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Välkommen till masterprogrammet i gerontologi –  
Nordic Master's Degree Programme in Gerontology (NordMaG) 

 
Allmän information  
Välkommen till ditt masterprorgram! Vi hoppas att du ska tycka att utbildningen är intressant 
och att den motsvarar dina förväntningar. Vi ser fram emot att få träffa dig, framförallt via 
webben, och vi kommer att göra vårt bästa för att tillgodose dina önskemål och behov.  
 
Om du fått förhinder att starta programmet är vi tacksamma om du snarast meddelar 
antagningsenheten (antagning@ju.se), så att vi kan kalla någon annan till din studieplats. 
Endast de som bekräftar att de vill ha sin plats har en given plats i programmet. Vid ev. 
sjukdom som förhindrar deltagande i programstarten eller vid frågor vänligen kontakta 
programansvarig.  

På högskolans webbplats finns en studentsida, ju.se/student Där hittar du all den 
information du kan behöva som till exempel kursplan med information om litteratur. För 
dig som är ny student finns mer information på ju.se/nystudent. 

Jönköping University bedrivs i stiftelseform och omfattas därför inte av riksdagens beslut att 
avskaffa kårobligatoriet. Därför måste du som student vid Jönköping University vara medlem 
i Jönköpings studentkår och betala in kåravgift för att få dina högskolepoäng registrerade och 
för att få ut ditt kursbevis. Kåravgiftens storlek är beroende av hur mycket du läser, mer 
information finner du på: jonkopingsstudentkar.se  

Frågor i anslutning till betalning av kåravgift kan du ställa till Studentkåren, tfn 036-10 11 50, 
e-post: studentservice@karen.hj.se. Adress till kåren är Jönköpings Studentkår, Studenternas 
Hus, Gjuterigatan 3 C, 553 18 Jönköping. 

Börja med att skapa ditt JU-konto. För att göra detta följer du anvisningarna i den 
registreringsinformation (grått registreringskort) som du får från Antagningen 

 

Programspecifik information  
Ett extra varmt välkommen till masterprogrammet i gerontologi (NordMaG). Dina 
kontaktpersoner för magisterprogrammet är Marie Persson och Joy Torgé, kontaktuppgifter 
nedan.  

 



 

Programmet sker i samarbete med Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU) 
i Gjøvik, Norge; Lunds universitet och Islands universitet i Reykjavik. Vissa kurser läses 
vid dessa partneruniversitet inom ramen för programmet. Programmets kurser bedrivs 
mestadels på distans men enstaka campusträffar kan förekomma. Vid kurserna på våra 
NordMaG partneruniversitet anordnas också ”intensive week” med föreläsningar, 
seminarier och workshops på respektive campus. Som student i NordMaG-programmet 
förväntas du delta i dessa. 

 
För information och kommunikation i kurserna används lärplattformen PingPong. Du 
ansvarar själv för att logga in dig i PingPong samt få behörighet till varje kurs genom en 
från lärare angiven lösenordskod. Vissa av föreläsningarna och en del seminarier 
genomförs via Adobe Connect (innebär uppkoppling på internet via hem/jobbdator i 
realtid). Det är därför viktigt att du förbereder dig genom att läsa bifogad instruktion 
(Bilaga 1) och eventuellt införskaffa de hjälpmedel som är nödvändiga. Virtuellt mötesrum 
ansvarar alltid respektive lärare för att skapa. 
 
I Bilaga 2 finns en översikt över de kurser som ingår i en masterexamen, både 
obligatoriska och valbara. Programmet är tänkt att läsas på halvfart över fyra år, men det 
går bra att läsa i snabbare takt om du skulle vilja det. Kontakta i så fall programansvarig 
för en individuell studieplan. Du ansvarar själv för att registrera dig på de kurser som ges 
vid Jönköpings University, och för att få den kod som krävs för att öppna kursen i 
PingPong första gången. Kontakta programansvarig om du behöver hjälp. 
 
Masterprogrammets första kurs, Flervetenskapliga perspektiv på åldrande och hälsa, 7,5 
hp, är en webbaserad kurs som ges via Lunds universitet. Information om kursen får du 
direkt från Lunds universitet i god tid före kursstart v 35. 

 
Som student vid Jönköping University har du tillgång till Högskolebibliotekets alla 
tjänster, vilket innebär hjälp med informationssökning, tillgång till databaser och en stor 
mängd vetenskapliga tidskrifter, ämnesguide för gerontologi mm. Du använder din 
inloggning på Jönköping University för att få tillgång till Högskolebibliotekets tjänster. 
Bibliotekets webbplats: ju.se/bibl. 
 

Hör gärna av dig om du har några frågor! 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Marie Persson                                                          Joy Torgé 
programansvarig                                                           ansvarig lärare för NordMaG 
universitetsadjunkt, leg psykolog                                universitetslektor, fil dr 
marie.persson@ju.se, 036-10 13 10                             joy.torge@ju.se 

 

Bilaga 1 
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En sammanfattande instruktion inför Adobe Connect-möte  

Hjälpmedel som krävs:  

• Dator med bra internetuppkoppling  
• Extern webbkamera eller inbyggt kameraöga på datorn  
• Headset med mikrofon  

Länkar i på Högskolans hemsida där man kan få ytterligare information: http://ju.se  

• Gå in på ”Studentwebben” högst upp på sidan  
• Klicka på Service och sedan IT-information: IT helpdesk  
• FAQ-manualeProgram: Adobe Connect  

Följ instruktionerna som finns presenterade (förutom den sista ”Guide- att skapa ett mötesrum).  

 

Att tänka på vid mötet:  

Anslut först ditt Headset och kameraögat (webbkameran) till din dator. Observera om du 
använder särskilt kameraöga (alltså inte det inbyggda i datorn) som ansluts via USB- kabel kan 
det sitta en mikrofon på kameraögat som stör ljudet under mötet. Du måste då gå in under 
mikrofon- ikonen och välja ”select microfon ” och sedan välja ”Headset microfon” där.  

• Klicka på länken du fått till mötet (den kommer du att få via mail innan mötet)  
• Testa ljudet enligt den instruktionen som finns i ”Start-guiden”  
• Skriv in ditt namn i rutan för namn.  
• Klicka i rutan ”Enter as a guest” för att komma in i Adoberummet.  

I övre delen av sidan finns nu en mikrofon som du måste klicka på för att starta din mikrofon. 
Mikrofonen blir grönfärgad då den fungerar.  

En ikon finns också för starta webbkamera (webbkamera ikonen blir grönfärgad då den fungerar 
och du ser också dig själv i bild) och glöm sen inte att också svara på att du vill bli synlig för oss 
andra.  

Nu ska det fungera om allt är som det ska.  

Efter avslutat möte stoppar du mikrofon och webbkamera genom att klicka på dessa ikoner i 
överkanten av sidan.  

 

Vad göra om det inte fungerar?  

- Kontakta ansvarig för uppkoppling av dagens mötesrum (telefon eller mail)  

- IT-support, se studentwebben 

  



 

Bilaga 2 
En master-examen omfattar 120 hp 

 

Obligatoriska kurser i huvudämnet vid Jönköping University 

Gerontologi, perspektiv, teori och metod, 7,5hp  

Ageing in a Welfare State, 10 hp  

Åldrande och hälsa, 7,5 hp 

Gerontologi, examensarbete I, 15 hp 

Gerontologi, examensarbete II, 15 hp 

-alternativt 

Gerontologi, examensarbete I och II kan ersättas med ett examensarbete i Gerontologi om 30 hp 

 

Kurser i huvudämnet på andra lärosäten, minst 20 hp 

Multidisciplinary Perspectives on Ageing and Health, 7,5 hp (Lunds Universitet) 

Gerontology: Policymaking and Service, 10 hp (University of Iceland) 

The Psychology of Ageing, 10 hp (Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU) i 
Gjøvik, Norge)  

 

Övriga obligatoriska kurser vid Jönköping University 

Vetenskapsteori och vetenskaplig metod, 15 hp  

Teamsamverkan i en föränderlig organisation, 7,5 hp 

 
Valbara kurser vid Jönköping University 

Geriatrik, 7,5 hp 

Ageing and Society - Diversity, Participation and Health, 7,5 hp 

Evidensbasering inom hälsa och välfärd, 7,5 hp  

 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM2qaR4qfNAhUiOJoKHe7uBKwQFggsMAI&url=http%3A%2F%2Fju.se%2Fstudera%2Fkurser.html%3FcourseCode%3DHEIS25%26semester%3D20162&usg=AFQjCNFbAAwAUDzx6GMA4czXHXSWnGQu4w

	Välkommen till masterprogrammet i gerontologi –
	Nordic Master's Degree Programme in Gerontology (NordMaG)
	Övriga obligatoriska kurser vid Jönköping University


