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VÄLKOMMEN TILL 
JÖNKÖPING  
UNIVERSITY

Vad kul att du har börjat plugga hos oss! I den här 
broschyren hittar du sådant som kan vara bra 
att veta som ny student vid Jönköping University 
(JU). Kanske har du funderingar kring bibliotekets 
öppettider, hur du gör för att gå med i Studentkåren, 
vad som gäller när du ska skriva tentamen eller 
vart du vänder dig om du funderar på att plugga 
utomlands? Här hittar du svaren.

INNEHÅLL

• Karta över campus
• Kom igång på JU
• Service Center
• Studentwebben och JU-mobile
• Jönköpings Studentkår
• Äta och fika på campus
• Studie- och karriärvägledning
• Plugga utomlands
• Högskolebiblioteket
• Bostad
• Studenthälsan
• Dags för tenta
• PingPong
• Särskilt pedagogiskt stöd
• Träna på campus
• Om något händer
• Parkering
• Om Jönköping University



KARTA ÖVER 
CAMPUS
A Rektors kansli och Högskoleservice

• Service Center

• Allmänna studievägledningen

• Antagning och examina

• Career Center

• IT helpdesk

• Vaktmästeriet

B  Jönköping International Business School

C Högskolebiblioteket

D Studenternas Hus

• Internationella Relationer

• Studentkåren och Rio

• Studenthälsan

E Tekniska Högskolan

F Mariedal konferens- och seminarelokaler

G Hälsohögskolan

H Högskolan för lärande och kommunikation

J Friskvårdscenter Campus Arena

L Science Park 

ÖPPETTIDER PÅ CAMPUS

Entréerna är öppna måndag - fredag 07.00 - 17.00.  
Med JU-kortet har du tillgång till vissa lokaler dygnet runt, 
bland annat datorsalar och grupprum. Under vissa tider 
bevakas lokalerna av Securitas. Du måste därför vara 
beredd att visa giltig legitimation och JU-kortet.



REGISTRERA DIG OCH AKTIVERA  

DITT ANVÄNDARKONTO

Som ny student måste du registrera dig för att få delta i 

undervisningen, bli berättigad till studiemedel från CSN 

och få ett användarkonto. Mer information och kod för 

registering hittar du på registeringskortet. Saknar du 

kortet, kontakta antagning@ju.se. Registrering görs 

inför varje ny termin. 

SKAFFA JU-KORTET

Du behöver JU-kortet för att få tillgång till datorsalar och 

övriga lokaler samt för att kunna komma in på högskolan 

efter stängning. Med JU-kortet kan du även låna på 

Högskolebiblioteket, logga in på skrivare/kopiatorer, 

få studentrabatter och reducerat pris för parkering på 

högskolan med mera. JU-kortet beställer du i samband 

med kontoaktivering.  

Mer information hittar du på ju.se/jukortet

KOM IGÅNG PÅ JU
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BLI MEDLEM I STUDENTKÅREN

På Jönköping University är det obligatoriskt att vara 

medlem i Studentkåren. Det betyder att Jönköpings 

Studentkår har stora resurser att påverka din 

utbildningskvalitet och studiesociala situation samt 

genomföra projekt av olika slag. Studentkåren hittar  

du i Studenternas Hus. När du betalat kåravgiften 

fungerar JU-kortet som medlemsbevis.

FIXA ETT PAYEX-KONTO

För att du som är student ska kunna skriva ut och  

kopiera via utskriftssystemet måste du först skapa ett 

konto hos PayEx. Detta gör du via studentwebben  

ju.se/student, sök på ”PayEx”. Vid uppstart får du  

50 kronor till ditt konto att använda till utskrifter.

IT HELPDESK
Om du behöver hjälp med inloggning, har glömt ditt 
lösenord till nätverk eller mejlsystemet Outlook, eller 
har andra datorproblem kontaktar du IT Helpdesk. 
ju.se/helpdesk, Tel: 036-10 11 12 
Besök: A-huset, 3:e våningen
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SERVICE CENTER
Här kan du ställa dina studierelaterade frågor,  
få intyg från Ladok, hjälp med vägvisning, köpa parkerings-
tillstånd och mycket mera.

Personalen i Service Center svarar på dina frågor eller ser  
till att du får hjälp av rätt person.

I Service Center finns också JU-shoppen där du kan köpa 
profilprodukter som kläder, muggar och pennor.

ÖPPETTIDER 

Måndag, tisdag,  
onsdag och fredag:  
07.30 - 16.30

Torsdag:  
11.30 - 16.30



STUDENTWEBBEN
På ju.se/student hittar du schema, terminstider, kursplaner, IT-introduktion  

och mycket annat som rör dina studier. 

APP - JU MOBILE
Ladda även ner högskolans app JU Mobile och få samlad tillgång till bland annat de mest använda funktionerna 

på studentwebben, direkt i din smartphone. Till exempel hittar du tentamensanmälan, dina resultat och betyg, 

nyheter, ditt schema och grupprumsbokning. Appen finns för iOS och Android.

JÖNKÖPING UNIVERSITY  
SOM APP OCH 
PÅ WEBBEN



Jönköpings Studentkår är en förening för alla studenter som 
studerar vid Jönköping University. De arbetar för att alla 8 500 
medlemmar ska få en fantastisk studietid.

Arbetet innefattar allt från att arrangera resor och aktiviteter på campus till 

att erbjuda projekt och föreningar som du kan engagera dig i. Förutom den 

studiesociala biten lägger Studentkåren ner stort arbete på att representera 

dig som student så att din röst blir hörd. Studentkåren kan alltså liknas vid 

ett fackförbund som ser till att du får den utbildningskvalitet, studenthälsa 

och det studiesociala liv du förtjänar. Läs mer om Studentkåren och vad du 

får ut som medlem på jonkopingsstudentkar.se

STUDENTKÅRENS RECEPTION
Studentkårens reception hittar du på bottenplan i Studenternas Hus.  

Här kan du fynda studiematerial till bra priser och köpa biljetter till  

resor och arrangemang som Studentkåren anordnar. 

JÖNKÖPINGS 
STUDENTKÅR



På högskoleområdet finns flera 
restauranger och caféer med  

priser som passar en 
studentplånbok.

FIKA OCH ÄTA 
PÅ CAMPUS 

RIO
Rio är den självklara samlingsplatsen i Studenternas 

hus. På dagtid är Rio ett café- och lunchställe, där du 

dessutom kan sitta och plugga. Kvällstid förvandlas Rio 

till en pub med musik och After School. 

CAFÉ TASTE OF BEIRUT
Restaurang Taste of Beirut hittar du i hus B,  

Jönköping International Business School. Här kan  

du bland annat äta en kebabtallrik eller libanesiska  

rätter till lunch. 

ARKEN 
Arken är restaurangen och caféet som ligger i hus H,  

Högskolan för lärande och kommunikation. De serverar 

varma luncher, fika, mackor, sallader med mera.

CAFFÈ DALLUCCI 
Caffè Dallucci finns intill entrén på biblioteket.  

Här finns kakor, godbitar och baguetter samt enklare 

luncher och mat för take away.



KARRIÄRVÄGLEDNING  
PÅ CAREER CENTER
På Career Center möts studenter 

och yrkesliv. Här kan du få personlig 

karriärvägledning, feedback på ditt  

CV och kontakter med framtida  

arbetsgivare på både den svenska och 

den internationella arbetsmarknaden. 

Du hittar Career Center i hus A på 

campus. Kolla in Career Centers olika 

aktiviteter på ju.se/careercenter

STUDIEVÄGLEDNING
Om du har frågor om dina studier  

kan du först och främst vända dig  

till studievägledare som är knutna  

till specifika program men du kan  

även få vägledning och information  

av den allmänna studievägledningen.  

Mer information hittar du på  

ju.se/studievagledning

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDNING  

STUDERA UTOMLANDS
Som student vid Jönköping University får du möjlighet att förlägga en del  

av din studietid vid något av de 350 internationella partneruniversitet som  

vi samarbetar med. Service ges till utgående och inkommande studenter före, 

under och efter studier utomlands. Har du frågor om utbytesstudier,  

kontakta Internationella Relationer, plan 1 i Studenternas Hus.  

Du kan även läsa mer på ju.se/student/utlandsstudier

ÖPPETTIDER 

INTERNATIONELLA 

RELATIONER 

 
Måndag-torsdag 

13.00 - 15.00



På Högskolebiblioteket hittar du böcker

och tidskrifter från svenska och internationella

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

eller surfplatta. Här finns arbetsplatser i bokhall 

och grupprum, en tyst läsesal och en studiemiljö 

med flexibelt möblemang. I det trivsamma 

tidskriftsrummet finns många bekväma sittplatser. 

På ju.se/bibliotek finns allt du behöver veta om 

biblioteket.

LÅNEKORT
Du använder ditt JU-kort för att låna på biblioteket.

BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER 
Måndag - torsdag 08.00 - 20.00 

Fredag 08.00 - 18.00 

Lördag 11.00 - 15.00

HÖGSKOLE-
BIBLIOTEKET



Studenthälsan är öppen för  

högskolans studenter och besöken 

är kostnadsfria. På Studenthälsan 

kan du träffa kbt-terapeuter och 

kuratorer för bokade besök. Det finns 

även en sjuksköterska som tar emot 

på drop-in. Mer information om 

Studenthälsans serviceutbud samt 

kontaktvägar hittar du på  

ju.se/studenthalsan

STUDENTHÄLSAN

På ju.se/bostad har vi samlat 

information och tips om hur du kan 

söka bostad. Du kan också kolla in 

bostadsportalerna studbo.se samt 

minhyresvärd.se

På Studentkårens bostadssidor 

finns ytterligare information 

jonkopingsstudentkar.se.  

Andra tips är att annonsera i 

lokaltidningen Jönköpings-Posten 

eller på Blocket. Kolla även med 

huvudfaddrarna i din klass om de 

kan hjälpa dig.

LJUSRUM
Du kan även boka Studenthälsans 

ljusrum. Du hittar boknings- 

information på studenthälsans webb. 

VÅRDGUIDEN 1177.SE
Sveriges samlingsplats för information 

och tjänster inom hälsa och vård.  

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. 

Öppet dygnet runt.

LETAR DU EFTER BOSTAD?



DAGS FÖR TENTA - VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG

ANMÄLAN TILL TENTAMEN

Du behöver göra en anmälan via Ladoks webbtjänster 

senast 10 dagar innan tentamenstillfället. Kontrollera 

alltid att att du fått ett bekräftelsemejl när du gjort en 

anmälan till tentamen. 

TA MED LEGITIMATION

Under tentamen måste du kunna visa giltig foto-

legitimation. JU-kortet med fullständigt person- 

nummer och märkt med ”Identity Card” får användas 

som legitimationshandling vid tentamen. Kom ihåg att 

kåravgiften måste vara betald.  
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PINGPONG – WEBBASERAD LÄRPLATTFORM

INTERAKTIVITET MELLAN STUDENTER  
OCH LÄRARE
Vår webbaserade lärplattform heter PingPong och 

används som stöd i undervisningen. I PingPong lägger 

lärarna upp föreläsningsmaterial och annan information 

om sina kurser. I PingPong kan också studenter och 

lärare kommunicera om annat som rör kurserna.  

Där görs även kursutvärderingar.

TENTAMEN VIA PINGPONG
I vissa kurser förekommer tentamen i PingPong.  

För att kunna göra tentamen via PingPong krävs ett  

aktivt användarkonto samt tillgång till aktuell  

PingPong-aktivitet.

Ladda ner appen PINGPONG Mobile
till iOS eller Android.



SÄRSKILT PEDAGOGISKT 
STÖD VID FUNKTIONS- 
NEDSÄTTNING
Särskilt pedagogiskt stöd erbjuds dig med dokumenterad  
funktionsnedsättning. 

Läs mer om vad som menas med funktionsnedsättning och särskilt  

pedagogiskt stöd på ju.se/student under Service>Stöd för studenter  

med funktionsnedsättning. 

LIKABEHANDLING

Jönköping University arbetar aktivt med att förebygga och förhindra att 
studenter utsätts för diskriminering och trakasserier. För detta finns en 
likabehandlingsplan som du hittar på ju.se/likabehandling  

Det finns särskilda ombud för likabehandling (OLIK-ombud) för  
respektive fackhögskola som du som student kan vända dig till. 

STUDIEVERKSTAD

Boka tid på  
studieverkstaden@ju.se

MATTESTUGA

Tisdagar kl. 17-19. 
Plats: C2004, bibliotekets läsesal

LADOKS WEBBTJÄNSTER

Ladok är ett studie- 
administrativt system där du 
kan registrera dig på kurser, 
se studieresultat, skapa 
studieintyg och anmäla dig  
till tentamen.  
lpw.hj.se

UTBILDNINGS- 
ADMINISTRATION

Har du frågor om din  
termins-/kursregistrering eller 
andra studieadministrativa 
frågor, kontakta utbildnings-
administrationen.
ju.se/utbildningsadm                                        

ANTAGNING/EXAMEN

I hus A finns personal som 
kan hjälpa dig med frågor om 
bland annat antagning och 
studiedokumentation. 
antagning@ju.se



Jönköping University vill att det ska vara enkelt för dig  

som utövar en idrott att kombinera detta med högre studier, 

oavsett om du utövar en idrott på elitnivå, på breddnivå  

eller genom vår specifika satsning inom rodd.

CAMPUS ARENA
Jönköping University har en egen friskvårds-

anläggning, Campus Arena, som innehåller en sporthall  

och ett gym med spinning- och gymnastiksal. Sporthallen 

används på dagarna till idrottsundervisning, större 

föreläsningar och evenemang. På kvällarna  anordnar 

Studentkårens idrottsförening JUSA sportaktiviteter  

för sina medlemmar.

NORDIC WELLNESS
Nordic Wellness driver gymmet i Campus Arena och 

erbjuder träning i en fräsch miljö med det senaste utbudet 

inom gruppträning, gym och funktionell träning.

STUDIER OCH IDROTT
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Om du vill lösa parkeringsbiljett 

för enstaka dagar gäller 

grusparkeringen nedanför 

Hälsohögskolan/Campus Arena. 

I Service Center kan du köpa 

ett P-tillstånd som är giltigt för 

parkering på anvisade platser vid 

Jönköping University. P-tillstånden 

kan köpas månadsvis.

PARKERINGOM NÅGOT HÄNDER

UTRYMNING  
(T.EX. VID BRANDLARM)
I varje trapphus finns en 

utrymningsplan som visar den 

utrymningsväg som gäller för den 

del av högskolan du befinner dig 

på. Den visar också var närmaste 

brandsläckare, brandslang och

larmknapp finns.

ÅTERSAMLINGSPLATS
Studenter och personal som vistas 

på Hälsohögskolan återsamlas vid  

parkeringen i Munksjöparken. 

Studenter och personal som vistas i 

övriga byggnader, alltså Högskolan 

för lärande och kommunikation, 

Jönköping International Business 

School, Tekniska Högskolan. 

Högskolebiblioteket, Campus 

Arena och Studenternas hus, 

återsamlas vid brofästet till 

Campus Arena. Vid utrymning, gå 

inte in igen förrän klartecken ges.

HJÄRTSTARTARE
Jönköping University är utrustat 

med ett antal hjärtstartare.  

Du finner dessa i entréerna 

på Hälsohögskolan, Tekniska 

Högskolan, Högskolan för lärande 

och kommunikation, Jönköping 

Interntional Business School, på 

biblioteket, Campus Arena, Nordic 

Wellness och Vaktmästeriet.



› är en stiftelsehögskola med rätt att utfärda examensrättigheter  
   på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

› har fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan,  
  Högskolan för lärande och kommunikation,  
   Tekniska Högskolan och Jönköping International Business School

› har ett av Sveriges mest internationella campus och är en av landets  
   främsta när det gäller internationellt studentutbyte

› är bland de bästa i världen på forskning inom   
   familjeföretagande, åldrande och gjutning

› erbjuder cirka 80 olika program, flera helt på engelska, och  
   närmare 200 fristående kurser

› har ungefär 11 000 studenter, varav 2 000 är internationella

VISSTE DU ATT JU…
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