HÖGSKOLAN I

JÖNKÖPING

ÖPPET HUS
Lördag 21 mars
kl. 10.00–14.00

Program

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING
Högskolan i Jönköping är en stiftelsehögskola* med
rätt att utfärda examina på grundnivå, avancerad
nivå och forskarnivå. Verksamheten präglas av
entreprenörsanda, internationalisering och
samverkan med näringsliv och samhälle.
Högskolan i Jönköping har en tydlig internationell profil och tillhör
landets främsta när det gäller internationellt utbyte. Hos oss är det lätt
att studera utomlands och på campus möter du studenter från hela
världen. Vi har en nära kontakt med arbetslivet och utbildningar som
gör våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden.
Utbildning, forskning och forskarutbildning bedrivs inom fyra
fackhögskolor:
• Hälsohögskolan
• Högskolan för lärande och kommunikation
• Jönköping International Business School
• Tekniska Högskolan.
Vi erbjuder cirka 70 program/inriktningar och 200 fristående kurser,
ett campus mitt i stan, en internationell miljö med stora möjligheter
till utlandsstudier, nära kontakt med arbetslivet och ett aktivt studentliv med mycket på gång.
* En av tre stiftelsehögskolor i Sverige. De andra två är Handelshögskolan i Stockholm och Chalmers.
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VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS!
Högskolan i Jönköping erbjuder under
Öppet hus ett fullspäckat program för
dig som vill veta mer om högskolan och
funderar på att studera hos oss.
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. För dig som vill, finns även möjligheten
att gå på guidad tur på campus och åka guidad
busstur i Jönköping.

INNEHÅLL

Hälsohögskolan
Högskolan för lärande och kommunikation
Seminarier
Jönköping International Business School

4
5
6-7
8

– Science Park

Tekniska Högskolan
Högskolebiblioteket

FRÅGOR OM STÖD FÖR
FUNKTIONSHINDRADE

Välkomna på drop-in kl. 10-14 hos:
Irene Boberg, rum B1213,
Högskoleservice

9
10

– Jönköpings kommun

MAT & DRYCK

– Studievägledning

Studenternas Hus

11

– Jönköpings Studentkår
– International Relations Office

Campus Arena

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

11

GUIDADE TURER PÅ CAMPUS

BUSSTURER I STAN

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.

Följ med på en intressant busstur i Jönköping.
Under resan får du höra en guide berätta om
sevärdheter som kulturhuset Spira, studentbostäder, HV71:s hemmaarena, Vätterstranden,
Tändsticksområdet och Stadsparken. Bussturerna
utgår från Studenternas Hus och tar cirka 30-45
minuter med start kl. 12.30 och 13.30.

Vi möts utanför Högskolebibliotekets entré!

Bussturerna är gratis
och sponsras av:

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

|3

HÄLSOHÖGSKOLAN
Välkommen till Hälsohögskolan som är en av Sveriges ledande utbildare med
inriktning mot hälsa, vård och socialt arbete. Verksamheten kännetecknas av
hög akademisk kvalitet, tydliga profilområden och lång erfarenhet av
utbildning och forskning.
AKTIVITETER UNDER ÖPPET HUS
ENTRÉN

PLAN 10

• 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 och berättar om
sin verksamhet.

Här utför Biomedicinska analytikerprogrammet –
Laboratoriemedicin laborationer. Bland annat kan du
få veta vilken blodgrupp du har. Röntgensjuksköterskestudenterna visar dig gärna runt i röntgenlabbet.

PLAN 7

På plan 7 kan du träffa både studenter, lärare och
yrkesverksamma från våra utbildningar. Här finns
representanter från följande program:
• Arbetsterapeutprogrammet
• Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning
laboratoriemedicin
• Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning
klinisk fysiologi
• Ortopedingenjörsprogrammet
• Röntgensjuksköterskeprogrammet
• Sjuksköterskeprogrammet
• Socionomprogrammet
• Yh Ortopedteknik
• Institutet för gerontologi

BESÖK TANDHYGIENISTERNAS
STUDENTKLINIK

Titta in på tandhygienisternas studentklinik
i hus H, sal Hc 125. Träffa studenter som
läser till tandhygienist och delta i vår
tipspromenad. Välkomna!
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YRKESREPRESENTANTER

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.

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

FRISTÅENDE KURSER

– 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-, kvällstid eller helt i din egen takt
via nätet.

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET

– för dig som vill arbeta med bland annat PR och
marknadskommunikation, journalistik, information
eller medieproduktion. Ett av Sveriges mest sökta
medie- och kommunikationsvetenskapliga program
med tolv veckors verksamhetsförlagd utbildning ute
i arbetslivet.

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.

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.
PERSONALPROGRAMMET

– arbeta med arbetsplatsens viktigaste tillgångar!
Ta tillvara kompetens och låt personalen utvecklas.
Lär dig mer om bland annat arbetsrätt, rekrytering,
ledarskap och psykologi.

TA DEL AV VÅRA AKTIVITETER
PÅ ENTRÉPLAN!

Bland annat kan du gå en guidad rundtur i våra
lokaler, vinna fina priser i vår tipspromenad
och se hur en inspelning går till i vår TV- och
radiostudio.

VÄRLDEN VÄNTAR!

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

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

|5

SEMINARIER UNDER ÖPPET HUS
Alla seminarier är 30 minuter, om inte annat anges.
Tid

Program/ämne

Sal

10.15

Lärarprogram

Hb 116

HLK

Medie- och kommunikationsvetenskapligt program

Hb 117

HLK

Personalprogrammet

Hc 114

HLK

Sjuksköterskeprogrammet

Forum Humanum

HHJ

Arbetsterapeutprogrammet

Ga 334

HHJ

Tandhygienistprogrammet

Hc125, HLK

HHJ

Biomedicinska analytikerprogrammet – Laboratoriemedicin

Ga 932

HHJ

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Ga 934

HHJ

International Economics

Sparbanksaulan, B 1014

JIBS

Biomedicinska analytikerprogrammet – 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 – Husbyggnad/Väg- och vattenbyggnad

E 1423 (1 tim)

JTH

Datateknik – Mjukvaruutveckling och mobila plattformar
Datateknik – Inbyggda system

E 1405 (1 tim)

JTH

Datanätteknik
Grafisk design och webbutveckling
Digital visualisering

E 1029 (1 tim)

JTH

Industriell organisation och ekonomi – Logistik och ledning

E 1017 (1 tim)

JTH

Ljusdesign

E 1118 (1 tim)

JTH

Maskinteknik – Industriell ekonomi och produktionsledning
Maskinteknik – Produktutveckling och design

E 1022 (1 tim)

JTH

Produktutveckling med möbeldesign
3D-teknik

E 1028 (1 tim)

JTH

11.15

Institutet för geronotologi – Kurser om äldre och åldrande

Ga 934

HHJ

11.30

Yh Ortopedtekniker

Ga 334 (15 min)

HHJ

Lärarprogram

Hb 116

HLK

Medie- och kommunikationsvetenskapligt program

Hb 117

HLK

Personalprogrammet

Hc 114

HLK

International Management

Sparbanksaulan, B 1014

JIBS

Sjuksköterskeprogrammet

Forum Humanum

HHJ

Arbetsterapeutprogrammet

Ga 334

HHJ

10.30

11.00

12.00
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Fackhögskola

Tid

Program/ämne

Sal

12.00

Tandhygienistprogrammet

Hc125, HLK

HHJ

Biomedicinska analytikerprogrammet – Laboratoriemedicin

Ga 932

HHJ

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Ga 934

HHJ

12.15

12.30

13.00

Fackhögskola

Marketing Management

Munksjöaulan, B 1033

JIBS

Internationellt arbete – inriktning Globala studier

Hc 113

HLK

Fristående kurser och Naturvetenskapligt basår

Hb 117

HLK

Biomedicinska analytikerprogrammet – Klinisk fysiologi

Ga 931

HHJ

Ortopedingenjörsprogrammet

Ga 334

HHJ

Socionomprogrammet

Forum Humanum

HHJ

Byggnadsteknik – Byggnadsutformning med arkitektur
Byggnadsteknik – Husbyggnad/Väg- och vattenbyggnad

E 1423 (1 tim)

JTH

Datateknik – Mjukvaruutveckling och mobila plattformar
Datateknik – Inbyggda system

E 1405 (1 tim)

JTH

Datanätteknik
Grafisk design och webbutveckling
Digital visualisering

E 1029 (1 tim)

JTH

Industriell organisation och ekonomi – Logistik och ledning

E 1017 (1 tim)

JTH

Ljusdesign

E 1118 (1 tim)

JTH

Maskinteknik – Industriell ekonomi och produktionsledning
Maskinteknik – Produktutveckling och design

E 1022 (1 tim)

JTH

Produktutveckling med möbeldesign
3D-teknik

E 1028 (1 tim)

JTH

Tekniskt basår – i Jönköping och på distans

E 1219

JTH

Masterprogram:
• Engineering Management
• Produktionssystem – Produktionsutveckling och ledning
• Produktutveckling – Industridesign
• Produktutveckling – Produktutveckling och material
• Produktutveckling – Mjukvaruprodukter
• Informatik – Informationsteknik och management

E 1418 (1 tim)

JTH

Yh Ortopedtekniker

Ga 334 (15 min)

HHJ

Masterprogram:
• 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

HHJ – Hälsohögskolan
HLK – Högskolan för lärande och kommunikation

JIBS – Jönköping International Business School
JTH – Tekniska Högskolan
HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING
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JÖNKÖPING INTERNATIONAL
BUSINESS SCHOOL
Välkommen till Jönköping International Business School. Våra utbildningar passar
dig som är intresserad av en internationell karriär, utlandsstudier och att möta
människor från andra kulturer. Din karriär börjar här!
SVÅRT ATT VÄLJA PROGRAM?

MER ÄN BARA STUDIER!

Träffa studenter och lärare som berättar och svarar på
dina frågor om våra program:
• Civilekonomprogrammet
• International Economics
• International Management
• Marketing Management

Träffa representanter från JSA, vår studentförening,
och få en inblick i studentlivet.

FRÅGOR OM BEHÖRIGHET?

Passa på och ställ frågor till våra studievägledare om
behörighet, antagning och ansökan.
SUGEN PÅ UTLANDSSTUDIER?

Låt dig inspireras av studenter och personal som
berättar och svarar på frågor om utlandsstudier.

SCIENCE PARK JÖNKÖPING
Kom till oss och diskutera möjligheterna att
kombinera studier och företagande.
Under Öppet hus hittar du oss på
Jönköping International Business School.

Foto: Anna Schori
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SVERIGES MEST INTERNATIONELLA
HANDELSHÖGSKOLA!

En modern och internationell handelshögskola som
gör studenterna attraktiva på arbetsmarknaden. Träffa
några av våra internationella studenter och upplev den
internationella atmosfär som finns på JIBS.

TEKNISKA HÖGSKOLAN
Välkommen till Tekniska Högskolan,
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.
Tekniska Högskolan är en av landets största
utbildare av högskoleingenjörer och tekniker. Vi
har omfattande kontakter med näringslivet och
internationellt studentutbyte. Utbildningarna ger
dig en bred teknisk kunskapsbas i kombination
med ledarskap, kommunikation, ekonomi och
miljömedvetenhet.

AKTIVITETER UNDER
ÖPPET HUS
ALLMÄN INFORMATION (entréplan)

• Informationstorg där du kan ställa frågor direkt
till studenter och personal.
• Tekniska Högskolans utbildningskoncept. Hur
fungerar praktik och utlandsstudier?
• Utställning av Tekniska Högskolans solbil, som
har tävlat i World Solar Challenge i Australien.
• Studentföreningen HI TECH visar upp sin
verksamhet.
Aktiviteterna nedan sker i eller utanför respektive
sal samt i intilliggande korridor.
BYGGNADSTEKNIK

• Simulering och analys med digitala
modeller, E 1105
• Visualisering av byggnader, E 1105
• Mätförsök och utställning, huvudentrén
BELYSNINGSVETENSKAP/LJUSDESIGN

• Bildspel/information, E 1118 och E 1119
• Ljus för inne- och utemiljö, E 1118 och E 1119
DATATEKNIK

•
•
•
•
•

Grafisk design och webbutveckling, E 1029
Programmering, E 1029
Robotprojekt, E 1029
Digital visualisering, E 1029
Datanätlaborationer, E 3437 och E 3439

PRODUKTUTVECKLING

•
•
•
•
•

Datorstödd simulering, E 1303
Prototyplaboratorium, E 0035a (källarvåning)
Industridesign, E 1405 och designstudio D 3401
Möbeldesign, E 1028
3D-teknik, E 1028

MATERIAL OCH TILLVERKNING

• Gjutna komponenter, E 1316
• Högupplösande svepelektronmikroskop, E 1318
HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING
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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.
I Högskolebiblioteket hittar du arbetsplatser i bokhall
och grupprum, en kreativ studiemiljö med flexibelt
möblemang och tysta läsesalar. I det trivsamma tidskriftsrummet finns många bekväma sittplatser.
Högskolebiblioteket är öppet kl. 10-15 under Öppet
hus. Välkommen!

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.

STUDIEVÄGLEDNING

Ställ frågor till allmänna studievägledare i
Högskolebiblioteket.
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STUDENTERNAS HUS
Studenternas Hus är en naturlig mötesplats för studenterna på campus. Här
samsas Studentkåren med International
Relations Office, Studenthälsan och
Antagningen.
JÖNKÖPINGS STUDENTKÅR
Våga fråga Studentkåren, vi har svar på alla frågor
som rör din studietid!
Jönköpings Studentkår är en förening som utgörs
av alla studenter vid Högskolan i Jönköping. Kort
och gott kan vi liknas vid ett gigantiskt fackförbund
som arbetar med allt från utbildningsbevakning till
olika events, så som den beryktade insparken och
föreningslivet.
Under Öppet hus har du chansen att träffa representanter från Studentkåren över en fika i student
ernas eget kafé, Books & Coffee, som är beläget på
plan 0 i Studenternas Hus. Här 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! Vi har svaren.

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

”GO INTERNATIONAL
– GO ON EXCHANGE”
Besök International Relations Office där du kan få
information om utlandsstudier. Studenternas Hus
våning 1.

KOMBINERA STUDIER OCH IDROTT!
RODD

ELIT

Som student på Högskolan i Jönköping kan du bli
medlem och aktiv roddare i vårt eget roddlag, tävla
för JU-rowing eller ro för motion och hälsa i sam
arbete med Jönköpings roddsällskap JRS.
Under Öppet hus hittar du representanter från
roddlaget i Campus Arena.

Kombinera dina studier med din elitsatsning i idrott.
Kontakta studievägledningen för planering.

BREDD

Medverka i någon av studentkårens idrottsföreningar,
eller starta en egen förening inom Jönköpings studenters idrottsförening JSIF. Hitta din idrottsaktivitet bland
de många föreningarna i kommunen.

Foto: Elise Chamberlain
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HÖGSKOLEOMRÅDET

P Gratis

Gratis

P
P

Avgift

Gratis

P

P

Gratis
PARKERING

Lördag 21 mars är markerade
parkeringar gratis för besökare
till Öppet hus. Observera att
parkeringen vid Science Park
är avgiftsbelagd.

A

B
C
D

Rektors kansli och
Högskoleservice
• Allmänna studievägledningen
• Career Center
Jönköping International Business School (JIBS)
Högskolebiblioteket
• Högskolans reception
Studenternas Hus
• International Relations Office
• Studentkåren
• Antagning och examina
• Studenthälsan

P Gratis

E
F
G
H
J
L

Tekniska Högskolan (JTH)
Mariedal konferens- och seminarielokaler
Hälsohögskolan (HHJ)
Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)
Friskvårdscenter Campus Arena
Science Park

Besöksadress: Högskoleområdet,
Gjuterigatan 5, 553 18 Jönköping
Telefon: 036-10 10 00 | E-post: info@hj.se | hj.se
Öppet hus 2015 Producerad av Marknadsavdelningen, Högskolan i Jönköping.
Foto: Fotograf Patrik Svedberg, om inget annat anges.
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