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FRÅN HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING OCH JÖNKÖPINGS STUDENTKÅR 2009
Till alla som tagit examen vid Högskolan i Jönköping
www.hj.se

Jobba och plugga
– samtidigt!
Högskolan har flera fristående kurser
och kortare utbildningar som bland
annat passar för yrkesverksamma.
Vi har långa och
korta kurser,
kurser på hel-,
halv- och kvartsfart, kurser på
kvällstid, distans
och via Internet.
Välj själv efter
dina intressen
och din livssituation. Beställ
kurskatalogen på
www.hj.se/katalog
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Masterexamen – en
konkurrensmässig fördel
Med en kandidatexamen i bagaget ville Ninos Nikola vässa sin
CV för att stå ut från mängden på arbetsmarknaden. Nu läser han
masterprogrammet Economics and Finance vid Internationella
Handelshögskolan.
Efter att ha tagit en kandidatexamen i analytisk ekonomi vid Högskolan i Gävle upptäckte Ninos att han inte var den ende med kandidatexamen som sökte jobb. En masterexamen skulle dessutom
öka hans möjligheter att få ett mer kvalificerat arbete.
På Internationella Handelshögskolan hittade Ninos en masterutbildning som passade hans intresse för nationalekonomi. All undervisning bedrivs på engelska i en klass med studenter från hela
världen och studenterna har också möjligheten att läsa utomlands.
Ninos läste en termin vid Internationella Handelshögskolans partneruniversitet Università Commerciale Luigi Bocconi i Italien.
– En masterexamen ger en konkurrensmässig fördel på arbetsmarknaden. Att ha studerat i en internationell klass med undervisning på engelska och att ha läst en termin utomlands är också två
bra meriter, framför allt om man vill jobba utomlands.
Vid Högskolan i Jönköping kan du som redan har en kandidatexamen bygga på den med ett magister-, master- eller specialistsjuksköterskeprogram. Vissa program ges helt på engelska och samtliga
program går i linje med högskolans profiler som präglas av entreprenörsanda, internationella relationer och samverkan med näringsliv
och samhälle. Läs mer på www.hj.se/master

8 alumner – vad gör DE nu?
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LÄS VIDARE

www.hj.se

Öppet Hus
Välkommen till Öppet Hus lördag
21 mars kl. 10-14 på högskoleområdet.
Läs programmet på
www.hj.se/oppethus

Vad händer på
Högskolan i Jönköping?
www.hj.se/kalendarium
www.hj.se/eu
webcam.hj.se

IDA-MARIE
Projektkoordinator
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REKTORS RADER
Högskolans Nyheter för alumner skickas en gång om året till alla som tagit
examen vid högskolan från 1977 och framåt. Det är ett sätt för oss att
tala om vad som hänt här och vad som är på gång. Som alumn är du alltid
välkommen tillbaka till högskolan. Är du sugen på att studera igen kanske
någon av våra utbildningar på avancerad nivå eller fristående kurser
kan passa dig. Vidareutbildning är också årets tema i nyhetsbrevet.

Varför ska man satsa på en utbildning på avancerad nivå vid Högskolan i Jönköping?

Det är ett sätt att spetsa sin kompetens och stärka sin
konkurrenskraft och förbättra sina karriärmöjligheter
– både i Sverige och utomlands. Alla högskolans program går i linje med våra profiler som präglas av entreprenörsanda, internationella relationer och samverkan
med näringsliv och samhälle. Våra studenter får stöd
och inspiration till att starta eget. Svenska studenter
kan läsa tillsammans med internationella studenter på
något av de tio masterprogrammen som ges helt på
engelska.
Vilka var de viktigaste händelserna för högskolan
under 2008?

8 alumner – vad gör DE nu?

• Regeringens forsknings- och innovationsproposition
innebar ett tillskott på 17,1 miljoner för högskolan
under åren 2009-2012. Vi tillhör de lärosäten som
utifrån det nya fördelningssystemet nu får allra störst
ökning av sina forskningsanslag. I det nya systemet
avgör kvaliteten hur mycket varje lärosäte får och den
mäts genom två faktorer – publiceringar/citeringar
och externa forskningsmedel.

• Resurstillskottet till Tekniska Högskolan från regeringen på 15 miljoner. Det betyder mycket för att
tillskapa en stabil finansieringslösning under de kommande åren.
• Vi har fått en så stark studenttillströmning att vi i
dag är det tionde lärosätet i Sverige räknat till antalet
studenter. Tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola är vi dessutom de enda två lärosätena i Sverige
som fyller alla sina utbildningsplatser.
Vad händer på högskolan under 2009?

2008 blev ett händelserikt år och 2009 blir knappast annorlunda. Möjligheterna till utveckling och
förnyelse ökar samtidigt som konkurrensen hårdnar
för lärosätena. Högskolan i Jönköping står mycket
stark. Vi har redan fått 200 nya utbildningsplatser av
regeringen när de omfördelade utbildningsplatser för
att möta en trolig ökad efterfrågan av högskoleutbildning. I juli ser vi fram emot att stå värd för två ministermöten under det svenska ordförandeskapet i EU.
Mötena kommer att hållas på Högskolan för lärande
och kommunikation.

KLAUS-PETER

CAMILLA
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Camilla Hallbäck
Internationella
Handelshögskolan

Klaus-Peter Beiersdorf
Högskolan för lärande och
kommunikation

Camilla avslutade sina studier
vid Affärsrättsliga programmet 2007. Hon är anställd på
Öhrlings PWC i Göteborg där
hon arbetar som skattekonsult
med fokus på internationell
skatterätt. Camillas bästa minnen
från Internationella Handelshögskolan är skolans verklighetsanknytning
och kontakterna med näringslivet.

Klaus-Peter tog examen från
Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet 1997.
Han har just startat kommunikationsbyrån ”Be United” i
Stockholm där han arbetar
som PR-konsult/kommunikationskonsult och frilansande
skribent. Klaus-Peter vann i höstas
blogg-SM med sin blogg ”Tyskungen”.
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Högskolan FÖR
lärande och
kommunikation (HLK)

SPETSA din
kompetens!
Vill du komplettera din utbildning med något ytterligare eller fördjupa
dina kunskaper? Vid Högskolan i Jönköping är möjligheterna många. Vi
erbjuder flera magister-, master- och specialistsjuksköterskeprogram
för dig som redan har en akademisk examen. Dessutom har vi ett
stort utbud av fristående kurser. Du kan läsa på hel-, halv- och kvartsfart, på kvällstid, distans eller via Internet.

HÄLSOHÖGSKOLAN
Hälsohögskolan erbjuder sju magisterprogram, sex masterprogram, sju
specialistsjuksköterskeprogram samt fristående kurser inom hälsa, vård
och socialt arbete. Alla program på avancerad nivå är nätbaserade.
Till hösten 2009 erbjuder Hälsohögskolan program på avancerad
nivå inom följande områden:
• arbetsterapi
• gerontologi
• ledarskap
• omvårdnad
• omvårdnad med inriktning
kardiologisk vård
• oral hälsovetenskap
• socialt arbete.
Dessutom är det programstart för
tre av våra sju specialistsjuksköterskeprogram.
Nyheter läsåret 2009/2010

• Magister- och masterprogram i
ledarskap och förnyelse inom hälsa
och välfärd. Utbildningen vänder
sig till dig som arbetar som chef/

ledare inom hälso- och välfärdssektorn eller har för avsikt att göra det
i framtiden.
• Magisterprogram i omvårdnad
med inriktning kardiologisk vård.
Utbildningen vänder sig till dig
som vill utveckla din kompetens
när det gäller patient-/närståendeperspektiv, teamet som en resurs
och evidens inom kardiologisk
omvårdnad.
• Två nya specialistsjuksköterskeprogram, en med inriktning mot
vård av äldre och en med inriktning mot operationssjukvård.
Vi erbjuder även forskarutbildning inom Forskarskolan Hälsa
och Välfärd.
Läs mer på www.hhj.hj.se

Martina Boström
Hälsohögskolan

A

MARTIN
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2008 tog Martina magisterexamen i gerontologi och i
dag är hon doktorand inom
Forskarskolan Hälsa och
Välfärd vid Häsohögskolan.
Martina forskar om ett
trådlöst nätverk av sensorer som hjälpmedel för
äldre hemmaboende samt etiska dilemman av ett eventuellt
användande av det.

Maria Ericsson
Hälsohögskolan

För dig som vill vässa din kompetens eller är nyfiken på något
nytt erbjuder HLK flera alternativ, bland annat masterprogram och ett stort antal fristående kurser.
Med start i höst erbjuder HLK
två masterprogram:
• International
Communication, 120 hp
• Utbildningsvetenskap,
120 hp. 		

Här träffas vi som
alumner
Hälsohögskolan

www.hhj.hj.se/alumn
Medie- och
kommunikationsvetarna

www.infoalumni.nu
Internationella
Handelshögskolan

www.jibsalumni.se
Tekniska Högskolan

alumni.jth.hj.se

MARIA

Maria tog examen från Sjuksköterskeprogrammet 1987
och efter att ha jobbat några
år valde hon att läsa vidare
till specialistsjuksköterska.
Sedan examen 2002 arbetar hon på en intensivvårdsavdelning och trivs
jättebra med sitt jobb. Tempot
är högt då patienterna hon tar hand om är kritiskt sjuka och ofta har ett livshotande tillstånd.
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Inriktningar; Lärande, Skol- och
utbildningsledning, Handledning,
Arbetslivets pedagogik, Specialpedagogik samt Ämnesdidaktik.
HLK erbjuder cirka 170 fristående kurser – både på grundnivå
och avancerad nivå. Kurserna ges
inom en mängd ämnesområden
och det finns campusförlagda kurser, kurser som ges via lärcentra och
kurser som ges på distans via Internet. Några exempel på distanskurser: Amos och Eros i litteraturen,
Digital bildbehandling, Matematikutveckling och Videoredigering.

En nyhet för våren 2010 är Personalprogrammet – en treårig
utbildning på grundnivå med
internationell inriktning.
Regeringens stora satsning för
att höja lärarnas status och kompetens fortsätter och HLK erbjuder 2009 flera specialutformade
kurser inom Lärarlyftet.
Flera konferenser är också
under planering, bland annat
arrangeras även i år den så kallade Kunskapsepidemin i augusti
för forskare och personal inom
skolan. Läs mer på www.hlk.hj.se

Tekniska Högskolan

Teknologie magisterprogram:

Högskoleingenjörsexamen
och
kandidatexamen lägger grunden
till en karriär med goda framtidsutsikter. Men behovet av ingenjörer med längre utbildning
kommer att öka i takt med att de
tekniska utmaningarna för företagen blir större.

• Byggnadsteknik med inriktning
byggnadsutformning och
arkitektur (startar 2010)
• Maskinteknik med inriktning
Industridesign.
Dessutom ges möjlighet att läsa
masterprogrammet
Innovation
and Business Creation (Industriell
ekonomi) vid Internationella Handelshögskolan.
Fristående kurser kan du läsa på
campus, på distans via lärcentra i
länet eller nätbaserade. Programkurser kan i mån av plats sökas
som fristående kurs.
Vi arrangerar kompetensutveckling för yrkesverksamma genom skräddarsydda kurser och
uppdragsutbildningar. Även utredningar, forsknings- och utvecklingsarbete utförs på uppdrag.
Läs mer på www.jth.hj.se

Teknologie masterprogram:

• Elektroteknik med inriktning
Inbyggda datorsystem
• Produktionssystem med inriktning Produktionsutveckling
och Ledning
• Produktutveckling med inriktning Produktutveckling och
Material.
Masterprogram:

• Informatik med inriktning
Informationsteknik och
Management.

Internationella
Handelshögskolan
Satsa på en vidareutbildning som
ger dig en internationellt gångbar
och eftertraktad masterexamen.
På avancerad nivå erbjuder vi ett
masterprogram med fem spännande inriktningar. Samtliga ges
på engelska, har ett nära samarbete
med näringslivet och erbjuder utlandsstudier.
Läsåret 2009/2010 kan du välja
mellan:

• International Logistics and
Supply Chain Management
• Innovation and Business
Creation
• Information Technology
and Management
• Economics and Finance
• Economics and Management of
Entertainment & Arts.
Under året har ett antal nya utbildnings- och forskningssamarbeten
startat upp med starka universitet
och dessutom har vi dragit igång
intressanta projekt i bland annat
Mellanöstern, Kina, Sydafrika och
Ryssland.
Under hösten 2008 ökade både
mängden internationella studenter
och det totala antalet studenter på
våra program. Vi är också stolta
över att programmet International
Management blivit EPAS-ackrediterat – en internationell kvalitetsmärkning!
Läs mer på www.ihh.hj.se

MONIKA
Daniel Wiberg
Internationella
Handelshögskolan
Daniel gick ut Internationella
Ekonomprogrammet 2001
och arbetade som rådgivare
i finansbranschen innan han
2002 återvände till Internationella Handelshögskolan
som doktorand i Nationalekonomi.
Han disputerade 2008 och är i dag
forskare vid CESIS, Internationella Handelshögskolan och KTH.

DANIEL
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Monika
Ljungstrand
Högskolan för lärande och
kommunikation
Monika tog lärarexamen 1989
och arbetade som lärare under tio år och därefter på en
reklambyrå. Sedan drygt två år
är Monika lärare på gymnasiesärskolan på Bäckadalsgymnasiet
i Jönköping där hon undervisar i matematik,
engelska och so. I våras läste Monika Matematik och lärande (15 hp) inom Lärarlyftet.
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”Jag fick mer kunskap på
en högre nivå”
När Ida-Marie var klar med sin högskoleingenjörsutbildning i Malmö
var hon osäker på vad hon ville göra och började titta efter magisterutbildningar. Valet föll på Tekniska Högskolan och magisterprogrammet
Produktutveckling och Design (numera masterprogrammet Produktutveckling och Material).
– Att det blev Jönköping berodde
på att jag inte ville läsa ren maskinteknik. I Jönköping fanns inriktning mot produktutveckling och
design och det kändes mer som
mitt område.
En annan anledning till att
Ida-Marie valde Högskolan i Jönköping var att hon hade hört att
högskolan hade ett brett internationellt kontaktnät.
– Jag var sugen på att åka utomlands och såg att man hade flera
möjligheter i Jönköping. Jag visste att jag ville jobba i bilindustrin
och det var två andra tjejer som
ville göra sitt exjobb i Tyskland
så vi åkte ihop. Vi fick hjälp av en
Ida-Marie Eriksson Ålder: 29 år
Bor: Södertälje
Utbildning: Högskoleingenjör produktutveckling och design vid Malmö högskola,
magisterprogrammet produktutveckling
och design vid Tekniska Högskolan
Arbete: Projektkoordinator motorproduktion, Scania

tysk professor som ordnade så att
vi kunde göra exjobben på DaimlerChrysler.
Motorproduktion

Ida-Marie fick jobb inom fordonsindustrin precis som hon hoppats
på. Efter några månader på ett
mindre företag som arbetade med
lastbilspåbyggnad sökte hon sig vidare till Scania där hon varit sedan
januari 2007. Hon har nyss bytt
tjänst och kan numera titulera sig
projektkoordinator inom motorproduktion.
– Det betyder att när en ny motor ska gå i produktion är det min
uppgift att se till att introduktionen går så riskfritt som möjligt i
överlämningen mellan utveckling
och produktion.
Hon tror att hennes magisterexamen varit en fördel när hon sökt
jobb.
– I dag tror jag att det är jätte-

viktigt med en examen på avancerad nivå, eftersom nästan alla har
en civilingenjörsexamen eller magisterexamen.
Mer kunskap på högre nivå

I sin yrkesroll tycker Ida-Marie att
hon har nytta av alla projektarbeten i grupp som hon gjorde under
utbildningen, eftersom hon lärt
sig att samarbeta med olika sorters människor. Det hon tycker var
mest givande med att gå en magisterutbildning var chansen till fördjupade kunskaper.
– Upplägget var likt högskoleingenjörsutbildningen, men nu fick
man mycket mer inblick och bättre
förståelse eftersom man hade förkunskaper. Jag fick mer kunskap
på en högre nivå.

ERIK
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Erik Fröderberg
Tekniska Högskolan

Caroline Andersson
Tekniska Högskolan

Erik tog högskoleingenjörsexamen i maskinteknik 2003.
Därefter läste han två magisterprogram; Produktutveckling
och Design samt Industridesign. Erik arbetar i dag på konsultföretaget Deltagruppen i
Jönköping. Som industridesigner och mekanikkonstruktör har
han kompetens både som ingenjör och designer.

Caroline tog högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik 2004.
Därefter läste hon magisterprogrammet Projektledning –
tekniska projekt. Hon tycker
att det var en bra komplettering med kurser i mötesteknik och planeringen av ett
projekt. Caroline jobbar som
arbetsledare på Peab Bostad
AB i Solna.

CAROLINE
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Minimässa 31 mars
Vill du veta mer om dina möjligheter att bygga på din kandidatexamen?
Välkommen till en minimässa på Högskolan i Jönköping där representanter från de fyra fackhögskolorna berättar mer om våra program på
avancerad nivå och våra fristående kurser.
Tid: tisdag 31 mars kl. 15.00–18.00
Plats: Högskolebiblioteket, Tidskriftsrummet
Vi bjuder på fika!
Har du inte möjlighet att
komma på minimässan kan
du läsa mer om programmen
på www.hj.se/master och/eller
beställa broschyren för utbildningar på avancerad nivå på
www.hj.se/katalog

Vill du spetsa
dina möjligheter på
arbetsmarknaden?

Sista ansökningsdag för höstens program är 15 april. Du
ansöker via www.studera.nu

Bygg på din kandidatexam
en
med ett magister-, mas tereller
specialist sjuk sköterskepro
gram
vid Högskolan i Jönköping.
Läs mer på www.hj.se /ma

ster

Forskarutbildning
Vill du veta mer om vår
forskarutbildning, se
www.hj.se/forskarutbildning
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Uppdragsverksamhet
För utveckling i din organisation erbjuder högskolan uppdragsutbildning, seminarier,
utvecklingsarbeten och utredningar av olika slag.Varje fackhögskola har en ansvarig för
verksamheten. www.hj.se/uppdrag

Sverige
porto
betalt

Ett fullspäckat
år för
Studentkåren
Jönköpings Studentkår jobbar,
som alltid, med att förbättra situationen för studenterna vid Högskolan i Jönköping. Vårt främsta
mål är att alla studenter ska ha en
rolig studietid och få en utbildning av hög kvalité.
I år fokuserar vi speciellt på integration av internationella studenter,
studenternas friskvård, vägen till
examen och effektivisering av vår
verksamhet. Det handlar exempelvis om att producera skrivet material på både svenska och engelska,
att uppmärksamma studenters
psykiska och fysiska hälsa och att
aktivt jobba med att förenkla för
studenter att ta hand om sin kropp
under sin studietid.
Livet som student skiljer sig
en hel del mot livet som anställd.
Kanske tänker du tillbaka på din
studietid och saknar Akademien,
fikapauserna i Books & Coffee eller vännerna i studentföreningen.
Om du någon gång skulle vilja
återvända till campus finns vi här
för dig.
Vill du veta mer om vårt arbete, se
www.jonkopingsstudentkar.com

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