycket som du om just ditt ämne.

Alex McKelvie
Ålder: 31
Familj: Gift med Lena Blomqvist, MKV-alumn från HLK
Examen: Doktors- samt magisterexamen, IHH, Bachelor of Business
Administration, Bishop’s University, Kanada
Nuvarande arbete: Assis. Prof. Entrepreneurship, Syracuse University, USA

Har du lärt dig något annat under
din tid som doktorand, förutom
själva studierna?
– Att fokusera – att koppla
bort allt annat. Att det både finns
styrkor och svagheter i det man
gör, ingenting är perfekt. Och att
allt tar längre tid än man tror!
Vad arbetar du med nu?
– Jag är Assistant Professor vid
Syracuse University, där jag undervisar och forskar inom entreprenörskap.
Alex doktorsavhandling
Innovation in New Firms: Examining the Role of Knowledge and
Growth Willingness och andra
avhandlingar, uppsatser och rapporter från Högskolan i Jönköping
finns på www.hj.se/publikationer

Camilla Ljunggren
Internationella Handelshögskolan
Camilla tog sin examen från BBA-programmet (nuvarande International Management)
våren 2007. Karriären har sedan dess gått spikrakt uppåt och hon arbetar nu som vd på
SIFE Sverige som är ett internationellt nätverk där studenter, med stöd från näringslivet,
jobbar med socialt entreprenörskap. Camilla har även arbetat på Ung Företagsamhet.

Malin Sveningsson Elm
Högskolan för lärande och kommunikation
Malin gick ut Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet 1996, fortsatte med
forskarutbildning vid Linköpings universitet och disputerade 2001. Nu arbetar Malin som
universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet. Hon
forskar om olika aspekter av kultur och kommunikation, genus och identitet på Internet.
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Utbildningar på avancerad nivå

Hälsohögskolan
Hälsohögskolan anordnar hösten
2008 elva webbaserade masteroch magisterprogram (120/60
hp) i ledarskap och teamsamverkan i entreprenöriella organisationer inom områdena:
• arbetsterapi
• gerontologi
• omvårdnad
• oral hälsovetenskap
• socialt arbete
Dessutom ges campusförlagda och
webbaserade fristående kurser.
Läs mer på www.hhj.hj.se

Högskolan för lärande
och kommunikation

Internationella
Handelshögskolan

Med start hösten 2008 erbjuder
HLK två masterprogram:
• International Communication
• Lärande (med två inriktningar;
Lärande samt Skolledning i en
entreprenöriell skola).
HLK erbjuder också ca 150
fristående kurser - både på
grundnivå och avancerad nivå.
Kurserna ges inom en mängd
ämnesområden. Många kurser är
campusförlagda, men vi erbjuder
också ett stort antal distanskurser.
Läs mer på www.hlk.hj.se

Många spännande masterprogram utvecklas vid IHH. Under
läsåret 2008/2009 finns det fem
stycken att välja mellan.
Samtliga ges på engelska.
Ett- eller tvååriga masterprogram:
• Innovation and Business 		
Creation
• International Logistics and
Supply Chain Management
• Master Programme in
Economics
Tvååriga masterprogram:
• Information Technology and
Management
• Economics, Management and
Technology of Entertainment
and Arts Industries
För mer information, besök oss
på www.ihh.hj.se eller kontakta
tomas.bengtsson@ihh.hj.se

Tekniska Högskolan
Teknologie masterprogram:
• Elektroteknik med inriktning
Inbyggda datorsystem
• Produktionssystem med inriktning Produktionsutveckling och Ledning
• Produktutveckling med inriktning Produktutveckling och
Material
Masterprogram:
• Informationsteknik och
Management med inriktning
Informationsteknik

Teknologie magisterprogram:
• Byggnadsteknik med inriktning Byggnadsutformning och
Arkitektur
• Maskinteknik med inriktning
Industridesign
Dessutom ges möjlighet att läsa
masterprogrammet Innovation
and Business Creation (industriell ekonomi) vid Internationella
Handelshögskolan.
Vi erbjuder också campusförlagda
och webbaserade fristående kurser.
Läs mer på www.jth.hj.se

Vill du veta mer? Välkommen till en informationsdag där högskolans
personal berättar mer om våra utbildningar på avancerad nivå.
Café Traversen, Högskolebiblioteket, 2 april kl. 14.30 - 18.00. Vi bjuder på fika!

Box 1026, 551 11 Jönköping • tfn 036-10 10 00 • e-post info@hj.se • www.hj.se

FOTO: Patrik Svedberg, duo fotografi

Vill du utveckla din kompetens och stärka din position på arbetsmarknaden? Högskolan
i Jönköping erbjuder 16 masterprogram och ett antal magisterprogram för dig som redan
har en akademisk examen. Vissa program ges helt på engelska.

