THIS IS JU.

VÄLKOMMEN
På Jönköping University (JU) kan du välja
mellan många olika utbildningar. Du får
erfarenheter både i teori och i praktik. JU
har nära samarbete med företag, offentlig
sektor och ideella organisationer och en
stark internationell profil. Du får möjlighet
att lära känna och inspireras av människor
från hela världen. Du möter studenter och
lärare som ger dig nya perspektiv, utmanar
dig och tar fram det bästa hos dig själv.
Ditt studieval är en stor del av ditt liv och
det är viktigt att du väljer något som du
tycker om. Oavsett vilket mål du har
med dina studier vill vi ge dig
möjligheten att nå dit.
AGNETA MARELL

Rektor

På JU formar du din framtid. Vi ser fram
emot att få vara med på din resa.
Välkommen till Jönköping University!

THIS IS JU.
På Jönköping University bygger vi broar mellan
vetenskap och samhälle och utbildar framtidens förmågor.
Lägg grunden för din karriär hos oss. Här får du vara dig själv
och möta människor från hela världen, i en kreativ miljö med hög
akademisk standard. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid
med kunskap och innovationer som kommer att göra skillnad.
DET HÄR ÄR JU.
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INTERNATIONELL MILJÖ

350
PARTNER
UNIVERSITET

BÄST
PÅ INTERNATIONELLT
STUDENTUTBYTE

12 000
STUDENTER

ENTREPRENÖRSANDA
JU uppmuntrar studenter och
personal att utveckla sina affärs
idéer och innovationer och har ett
nära samarbete med Science Park.

2 400

NO.1
INOM ENTREPRENÖRSKAPS
FORSKNING I EUROPA,
NO.2 I VÄRLDEN

INTERNATIONELLA STUDENTER
FRÅN 70 LÄNDER

TOP 10

90%
ANSTÄLLS INOM TVÅ
MÅNADER EFTER EXAMEN

FOKUS PÅ
HÅLLBARHET
• JU strävar efter att säkerställa

I VÄRLDENS STÖRSTA

hållbarhet, lika möjligheter och

SOLBILSTÄVLING I AUSTRALIEN

jämställdhet inom både

250

1 000

NYA AFFÄRSIDÉER SKAPAS

PARTNERSKOLOR OCH

FORSKARE VARJE ÅR

AV STUDENTER OCH

PARTNERINSTITUTIONER
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utbildning och forskning.

• Engagera dig i våra nätverk
för hållbarhet och mångfald.
Varje år genomförs JU:s
hållbarhetsfestival på campus.

VI UTBILDAR
MORGONDAGENS
TALANGER.
Jönköping University bedriver utbildning, forskning och
uppdragsutbildning på fyra fackhögskolor med olika inriktningar.
Genom Pathway erbjuder vi också utbildningar som förbereder internationella
studenter för högre studier i Sverige. Genom samarbeten, internationella
relationer och ett globalt fokus skapar vi en ledande kunskapsmiljö.

HÖGSKOLAN FÖR LÄRAN

HÄLSOHÖGSKOLAN

• Ett av Sveriges ledande

HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE
OCH KOMMUNIKATION
HÖGSKOLAN FÖR LÄRAN

• Minst 5 veckors praktik/

lärosäten inom hälsa, välfärd

verksamhetsförlagd utbildning

och socialt arbete.

(VFU) på alla program.

FORSKNING I
VÄRLDSKLASS
• Entreprenörskap
• Industriell produkt
framtagning och gjutteknik
• Äldrevård och funktions

• Först i Sverige med att låta
studenter tillsammans med

• Internationella perspektiv präglar
alla utbildningsprogram.

handledare, driva en egen
studentmottagning.

• Globalisering, klimatfrågor,

hindervetenskap
• Lärande och hållbar
kommunikation

digitalisering och inkludering
• Praktisk erfarenhet både genom
VFU (verksamhetsförlagd

genomsyrar både utbildning
och forskning.

utbildning) och genom våra
studentkliniker på campus.

• Lärarutbildning med höga

HÖG KVALITET

ambitioner. För att bli antagen
krävs 0,8 poäng på högskole

Våra utbildningar är forsknings

varje år utomlands till

provet. Ämneslärarprogrammet

baserade vilket innebär att

84 lärosäten i 32 länder.

har obligatoriskt antagningsprov.

vi integrerar den senaste

• Ungefär 100 studenter åker

forskningen i vår undervisning.
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JÖNKÖPING INTERNATIONAL
BUSINESS SCHOOL

• Första handelshögskolan i Sverige
som ackrediterats av både EQUIS
och AACSB. Endast 1 % av

VI SAMVERKAR
MED NÄRINGSLIV
OCH SAMHÄLLE
Få praktisk erfarenhet redan
under utbildningen.

TEKNISKA HÖGSKOLAN

• En av landets största utbildare
av högskoleingenjörer.

världens handelshögskolor

• Erbjuder flera unika

har denna dubbla kvalitets

designutbildningar.

ackreditering.
• Internationella campus som
• 50 % av studenter och personal

erbjuder studenter praktikplats

kommer från andra länder.

utomlands på välkända globala
företag i USA, Brasilien, Mexiko,
Thailand eller Vietnam.

• 20 % av JIBS studenter erbjuds
jobb redan innan examen eller
startar eget företag.

• Deltar i världens största
solbilstävling i Australien.

800
PARTNERFÖRETAG
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• Samarbetar med åtta
strategiska partners och fler
än 400 partnerföretag.

BECAUSE
YOU CARE.
Arbeta med människor och skapa en meningsfull framtid. Du behövs.
Här uppmuntrar vi din nyfikenhet och lär dig hur allt hänger samman.
Studera hälsa, välfärd och socialt arbete med tillgång till den senaste tekniken
i nyrenoverade lokaler. För att du bryr dig om andra och vart du är på väg.
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HÄLSOHÖGSKOLAN

GRUNDNIVÅ
KANDIDATPROGRAM – 180 HP

• Arbetsterapeut
• Biomedicinsk analytiker: Klinisk fysiologi
• Biomedicinsk analytiker: Laboratoriemedicin
• Prosthetics and Orthotics (Ortopedingenjör)
• Röntgensjuksköterska
• Sjuksköterska
• Tandhygienist
KANDIDATPROGRAM – 210 HP

• Socionom
AVANCERAD NIVÅ
MAGISTERPROGRAM – 60 HP

• Arbetsterapi
• Gerontologi
SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA

• Barn och ungdomar, 60 HP
• Distriktssköterska, 75 HP (Halvfart)
MASTERPROGRAM – 120 HP

• Gerontologi
• Product Development: Assistive Technology
– for Engineers
– for Prosthetist/Orthotists
• Occupational Therapy
• Kvalitetsförbättring och ledarskap
inom hälsa och välfärd

Läs mer om
våra program

JOBBA MED
MÄNNISKOR
CHRISTOFFER OLSSON, FÖRE DETTA STUDENT

Arbete: Sjuksköterska på Länssjukhuset Ryhov,
enheten för neurologi och strokevård
Utbildning: Sjuksköterska (examen 2019)

Hur valde du din utbildning?

Pandemin har varit en tuff tid men det

– Jag har alltid vetat att jag vill jobba

är också mycket som varit positivt.

med människor. Jag uppskattar

När alla arbetar tillsammans blir det

verkligen den sociala mänskliga

ett väldigt bra samarbete.

kontakten.
Vad är det bästa med att vara
Beskriv vad du gör idag?

sjuksköterska?

– Till vardags arbetar jag på stroke-

– Att bidra när någon mår dåligt och

och neurologiavdelningen på Ryhov i

minska deras lidande, bara genom att

Jönköping. Under våren och sommaren

finnas där för dem och visa att jag bryr

2020 har jag även varit både på

mig. Det är det bästa med mitt arbete.

infektions- och covid-avdelningen.
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Jag kan göra skillnad
och det känns så
meningsfullt.
CHRISTOFFER OLSSON

BECAUSE YOU CARE | H Ä LSO H Ö G S KO L A N

Att kunna hjälpa patienter att
bli friska och må bra igen blir
verklighet när man arbetar som
biomedicinsk analytiker.
BAYAN HSINO

Hur valde du utbildning?
– Jag har valt att utbilda mig till biomedicinsk
analytiker med inriktning klinisk fysiologi. Det
är mitt stora intresse för människokroppens
funktioner och hur den fungerar som
tagit mig hit.
Berätta om det biomedicinska
analytikerprogrammet?
– Under min utbildning får jag lära mig använda
olika tekniska instrument, att medverka till att
ställa diagnoser och undersöka patienter på
bästa sätt för att underlätta deras behandling
och tillfrisknande. Att kunna hjälpa patienter att
bli friska och må bra igen blir verklighet när man
arbetar som biomedicinsk analytiker
BAYAN HSINO, STUDENT

Utbildning: Biomedicinsk analytiker: Klinisk fysiologi
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MAKE A
DIFFERENCE.
God kunskap gör stor skillnad – för din framtid och för de personer som du kommer
att möta. Vi erbjuder lärarutbildningar och program inom kommunikation, globala
studier och HR. I en kreativ och inspirerande miljö ger vi dig verktyg för att kunna
arbeta för ett hållbart samhälle och göra verklig skillnad.
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HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE
OCH KOMMUNIKATION

GRUNDNIVÅ
KANDIDATPROGRAM – 180 HP

• Human Resources: Företagsekonomi
• Human Resources: Psykologi
• Internationellt arbete: Globala studier
• Medie- och kommunikationsvetenskap:
– Global Communication
– Marknadskommunikation
– Medieproduktion
– Strategisk kommunikation
– Öppen ingång
GRUNDNIVÅ ELLER AVANCERAD NIVÅ
LÄRARPROGRAM – 180-300 HP

• Förskollärare, 210 HP
• Grundlärare: Fritidshem, 180 HP
• Grundlärare: Förskoleklass och årskurs 1-3, 240 HP
• Grundlärare: Årskurs 4-6, 240 HP
• Ämneslärare: Årskurs 7-9, Hi/Re/Sh (Ge), 240 HP
• Ämneslärare: Gymnasieskolan,
En/Hi/Re/Sh/Sv, 300 HP
KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING – 90 HP

• Årskurs 7-9, 1-2 ämnen
• Gymnasieskolan, 1-2 ämnen
AVANCERAD NIVÅ
1 ELLER 2 ÅR – 60/120 HP

• Interventions in Childhood
• Sustainable Communication

Läs mer om
våra program

HJÄLP ANDRA
ATT UTVECKLAS
ANTON LJUNGVALL, STUDENT

Utbildning: Ämneslärare: Gymnasieskolan (Religionsvetenskap)

Varför valde du

Varför är det viktigt med fler

ämneslärarprogrammet?

duktiga lärare?

– Jag älskar att se elever lära sig nya

– De allra flesta minns en eller ett fåtal

saker. Läraryrket låter mig verkligen

lärare som verkligen påverkat deras

hjälpa elever att utvecklas som

skolgång och personliga utveckling.

människor och att tillgodogöra

Det kan handla lika mycket om att

sig viktiga kunskaper om världen.

hjälpa elever att nå en högre förståelse

Jag brinner särskilt för dem som inte

inom ämnet, som att få dem att

alltid lyckas. De som ibland behöver

känna tillit till sin egen förmåga.

någon som ser dem som individer

Jag är övertygad om att rätt lärare på

och inte bara som “stökiga”.

rätt plats kan göra enorm skillnad för
en elevs skolgång och framtid.
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Jag är övertygad om att
rätt lärare på rätt plats
kan göra enorm skillnad.
ANTON LJUNGVALL

MAKE A DIFFERENCE | H Ö G S KO L A N F Ö R L Ä RA N D E O C H KO M M U N I K AT I O N

HÖGT SÖKTRYCK
Vårt Medie- och kommunikations
vetenskapliga program är ett av de
mest populära i Sverige.

Jag tror att väldigt många
vill förändra världen.
REBECKA HOXHA FROHM

EGEN TV- OCH RADIOSTUDIO
Utrustad med modern teknik
och podcastutrustning.

Idag är du projektledare. Berätta vad du gör?
– På min arbetsplats jobbar vi väldigt brett
med företagsrådgivning och affärsutveckling
mot många olika målgrupper. Det är oerhört
inspirerande att träffa idébärare som med
entreprenörskap som medel vill skapa
samhällsnytta på olika sätt.
Vad är det bästa med ditt jobb?
– Jag älskar att jobba med målgruppen
utrikesfödda kvinnor. De har så mycket att ge.
Av mig får de lära sig empowerment och hur
man kan driva företag i Sverige. Jag tror att
väldigt många vill förändra världen. Jag är

REBECKA HOXHA FROHM, FÖRE DETTA STUDENT

tacksam att jag genom mitt yrke kan vägleda,

Arbete: Projektledare på Coompanion

hjälpa och förbättra livet för någon annan.

Utbildning: Internationellt arbete:
Globala studier (examen 2017)
Övrigt: Praktik (VFU) på Utrikesdepartementet i Kosovo
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START YOUR
INTERNATIONAL
CAREER.
Bli en del av något större i en internationell miljö. Låt vår mångfald ta fram din
kreativitet. Vi vill att du ska sikta högt, plugga hårt och tänka stort kring ekonomi
och företagsamhet. Här kan du utforska världen genom att studera utomlands
och skapa ditt eget professionella nätverk. Här börjar din karriär.
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JÖNKÖPING INTERNATIONAL
BUSINESS SCHOOL

GRUNDNIVÅ
KANDIDATEXAMEN – 180 HP

• International Economics
• International Management
• Marketing Management
• Sustainable Enterprise Development
CIVILEKONOMEXAMEN/MASTEREXAMEN – 240 HP

• Civilekonomprogrammet
AVANCERAD NIVÅ
MASTEREXAMEN – 60 HP

• Engineering Management
• International Financial Analysis
• International Marketing
MASTEREXAMEN – 120 HP

• Applied Economics and Data Analysis
• Digital Business
• Global Management
• International Logistics and Supply
Chain Management
• Strategic Entrepreneurship

Läs mer om
våra program

GÖR KARRIÄR
I BANGKOK
SAMIR CHERRO, FÖRE DETTA STUDENT

Arbete: Medgrundare och vd på GoWabi
Utbildning: Civilekonomprogrammet (examen 2011)
Övrigt: Bor och arbetar i Bangkok där han driver eget bolag med 25 anställda

Jag kommer ihåg att vi exempelvis

Det är en bra början men jag måste vara

hade som uppgift att starta och driva

ödmjuk. Det finns så mycket mer att

företag på en liten budget. Det, tillsam

kämpa för. I framtiden vill jag starta nya

mans med den internationella miljön,

företag från grunden.

inspirerade mig.
Berätta lite om företaget som du har?
– 2016 grundade jag en skönhets- och
spaplattform där kunderna bokar
behandlingar online. Idag har sajten
omkring 500 000 besökare årligen där
majoriteten är thailändare.
Hur har studierna hjälpt din resa?
– Studierna hjälpte mig att få ett inter

Du har inga planer på att flytta hem.

nationellt perspektiv, speciellt när jag

Hur ser framtiden ut?

studerade utomlands. Det gjorde att

– Nu känns det bra och det är

jag fick en förståelse för olika kulturer.

spännande, men det räcker inte.

Hela tänket kring entreprenörskap som

Det finns så mycket mer att expandera,

vi tidigt fick på JIBS var väldigt bra.

att få kunskap om, att vinna.
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Jag kommer ihåg att vi
hade som uppgift att
starta och driva företag
på en liten budget.
Det inspirerade mig.
SAMIR CHERRO

START YOUR INTERNATIONAL CAREER | J Ö N K Ö P I N G I N T E R N AT I O N A L B US I N ESS SC H O O L

JIBS ENTREPRENEURSHIP
CHALLENGE

DIN FRAMTIDA JOBBMARKNAD
Våra studenter jobbar på företag som
Deloitte, Google, H&M, IKEA, Spotify, Tesla,

En 24-timmars innovationstävling, där

Prada, Unilever, Accenture och många

våra studenter löser ett verkligt problem

andra välkända globala företag.

som presenteras av ett svenskt företag.
Vinnarna tilldelas 60 000 SEK och en
chans att se sin lösning förverkligas.

PLUGGA UTOMLANDS

Det finns alla
möjligheter i världen!

Tillbringa en eller två utlandsterminer
på något av våra framstående partner
universitet över hela världen.

TOVA LARSSON

Berätta om ditt val av utbildning?
– Jag valde att utbilda mig till civilekonom
eftersom det är en välkänd utbildning inom
arbetslivet. Här får jag också möjlighet att
plugga utomlands. Mycket av utbildningen
är på engelska, så min engelska har verkligen
förbättrats. Det gör att det känns enklare att
söka jobb även internationellt.
Du engagerar dig vid sidan av studierna?
– Ja, på fritiden är jag ordförande i
Unga Aktiesparare. Det är både givande
och roligt att arrangera event, bygga nätverk
och inspirera unga människor att ta hand
om sin ekonomi.
Vad drömmer du om att göra i framtiden?
– I framtiden skulle jag vilja jobba med att
driva en organisation framåt. Kanske driva
ett eget företag. Jag gillar också att föreläsa
och prata om sparande och aktier. Det finns
TOVA LARSSON, STUDENT

mycket som jag vill göra och det finns alla

Utbildning: Civilekonom

möjligheter i världen!

Övrigt: Ordförande i Unga Aktiesparare, Jönköping
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INVENT
TOMORROW.
Dela drömmar, hopp och mål. Utveckla tekniska lösningar och skapa smarta innovationer.
Med fokus på hållbarhet och i nära samarbete med arbetslivet ger vi dig praktisk
erfarenhet och en internationell förståelse. Vi utbildar framtidens ingenjörer för
morgondagens utmaningar. Uppfinn din framtid här.
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TEKNISKA HÖGSKOLAN

GRUNDNIVÅ
HÖGSKOLEEXAMEN – 120 HP

• 3D-teknik
• Produktutveckling med möbeldesign
HÖGSKOLEINGENJÖR – 180 HP

• Byggnadsutformning med arkitektur
• Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik
• Inbyggda system
• Industriell ekonomi och produktionsledning
• Logistik och ledning
• Mjukvaruutveckling och mobila plattformar
• Produktutveckling och design
• Sustainable Supply Chain Management
KANDIDATEXAMEN – 180 HP

• Grafisk design och webbutveckling
• Ljusdesign
• IT-infrastruktur och nätverksdesign
CIVILINGENJÖR – 300 HP

• Datateknik
• Industriell produktframtagning
AVANCERAD NIVÅ
MAGISTEREXAMEN – 60 HP

• User Experience Design
TEKNOLOGIE MASTEREXAMEN – 120 HP

• AI Engineering
• Materials and Manufacturing
• Product Design
• Production Engineering and Management
• Supply Chain Operations Management
• Sustainable Building Information Management
GYMNASIENIVÅ
FÖRBEREDANDE UTBILDNING

• Teknisk bastermin, 30 FUP
• Tekniskt basår, 60 FUP
• Tekniskt basår, distans, 60 FUP
Läs mer om
våra program

BLI EN
FÖREBILD
HELÉN TRUONG, FÖRE DETTA STUDENT
Arbete: R&D Manager Digital Solutions, Husqvarna Group
Utbildning: Logistik och ledning (examen 2012)
Övrigt: Årets unga ledande kvinna 2018

Berätta om ditt intresse

likasinnade som arbetar med ett

Tekniska yrken idag och en modern

och vad du gör idag?

modernt, inkluderande ledarskap.

ingenjör är så mycket mer än teknik

– Jag har ett stort intresse för teknik

Nu vill jag kunna hjälpa nästa

kunskapen. Att vara innovativ handlar

och för att utveckla både människor

generations ledare att öppna nya dörrar.

om att ta in intryck och perspektiv

och organisationer. Idag jobbar jag

Att uppmuntra dem på samma sätt

från många olika håll för att skapa

med digitala produkter, innovation och

som jag blev uppmuntrad, men också

utveckling. Innovation är för mig:

nyutveckling. När jag började jobba

stötta dem att utveckla nya produkter

av alla, för alla.

på Husqvarna Group blev jag omgiven

och innovationer.

av chefer som trodde på mig. De
utmanade mig att utvecklas.

Varför är det viktigt med nya
förebilder i branschen?

Du blev Årets unga ledande kvinna

– Jag vill vara med och bryta mönster

2018 – vad har det betytt för dig?

och fördomar kring ingenjörsyrket

– Att få ta emot det hedervärda priset

och inspirera unga kvinnor att våga

var otroligt lärorikt. Under uppdraget

tro på sig själva, det är viktigt för mig.

fick jag chansen att föreläsa och träffa

Jag vill kunna hjälpa
nästa generations ledare
att öppna nya dörrar.
HELÉN TRUONG
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INVENT TOMORROW | T E K N I S K A H Ö G S KO L A N

FÖRBERED DIG FÖR
FRAMTIDENS BEHOV

NYTT
CIVILINGENJÖRS
PROGRAM

Våra utbildningar innehåller
entreprenörskap, ledarskap,

LÄS DATATEKNIK MED INRIKTNING AI

kommunikation och hållbar utveckling.

I framtiden vill jag kunna
använda mina innovationsoch ingenjörskunskaper
inom motorsporten.
RASMUS BRASK-NILSEN

RASMUS BRASK-NILSEN, STUDENT

Utbildning: Civilingenjör i Industriell produktframtagning
Övrigt: Team Manager för studentprojektet JU Solar Team

Varför valde du civilingenjör?

JU SOLAR TEAM

– Jag jobbade först som smed i fem år.
Där insåg jag att ingenjörerna hade en mer

Våra studenter deltar i världens största

komplex roll och gjorde allt det “roliga”. Jag fick

solbilstävling, Bridgestone World Solar

bara en ritning att bygga efter, men blev sugen

Challenge i Australien. Deltagarna planerar

på att lära mig göra allt själv. Därför valde jag

och utvecklar en soldriven bil och tävlar

att läsa in det tekniska basåret som gav mig en

3022 km genom Australiens vildmark.

garantiplats till valfritt ingenjörsprogram.
Vad är det bästa med din utbildning?
– Som blivande civilingenjörer lär vi oss hur
man på ett hållbart sätt kan producera och
transportera produkter. Det mest intressanta
för mig är nya framtida tillverkningssätt,
som till exempel 3D-printning. Det är en
tillverkningsprocess som definitivt kommer att
förändra världen. Nu är jag Team Manager för
mekaniken i JU Solar Team och jag hoppas att
vi kommer kunna använda oss av denna teknik
redan inom solbilsprojektet.
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DIN FRAMTID

DIN FRAMTID
BÖRJAR HÄR
På JU är drömjobbet aldrig långt borta. Inte ens om det är på andra sidan jorden.
Vi låter dig skapa en nära relation med arbetsmarknaden redan under din
studietid med många vägar framåt. Verksamhetsförlagda utbildningar,
näringslivsförlagda kurser, partnerföretag, arbetsmarknadsdagar och
utbytesterminer är bara några av dem. Hitta din egen väg och framtid här.

IDA KARLSSON, FÖRE DETTA STUDENT

Hur var upplevelsen i Amazonas?

Jönköpings kommun. Det är en väldigt

Arbete: Energi- och klimatrådgivare,

– Det var helt fantastiskt att bo och

spännande tjänst där jag kommer att få

Jönköpings kommun.

arbeta i djungeln! Där fick jag göra

kombinera mina erfarenheter från Peru

skillnad genom att forska på biologisk

med mitt hållbarhetsintresse och min

mångfald och aktivt beskydda och

utbildning på ett kul sätt.

Utbildning: Medie- och
kommunikationsvetenskap
(examen 2019)
Övrigt: Multimedia Internship Coordinator

bevara utsatta områden och arter.

hos Crees Foundation, Amazonas, Peru

Samtidigt fick jag kommunicera allt till
omvärlden och vara med och lära upp
nya kommunikatörer. Tack vare min

Din erfarenhet i Peru har haft

tid på JU och den internationalisering

stor betydelse för dig?

som är en naturlig del av utbildningen,

– Ja, efter det insåg jag vilken skillnad

kände jag mig också väl förberedd för

bra kommunikation kan göra och att

engelska som arbetsspråk.

hållbarhetskommunikation var det jag
ville jobba med. De senaste åren har

Idag har du fått jobb i Sverige?

mitt intresse för hållbarhetsfrågor

– Jag har precis börjat mitt nya jobb

bara ökat.

som energi- och klimatrådgivare på
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Vill vi utveckla världen på
ett hållbart sätt behövs
fler skickliga och kreativa
kommunikatörer.
IDA KARLSSON

CAREER CENTER
Här får du karriärvägledning, feedback på ditt
CV och din Linkedin-profil, föreläsningar och
workshops för att hjälpa och stödja dig under
dina studier. Här finns också en jobbportal där
du kan söka efter praktikplatser och projekt.
EDWIN WALLIN, FÖRE DETTA STUDENT
Arbete: Mjukvaruutvecklare på CGI
Utbildning: Mjukvaruutveckling och mobila
plattformar (examen 2020)
Övrigt: Egenföretagare, ordförande i JUSTICE

90%
FÅR JOBB INOM TVÅ MÅNADER EFTER
EXAMEN, EN DEL BLIR ANSTÄLLDA
REDAN INNAN AVSLUTADE STUDIER

Min första kontakt med CGI var på vår
jobbmässa Karriärum. Mötet ledde
till praktikplats och jag blev anställd
redan innan jag tagit examen
EDWIN WALLIN

5%
AV VÅRA STUDENTER GÖR KARRIÄR

MATHILDA KARLSSON, FÖRE DETTA STUDENT

UTOMLANDS EFTER SIN UTBILDNING

Arbete: Revisorsassistent på Deloitte, Göteborg
Utbildning: Civilekonomprogrammet (examen 2019)

60%

Min utbytestermin har
verkligen betytt mycket för
mig, rent karriärmässigt.

AV STUDENTERNA PÅ VISSA
PROGRAM ÅKER PÅ UTBYTESSTUDIER

MATHILDA KARLSSON
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STARTA
DIN FRAMTID
EGET

HÄR GROR
FRAMTIDENS
ENTREPRENÖRER
Nya kontakter och kunskaper leder ofta till smarta idéer. Oavsett vad du
vill arbeta med är en utbildning ett bra sätt att säkra din framtid. Men
glöm inte bort att det är okej att ändra sig längs vägen. För när man växer
så utvecklas man och hittar nya vägar och idéer som man vill testa.

KAJSA GRANBERG,

Hur gick tankarna som lade

platser, så att fler kan ta sig ut på lands

FÖRE DETTA STUDENT

grunden till affärsidén?

bygden och känna på fördelen med att

– Varför sitter vi inte i skogen och

vara närmre naturen. Att leva livet på

jobbar? Är det inte där vi samlar kraft

sitt sätt, det är hållbarhet enligt mig.

Arbete: Egenföretagare, Kajsa och co
Utbildning: Medie- och
kommunikationsvetenskap
(examen 2016)

och får de bästa idéerna? Jag tänkte att
det måste finnas andra sätt, och våren

Hur kom du fram till att du

2020 startade jag mitt eget företag.

ville starta eget företag?
– Jag tänkte att det måste finnas mer

Berätta lite om Kajsa och co

i livet och det måste finnas andra sätt

och vad du gör idag?

att jobba på. Då var jag inne på mitt

– Som affärsutvecklare och

tredje jobb som fast anställd. Det

varumärkesstrateg hjälper jag

gjorde ont i mig när solen sken

landsbygdens entreprenörer att

och jag var fast på ett kontor,

leva på sin dröm. Tillsammans skapar

så jag började fundera.

vi meningsfulla upplevelser på vackra
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Vad är viktigt för mig,
vad vill jag, vad kan jag
och hur kan jag förändra
mitt arbetsliv?
KAJSA GRANBERG

SKAPA HÅLLBARHET PÅ JU

250

Engagera dig genom studentföreningen

NYA AFFÄRSIDÉER SKAPAS VARJE ÅR

Students for Sustainable Action eller via

AV STUDENTER OCH PERSONAL VID JU

JU Sustainability & Diversity Network som
arrangerar JU:s årliga hållbarhetsfestival.

14%
Jag blev antagen till Science
Parks Kickstart-program
för nya entreprenörer.

AV VÅRA STUDENTER
STARTAR EGET FÖRETAG

Du har haft en intressant resa, Mary.
Hur började den?
– Ja, jag startade min karriär som biomedicinsk

MARY BENEDET

analytiker på Jönköpings länssjukhus. Där
jobbade jag i sex år. Sedan ett par år tillbaka
säljer jag analysutrustning för labb. När jag
fick fler och fler uppdrag att skriva, allt från
reklamblad till nyhetsbrev, så frågade jag
skämtsamt min chef ”vadå, är jag copywriter
nu också”. Idag får jag det bästa av två världar.
Jag kombinerar mitt jobb som biomedicinsk
analytiker med att driva mitt eget företag.
Biomedicinsk analytiker och copywriter,
det är en ganska ovanlig kombination?

MARY BENEDET, FÖRE DETTA STUDENT

– Jo men det blev en ögonöppnare för mig.

Utbildning: Biomedicinska analytikerprogrammet:

Att jag inte bara var den strukturerade

Laboratoriemedicin (examen 2011)

personen som löste problem med hjälp av

Arbete: Egen företagare, Primary copy&content samt

logik, utan att jag också var en kreativ person.

Produktspecialist på DiaSystem Scandinavia

Jag förstod till slut att det inte går emot
varandra att vara både evidensbaserad
och påhittig i sättet man löser problem.
Sen fick du hjälp av Science Park att starta

SCIENCE PARK

eget företag. Hur var det?

Nära campus ligger Science Park, en mötesplats

– Hos Science Park fick jag otroligt mycket

för näringsliv och nya företagssatsningar. Vi har

hjälp och inspirerades av både föreläsningar

ett nära samarbete för att du som student ska få

och de andra deltagarna. Det kändes väldigt

optimala förutsättningar för att utveckla

tryggt att få dela uppstarten av sitt företag

dina affärsidéer och bygga nätverk.

med andra i samma sits.
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THIS IS
JÖNKÖPING
Här är det lätt att trivas.
Instagramvänligt vid Vätterns södra strand ligger Jönköping city.
Stan är omgiven av tre sjöar där du kan bada, ro, testa vattensporter eller bara ta
det lugnt på en uteservering. Det är nära till det mesta oavsett om du vill shoppa,
äta, idrotta eller vandra. I stan njuter du av bra barer och restauranger, mysiga
kaféer och shoppinggator, teatrar och musikställen. Koppla av i närliggande
naturområden, gröna parker eller promenera utmed vattnet. Campus ligger i
hjärtat av staden med ett perfekt läge när du vill utforska din omgivning.
Här finns utrymme för alla smaker.
Vi hoppas att du kommer hit och känner dig som hemma.

VI ÄR BRA PÅ IDROTT

DREAMHACK – VÄRLDENS

HV71, J-Södra, Wetterbygden basket,

STÖRSTA E-SPORT FESTIVAL

Jönköpings innebandyklubb och

DreamHack har det officiella rekordet

Hallby handboll är några av våra

i Guinness rekordbok som världens

framgångsrika idrottsklubbar.

största LAN-party. I vanliga fall

Varje år arrangeras Jönköpings

arrangeras DreamHack två gånger

BÄSTA FRILUFTS

Marathon och Ironman 70.3 här.

om året och lockar runt 50 000

KOMMUN 2020

Jönköping har även en skidbacke

besökare per festival.

Flera vackra naturreservat,

mitt i stan och ett flertal nystartade
padelarenor. Här finns något för alla.

UTMÄRKELSER

det mest centrala ligger
ÄT GOTT

bara 2 km från campus.

Sex restauranger i stan har en
KONST OCH KULTUR

White Guide Nordic utmärkelse!

VÄTTERSTRANDEN
– BÄST I VÄRLDEN!

Älskar du teater, musik och konst
utställningar finns det flera mindre

SVERIGES BÄSTA KEBAB 2018

Enligt CNN (2020) är vår

scener, klubbar, konsthallar och

Den bästa kebabsåsen hittar du

3 km långa cityplaya ett av

ateljéer – men även de större scenerna

i Jönköping, enligt Mauri

världens bästa ställen att

på vårt maffiga Kulturhus Spira.

Hermundsson och Uppdrag: mat.

bada på.

KÄRLEK PÅ JU

SPORTSSTAD

Missa inte boken ”Där alla kan ditt

Nr 2 i Sverige 2020

namn” som utspelar sig i Jönköpings

(Nr 1, 2017).

Jönköping har en
egen prideparad i
augusti varje år.

miljö och på campus, skriven av
Andreas Lindell.
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STUDENTLIV

Fantiserar du om att bo utomlands, elitsatsa på din idrott,
engagera dig i en studentförening eller starta företag är
studenttiden ett bra tillfälle att sätta din plan i verket.
Här kan dina drömmar bli verklighet!

INSPARKEN – BÄSTA STARTEN

Var med och genomför några av

PÅ DINA STUDIER!

skolans större event. Spring Inspiration

Vanligtvis en vecka full av aktiviteter

– Skandinaviens största modeshow

som avslutas med Europas största

som drivs av studenter eller någon

Kick Off Festival mitt på campus.

av jobbmässorna Next Step eller

En perfekt början att lära känna både

Karriärum.

campus, staden och andra studenter.
GÅ MED I EN STUDENTFÖRENING!
STORA OCH SMÅ STUDENTEVENT

Välj mellan musik, teater, mänskliga

Det pågår ständigt olika student

rättigheter, film, foto, e-sport, eller

aktiviteter på campus.

utrikespolitik med mera.
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GILLAR DU SPORT?
Engagera dig i en av studentkårens många
sportföreningar. JU Sport Association (JUSA)
erbjuder bland annat badminton, basket,
futsal, handboll, hockey, innebandy, volleyboll,
löpning, simning och tennis. Jönköping
University är ett elitidrottsvänligt lärosäte
(EVL) vilket betyder att du kan kombinera
din idrott med högre studier.
ETT EGET RODDLAG
– JU ROWING ASSOCIATION
Här tränar ett 40-tal svenska och
internationella studenter. 2019 genomförde vi
en internationell roddtävling med 600 student
deltagare från hela Europa. Här tävlade JU mot
några av universitetsvärldens bästa lag som
Oxford och Cambridge. JU tog hem både ett
guld och ett silver.
CAMPUS ARENA
Vår alldeles egna friskvårdsanläggning med
sporthall och ett välutrustat gym med utsikt
över Munksjön och det senaste utbudet
inom gruppträning.
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VAD GÖR
STUDENTKÅREN?

Studentkåren jobbar med små och stora saker som gör din
vardag och utbildning bättre. På JU har vi kårobligatoriet kvar.
Det betyder att du behöver vara medlem i Studentkåren – och
tack vare det får du tillgång till allt som Studentkåren ordnar.

STUDENTKÅREN DRIVER

VARFÖR OVERALL?

BÅDE CAFÉ OCH KLUBB

En studentoverall, även kallad ovve,

På campuskaféerna Rio och Sydney

är en overall av arbetarmodell. Den

hittar du campus billigaste kaffe.

bärs som festplagg vid finska och

På studenternas egen nattklubb

svenska högskolor och universitet.

Akademien, avslutas kvällarna med att

En ovve är ofta prydd av tygmärken

man tillsammans sjunger Tommy

från olika studentfester och

Körbergs klassiker Stad i ljus och

studentorganisationer.

brukar vara öppet varje onsdag.

4 STUDERANDEFÖRENINGAR

HI TECH – Tekniska Högskolan

Det finns en studerandeförening på varje

JSA –Jönköping International Business School

fackhögskola som jobbar tillsammans med

LOK – Högskolan för lärande och kommunikation

Studentkåren. Du känner igen de olika

Hälsosektion – Hälsohögskolan

föreningarna efter vilken färg de bär på sin overall.
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LIFEHACKS FÖR STUDENTER

SPARA PENGAR – TÄNK ÅTERVINNING

PLANERA OCH VÅGA VARA LEDIG

Gå på klädbytardagar på campus. Köp ett

Planera in när du ska plugga men glöm

begagnat matbord. Kurslitteratur köpt via

inte att ta pauser. Släpp böckerna, ta en

en Facebookgrupp är minst lika bra, kanske

promenad, se en film, åk hem till familjen.

bättre. En överstrykning eller vikt sida kan

Du kan inte vara student dygnet runt så

vara precis den guidning du behöver.

tillåt dig själv att vara ledig och kom
tillbaka med ny energi.

DIN STUDIETEKNIK ÄR UNIK
Alla lär sig på olika sätt. Lyssna på dig själv

FIRA!

och lär dig hur du fungerar så kommer

En skriven tenta, ett godkänt grupparbete

resultaten snabbare. Har du en funktions

eller bara att veckans sista föreläsning är

nedsättning har du samma möjligheter att

slut? Hitta guldkornen i vardagen och fira

bedriva studier som alla andra. På JU kan

dem, det är du värd. Njut, engagera

du få ett så kallat särskilt pedagogiskt stöd.

dig och umgås med likasinnade.

JU.SE/SPS
ATT VARA
STUDENT ÄR HELT
FANTASTISKT!
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HUR VILL
DU BO?
Här finns det mesta runt hörnet och resten når
du med välfungerande kollektivtrafik. Att hitta en
studentbostad är inte alltid enkelt och ibland kan det
ta tid innan drömboendet blir ditt. Men oroa dig inte.
Med lite envishet (och bra tips) löser sig det mesta.
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TIPS OCH TRICKS I
BOSTADSDJUNGELN

STÄLL DIG I BOSTADSKÖ – STUDBO.SE

ANNONSERA

På vår bostadsportal hittar du alla lediga

Hojta till vänner och bekanta på sociala

studentboenden i Jönköping. Registrera

medier att du söker boende. Annonsera

dig nu och börja samla poäng direkt.

i lokala tidningar såsom Jönköpings
Posten och Jnytt eller på köp-, sälj-

LETA PÅ BLOCKET

och bostadssajter.

Det dyker ofta upp boenden på
Blocket och då gäller det att vara snabb.

DELA BOSTAD

Kolla ofta och noga!

Ofta är det lättare att få tag på större
lägenheter än små. Slå dig ihop med

VAR UTE I GOD TID

några nya eller gamla bekantskaper

Anmäl dig redan nu till hyresvärdar

och bo tillsammans.

som erbjuder andra lägenheter än
STUDENTKÅRENS BOSTADSGUIDE

studentbostäder.

I Studentkårens bostadsguide hittar du
BO NÄRA, MEN LITE LÄNGRE BORT

ytterligare information om bostäder, en

Våga leta bostad utanför centrala

lista över hyresvärdar och vad du bör

Jönköping eller i angränsade kommuner.

känna till innan du flyttar.

Till exempel Nässjö, Vaggeryd eller Forse
rum. Du kan hitta bra bostäder med en

OÄKTA ANNONSER

restid på 20–30 minuter till högskolan.

Tyvärr förkommer det ibland oäkta
bostadsannonser. Ett tips är att aldrig
betala innan du sett lägenheten och
signerat ett skriftligt kontrakt.
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PROGRAM 2021/22

HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE
OCH KOMMUNIKATION

HÄLSOHÖGSKOLAN

GRUNDNIVÅ

GRUNDNIVÅ

KANDIDATPROGRAM – 180 HP

KANDIDATPROGRAM – 180 HP

• Arbetsterapeut

• Human Resources: Företagsekonomi

• Biomedicinsk analytiker: Klinisk fysiologi

• Human Resources: Psykologi

• Biomedicinsk analytiker: Laboratoriemedicin

• Internationellt arbete: Globala studier

• Prosthetics and Orthotics (Ortopedingenjör)

• Medie- och kommunikationsvetenskap:

• Röntgensjuksköterska

– Global Communication

• Sjuksköterska

– Marknadskommunikation

• Tandhygienist

– Medieproduktion

KANDIDATPROGRAM – 210 HP

– Strategisk kommunikation

• Socionom

– Öppen ingång

AVANCERAD NIVÅ

GRUNDNIVÅ ELLER AVANCERAD NIVÅ

MAGISTERPROGRAM – 60 HP

LÄRARPROGRAM – 180-300 HP

• Arbetsterapi

• Förskollärare, 210 HP

• Gerontologi

• Grundlärare: Fritidshem, 180 HP

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA

• Grundlärare: Förskoleklass och

• Barn och ungdomar, 60 HP

årskurs 1-3, 240 HP

• Distriktssköterska, 75 HP (Halvfart)

• Grundlärare: Årskurs 4-6, 240 HP

MASTERPROGRAM – 120 HP

• Ämneslärare: Årskurs 7-9,

• Gerontologi

Hi/Re/Sh (Ge), 240 HP

• Product Development: Assistive Technology

• Ämneslärare: Gymnasieskolan,

– for Engineers

En/Hi/Re/Sh/Sv, 300 HP

– for Prosthetist/Orthotists
• Occupational Therapy

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK

• Kvalitetsförbättring och ledarskap

UTBILDNING – 90 HP

• Årskurs 7-9, 1-2 ämnen

inom hälsa och välfärd

• Gymnasieskolan, 1-2 ämnen
AVANCERAD NIVÅ
1 ELLER 2 ÅR – 60/120 HP

• Interventions in Childhood
• Sustainable Communication
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PROGRAM 2021/22

JÖNKÖPING INTERNATIONAL
BUSINESS SCHOOL

TEKNISKA HÖGSKOLAN

GRUNDNIVÅ

GRUNDNIVÅ

KANDIDATEXAMEN – 180 HP

HÖGSKOLEEXAMEN – 120 HP

• International Economics

• 3D-teknik

• International Management

• Produktutveckling med möbeldesign

• Marketing Management

HÖGSKOLEINGENJÖR – 180 HP

• Sustainable Enterprise Development

• Byggnadsutformning med arkitektur

CIVILEKONOMEXAMEN/MASTEREXAMEN – 240 HP

• Husbyggnadsteknik/Väg-

• Civilekonomprogrammet

och vattenbyggnadsteknik
• Inbyggda system

AVANCERAD NIVÅ

• Industriell ekonomi och produktionsledning

MASTEREXAMEN – 60 HP

• Logistik och ledning

• Engineering Management

• Mjukvaruutveckling och mobila plattformar

• International Financial Analysis

• Produktutveckling och design

• International Marketing

• Sustainable Supply Chain Management

MASTEREXAMEN – 120 HP

KANDIDATEXAMEN – 180 HP

• Applied Economics and Data Analysis

• Grafisk design och webbutveckling

• Digital Business

• Ljusdesign

• Global Management

• IT-infrastruktur och nätverksdesign

• International Logistics and Supply

CIVILINGENJÖR – 300 HP

Chain Management

• Datateknik

• Strategic Entrepreneurship

• Industriell produktframtagning
AVANCERAD NIVÅ
MAGISTEREXAMEN – 60 HP

• User Experience Design
TEKNOLOGIE MASTEREXAMEN – 120 HP

• AI Engineering
• Materials and Manufacturing

FRISTÅENDE KURSER

• Product Design
• Production Engineering and Management
• Supply Chain Operations Management
• Sustainable Building Information
Vi har ett stort utbud av fristående kurser.

Management

För dig som aldrig studerat på högskola eller
som vill bygga på eller bredda tidigare studier.

GYMNASIENIVÅ

Kurserna ges på hel-, halv eller kvartsfart och

FÖRBEREDANDE UTBILDNING

du kan välja mellan att läsa på campus, via

• Teknisk bastermin, 30 FUP

lärcentra eller helt på distans via nätet.

• Tekniskt basår, 60 FUP

Läs mer på JU.SE/KURSER

• Tekniskt basår, distans, 60 FUP
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YRKESHÖGSKOLEUTBILDNINGAR
En Yh-utbildning bygger på ett tätt samarbete mellan oss och dina framtida arbetsgivare.
Utbildningarna är framtagna för att matcha kompetensbehoven i arbetslivet och 90 procent
av de som tar examen får rätt jobb efter utbildningen. Utbildningarna kombinerar teori och
praktik då en stor del av utbildningen är förlagd på ett eller flera företag, något som ger
både arbetslivserfarenhet och nyttiga branschkontakter redan under studietiden.
Läs mer och gör en intresseanmälan på JU.SE/YH

TEKNIK OCH TILLVERKNING

Produktionsutveckling

LOGISTIK

• Automations- och robotingenjör

1,5 år, Värnamo/Jönköping/

• Projektledning och verksamhets

2 år, Jönköping*
• CNC-tekniker

Växjö/Ljungby*
• Svetsansvarig IWS och

– blått certifikat, automation

svetsinspektör IWI-S

1 år, Jönköping*

1 år, Jönköping*

• Elektroniktekniker
2 år, Jönköping*

• Elprojektör
1,5 år, Jönköping*
• Fältservicetekniker
– mobila arbetsmaskiner
2 år, Ljungby
• Hållbar produktion
– plast- och polymeringenjör
2 år, Jönköping*
• Kvalificerad 3D-printtekniker
2 år, Värnamo
• Process- och automationsingenjör
2 år, Jönköping/Växjö*
• Produktionsledning industriell

1,5 år, Distans*

– trä, möbler och inredning

• Värdeskapande logistik
2 år, Jönköping*

ADMINISTRATION

1,5 år, Värnamo

• Vårdadministratör

SAMHÄLLSBYGGNAD

2 år, Jönköping

OCH BYGGTEKNIK
• 3D-artist – arkitektur,
inredningar och produkter

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
• Behandlingspedagog
– neuropsykiatriska funktions

2 år, Eksjö*
• Fastighetsingenjör

nedsättningar
2 år, Eksjö*

2 år, Värnamo*
• Fastighetstekniker
1,5 år, Distans*

• Fotortist
2 år, Distans

• Platschef – bygg och anläggning
1 år, Jönköping/Distans*
• Technical artist – arkitektur,
inredningar och produkter
2 år, Eksjö*

• Ortopedtekniker
2 år, Jönköping
• Stödpedagog inom
funktionshinderområdet
2 år, Distans

träbyggnation

• Produktionsteknik

1,5 år, Distans*

• Verktygsteknik

• Elkraftingenjör
2 år, Jönköping

utveckling inom logistik

• Tandsköterska

DATA/IT

2 år, Jönköping*

Webbutvecklare .NET

• Utvecklingspedagog
– neuropsykiatriska funktions

2 år, Distans

nedsättningar

1,5 år, Nässjö/Tibro

2 år, Eksjö*

*I januari 2021 vet vi om dessa utbildningar beviljas
och startar till hösten 2021. Håll utkik på JU.SE/YH

38

HUR ANSÖKER JAG?
KOLLA BEHÖRIGHET

1
2

För att komma in på en utbildning måste du ha rätt
förkunskaper. Alla utbildningar kräver grundläggande
behörighet, ibland också särskild behörighet, och vissa
utbildningar kräver till exempel att du gör ett antagnings
prov. Om det är fler som söker till kursen eller programmet
än det finns platser görs ett urval bland de som har sökt.

HITTA PROGRAM
Vad vill du jobba med? Och vilken utbildning passar
dig bäst? Bläddra i vår katalog, inspireras och läs
vidare på JU.SE/STUDERA

ANSÖK

3

Du hittar all information om hur ansökan går till på
ANTAGNING.SE. Där gör du även din webbanmälan.
För mer information om bland annat behörighet,
meriter och urval för program och kurser på
Jönköping University, gå in på JU.SE/ANMALAN

STUDIEVÄGLEDNING

TIDIGARE ANTAGNINGSPOÄNG

Den allmänna studievägledningen ger

Nyfiken på vilka poäng som krävts för att

personlig vägledning inför dina kommande

komma in på våra utbildningar? Kika på

studier. Här kan du få information om

tidigare års lägsta antagningspoäng från

högskolans program och kurser och svar på

gymnasiet eller med högskoleprov.

dina frågor om behörighet och antagning.

JU.SE/ANTAGNING

JU.SE/STUDIEVAGLEDNING
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TRÄFFA OSS
Vi vill gärna träffa dig som funderar på att börja plugga på
JU, oavsett om det är digitalt eller fysiskt. Här är några av de
saker som händer under året. Håll utkik på JU.SE/STUDERA
för de senaste uppdateringarna. Hoppas vi ses!

SKOLBESÖK
Vi brukar besöka gymnasieskolor över hela
landet, i år kanske vi får ses mer digitalt.
Oavsett ser vi fram emot träffas för att
prata framtid och studier med dig.

ÖPPET HUS
Varje år bjuder vi in blivande studenter
och andra intresserade till öppet hus, i år
kommer det troligtvis se lite annorlunda ut.
Vi hoppas att kunna välkomna dig hit
till campus.

STUDIEBESÖK ELLER
SKUGGA EN STUDENT
Du kan boka in ett studiebesök hos oss i
klass, grupp eller på egen hand. Du har även
möjlighet att skugga en student på ett
program som du är intresserad av.
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FOLLOW JU
Följ oss på sociala medier. Här kan du få en
känsla av vad som händer på JU.

PREVJU
Om du söker till JU i första eller andra hand
så blir du inbjuden till en träff, vanligtvis i
slutet på maj för att få en känsla av campus
och av Jönköping. Stay tuned!

KONTAKTA OSS
Vi vet att det kan kännas svårt att välja
utbildning, och att det dyker upp mycket
frågor. Tveka inte att kontakta oss om du
undrar något. JU.SE/STUDERA
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GET A FEELING OF
JÖNKÖPING & JU
Få en känsla för hur det ser ut
hos oss på JU och i Jönköping

VI SES!
Vi vet att det är ett stort beslut du
är på väg att ta. Vi hoppas att du blir
inspirerad och vill veta mer. Du hittar
information om alla våra program
och kan läsa om vad nuvarande och
tidigare studenter tycker om sin
utbildning och om livet som student
på JU.SE/STUDERA
Oavsett varför du vill börja läsa, vem
du är, vilka egenskaper du har eller var
du kommer ifrån kan du vara del av
Jönköping University.
VÄLKOMMEN!

U TG IV N IN G J Ö N KÖ PI N G U N IV E RSIT Y
D ESI G N O CH P RO D U K TI O N J Ö N KÖ PI N G U N IV E RSIT Y
T E X T B E A RB E T N IN G 8 1 9 0, KO M M U N I K ATI O NSBY R Å
T RYCK A D D B R A N D
FOTO DAY FOTO G R A FI , D E S TI N ATI O N J Ö N KÖ PI N G ,
J Ö N KÖ PI N G U N IV E RSIT Y, M ATS LU N D QVIS T, PATRI K SV E D B E RG ,
PE TE R A PPE LI N , S T U D I O D IT TM E R , PRIVATA BI LD E R & U NSPL ASH .C O M
Informationen i katalogen är känd i november 2020, statistiken är hämtad
från årsredovisningen 2019. För uppdaterad information se JU.SE

På Jönköping University möts
innovativa och kreativa studenter
från hela världen. Här förbereder vi
dig för morgondagens arbetsmarknad.
Tillsammans skapar vi framtiden.
Det här är JU.

