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Välkommen till magisterprogrammet i Socialt arbete vid Hälsohögskolan 

Välkommen till magisterutbildningen i socialt arbete vid Hälsohögskolan. Vi 
hoppas att du ska tycka att utbildningen är intressant och att den motsvarar dina 
förväntningar. Vi ser fram emot att få träffa dig, på campus och via nätet, 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 infinner sig till programstart kommer att ha en 
given plats i programmet. Vid ev. sjukdom som förhindrar deltagande i 
programstarten eller vid frågor vänligen kontakta programansvarig nedan. 

På högskolans webbplats finns en studentsida, ju.se/student Där hittar du all 
den information du kan behöva som till exempel kursplan och schema. 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. 

Introduktionsträffen för programmet och den första programkursen, Socialt 
arbete och det omgivande samhället: teoretiska perspektiv (kurskod: HSOR25) , 
sker den 1/9, kl 13-15. Mötet sker via Adobe Connect och länken: 
https://connect.sunet.se/r5cu0fcadq8/  

I samband med introduktionsträffen är det viktigt att du använder headset till din 
dator.  

För mer information om Adobe Connect, och för att testa din uppkoppling, se följande länkar:       
https://www.connect.sunet.se/common/help/en/support/meeting_test.htm  

http://www.adobe.com/products/adobeconnect.html 
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Väl mött! 

Staffan Bengtsson staffan.bengtsson@ju.se   

Programansvarig 
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