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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

(HHJ)

• Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)
• Seminarier
• Jönköping International Business School (JIBS)
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Frågor om Stöd för
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funktionshindrade
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Välkomna på drop-in mellan 10-14 hos:
Irene Boberg, rum: B1213,
Jönköping International Business School
Berit Tornell, rum: Hd330,
Högskolan för lärande och kommunikation
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MAT & DRYCK
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På högskoleområdet finns flera restauranger
och caféer. Under Öppet hus har dessa öppet
klockan 10–14.

6-7
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-Science Park

• Tekniska Högskolan (JTH)
• Högskolebibiloteket
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-Jönköpings Kommun
-Destination Jönköping

• Studenternas Hus
-Jönköpings Studentkår
-International Relations Office
-Studievägledning

• Campus Arena
- Jubileumsföreläsning med rektor Anita Hansbo

// Guidade turer på campus

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.

Vi möts utanför bibliotekets entré!
// Bussturer på stan

Följ med på en intressant busstur i Jönköping. Under resan får du höra en guide berätta om
sevärdheter som det nya kulturhuset, 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.
Bussturerna är gratis och sponsras av Destination Jönköping.
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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
Entrén

Plan 10

• Hälsohögskolans studievägledare finns till din hjälp.

Här utför Biomedicinska analytikerprogrammet –
Laboratoriemedicin laborationer. Bland annat kan du
få veta vilken blodgrupp du har.

• 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

Yrkesrepresentanter

sin verksamhet.

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.

Plan 7

På plan 7 kan du träffa både studenter och lärare.
Här finns representanter från alla Hälsohögskolans
program:
• Arbetsterapeutprogrammet
• Biomedicinska analytikerprogrammet
– Laboratoriemedicin
• Biomedicinska analytikerprogrammet
– Klinisk fysiologi
• Ortopedingenjörsprogrammet
• Röntgensjuksköterskeprogrammet
• Sjuksköterskeprogrammet
• Socionomprogrammet
• Tandhygienistprogrammet
• YH Ortopedteknik
• Institutet för gerontologi
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högskolan för lärande och
kommunikation
Välkommen till Högskolan för lärande och kommunikation,
eller HLK som vi säger.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.
Lärarutbildningar

Personalprogrammet

– 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.

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

Medie- och kommunikations-

Fristående kurser

vetenskapliga programmet

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? Välj bland
HLK:s ca 80 fristående kurser! Du kan studera på
campus, via lärcentra, på dag-, kvällstid eller helt i
din egen takt via nätet.

– för dig som vill arbeta med bland annat
PR/marknadskommunikation, journalistik, information eller medieproduktion. Ett av Sveriges mest
sökta medie- och kommunikationsvetenskapliga
program med 12 veckors verksamhetsförlagd utbildning ute i arbetslivet.
Internationellt arbete

Världen väntar!

– gör världen till en bättre plats!
För dig som är intresserad av hållbar utveckling,
migration/integration eller internationellt utvecklingsarbete.

Som student på HLK kan du studera eller
praktisera utomlands – oavsett vilket program
du väljer. Vi berättar mer om möjligheterna!

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.
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Seminarier öppet hus lördag 29 mars

Alla seminarier är 30 min om inte annat anges

Inriktning

Fackhögskola

Tid

Program/ämne

10.15

Lärarutbildningar
Medie- och kommunikation

Hb 116
Hb 117

HLK
HLK

10.30

Sjuksköterskeprogrammet
Arbetsterapeutprogrammet
Tandhygienistprogrammet
Biomedicinska analytikerprogrammet
Röntgensjuksköterskeprogrammet

Forum Humanum
Ga 334
Ga 931
Ga 932

HHJ
HHJ
HHJ
HHJ

Ga 934

HHJ

Sparbanksaulan, B1014

JIBS

-Laboratoriemedicin

International Economics and

Sal

Policy
11.00

Civilekonomprogrammet
Byggnadsteknik (1 tim)

Belysningsvetenskap (1 tim)
Datateknik (1 tim)

Datateknik (1 tim)

Maskinteknik (1 tim)

Maskinteknik (1 tim)

-Byggnadsutformning med Arkitektur
-Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik
-Ljusdesign
-Mjukvaruutveckling och Mobila
plattformar
-Inbyggda system
-Datanätteknik
-Grafisk design och Webbutveckling
-Digital visualisering
-Produktutveckling och Design
-Industriell ekonomi och Produktionsledning
-Produktutveckling med Möbeldesign
-3D-teknik
-Logistik och Ledning

Industriell organisation och
Ekonomi (1 tim)
Personalprogrammet
Internationellt arbete
Fristående kurser
Socionomprogrammet
Ortopedingenjörsprogrammet
Biomedicinska analytiker-Klinisk Fysiologi
programmet
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11.15

Institutet för gerontologi

11.30

Lärarutbildningar

-Kurser om äldre och åldrande

Munksjöaulan, B1033

JIBS

E 1423

JTH

E 1118

JTH

E 1405

JTH

E 1029

JTH

E 1022

JTH

E 1028

JTH

E 1017

JTH

Hc 114
Hc 113
Hb 117
Forum Humanum
Ga 334
Ga 931

HLK
HLK
HLK
HHJ
HHJ
HHJ

Ga 934

HHJ

Medie- och kommunikation
Personalprogrammet
KY Ortopedteknik (15 min)

Hb 116
Hb 117
Hc 114

HLK
HLK
HLK

Ga 334

International Management

Sparbanksaulan, B1014

HHJ
JIBS

Alla seminarier är 30 min om inte annat anges
Tid

Program/ämne

12.00 Marketing Management
Sjuksköterskeprogrammet
Arbetsterapeutprogrammet
Tandhygienistprogrammet
Biomedicinska analytikerprogrammet
Röntgensjuksköterskeprogrammet
12.15 Internationellt arbete
Fristående kurser

seminarier öppet hus lördag 29 mars

Inriktning

Belysningsvetenskap (1 tim)
Datateknik (1 tim)

Datateknik ( 1 tim)

Maskinteknik (1 tim)

Maskinteknik (1 tim)

Industriell organisation och
Ekonomi (1tim)
13.00 Masterprogram
KY Ortopedteknik (15 min)
Masterprogram (1 tim)

Tekniskt basår

Fackhögskola

Munksjöaulan, B1033
Forum Humanum
Ga 334
Ga 931
Ga 932

JIBS
HHJ

Ga 934

HHJ

Hc 113
Hb 117

HLK
HLK

Forum Humanum
Ga 334
Ga 931

HHJ
HHJ
HHJ

-Byggnadsutformning med
Arkitektur
-Husbyggnadsteknik/Väg- och
vattenbyggnadsteknik

E 1423

JTH

-Ljusdesign
-Mjukvaruutveckling och Mobila
plattformar
-Inbyggda system
-Datanätteknik
-Grafisk design och Webbutveckling
-Digital visualisering
-Produktutveckling och Design
-Industriell ekonomi och Produktionsledning
-Produktutveckling med Möbeldesign
-3D-teknik
-Logistik och Ledning

E 1118
E 1405

JTH
JTH

E 1029

JTH

E 1022

JTH

E 1028

JTH

E 1017

JTH

Sparbanksaulan, B1014

JIBS

Ga 334
E 1418

HHJ

E 1219

JTH

-Laboratoriemedicin

12.30 Socionomprogrammet
Ortopedingenjörsprogrammet
Biomedicinska analytikerprogrammet
Byggnadsteknik (1 tim)

Sal

-Klinisk Fysiologi

-Informationsteknik och
Management
-Produktionsutveckling och Ledning
-Produktutveckling och Material
-Industridesign
-Basår i Jönköping
-Basår på distans

HHJ
HHJ
HHJ

JTH
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jönköping international
business school

Välkommen till Jönköping International Business School, eller JIBS
som vi även kallas. 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 and Policy
- 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 med att kombinera
studier och företagande.
Under Öppet hus hittar du oss på
Jönköping International Business School.
Välkommen!
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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

aktiviteter

Välkommen till Tekniska Högskolan,
en modern, nytänkande och
personlig teknisk högskola.
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.

Allmän information (entréplan)

• Informationstorg, där du kan ställa frågor direkt till
våra studenter och personal.
• Studentföreningen HI TECH visar upp sin verksamhet och gräddar våfflor.
• Utställning av JTH:s solbil som tävlade i Australien
i höstas.
Aktiviteterna nedan sker i eller utanför respektive sal
samt i intilliggande korridor:
Byggnadsteknik (E 1119)

• Digitala verktyg
• Projektpresentationer
tekniska högskolan

• Mätförsök

- modern, nytänkande och personlig!
kl. 10.15 i sal E 1419

Belysningsvetenskap (E 1118)

Missa inte vårt informationspass där vi berättar om
vårt utbildningskoncept, näringslivskontakter och
internationalisering. Studentföreningen hi tech
finns på plats för att informera om deras verksamhet.

• Bildspel/information

Datateknik (E 1029 och E 1405)

Välkommen!

• Grafisk Design och Webbutveckling

• Ljus för inne- och utemiljö

• Inbyggda system
• Mjukvaruutveckling och Mobila Plattformar
Maskinteknik (E 1303, E 1316, E 1318 och

källarvåning E 0035a)
• Produktutveckling
• Material
• Simulering
• Gjutning
Industriell organisation och
produktion (informationstorget)
Möt studenter och lärare och få mer information om:

• Ingenjörsprogrammet Logistik och Ledning
• Masterprogrammet Produktionsutveckling och
Ledning
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högskolebiblioteket
Besök det vackra högskolebiblioteket i den
gamla gjuterihallen med omfattande tryckta
och elektroniska samlingar, gott om datorer,
många arbetsplatser i bokhall och grupprum,
flera läsesalar och ett trivsamt tidskriftsrum
med bekväma sittplatser.
Studentbostäder

Jönköpings kommun informerar på Högskolebiblioteket om hur du får tag på studentbostad. Vi visar hur du hittar information på
olika hemsidor och har med oss tryckt material.
Information ges även om de möjligheter som finns
inom kommunen när det gäller:
• fritidsaktiviteter
• föreningsliv
• kulturarrangemang
• kommunikationer
• service med mera.
destination jönköping

Kom och träffa represtentanter från Destination
Jönköping som berättar om vad staden Jönköping
har att erbjuda.
Missa inte bussturerna som sponsras av Destination
Jönköping och som utgår från Studenternas Hus,
kl. 12.30 och 13.30.
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studenternas hus
Jönköpings Studentkår

Våga fråga Studentkåren, vi har svar på alla
dina frågor som rör din studietid!

Du hittar oss i Studenternas Hus som är en naturlig mötesplats för studenterna vid Högskolan
i Jönköping. På plan 0 ligger Books & Coffee,
Studentkårens café med campus billigaste priser,
Campusbokhandeln, med begagnad kurslitteratur
och Jönköping University shop där du hittar allt
ifrån snygga collegetröjor till kontorsmaterial. Två
våningar upp hittar du Studentkårens kansli. Hit är
du alltid välkommen – alla frågor och funderingar
mottages gladeligen.

Under Öppet hus har du möjlighet att ta en fika
med representanter från Studentkåren. De svarar
gärna på frågor och ger dig värdefulla tips och råd.
Om du har funderingar kring studentboenden, föreningsliv, studentekonomi, insparksaktiviteter eller
något helt annat är du varmt välkommen ner till
plan 0.
”Go international-go on exchange!”

Besök International Relations Office där du kan få
information om utlandsstudier. Studenternas Hus
vån 1.

!
dning
vägle
e
i
d
u
st
or till
s täll fr åg
i
Kom och
gledare
s tudievä
a
n
n
ä
.
s
m
ll
u
a
na s H
tudenter
S
i
t
e
fé
ca

campus arena
Jubileumsföreläsning
Högskolan i Jönköping 20 år som stiftelsehögskola
11.00 - 11.30
Allaktivitetsrummet, Campus Arena
Föreläsare: Rektor Anita Hansbo
Efter föreläsningen finns möjlighet att mingla och ställa frågor.
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högskoleområdet

A	Rektors kansli och

D	Högskolefastigheter

Högskoleservice (HS)

E

• Allmänna studievägledningen

F	Mariedal konferens- och seminarelokaler

• Career Center

G	Hälsohögskolan (HHJ)

Tekniska Högskolan (JTH)

B	Jönköping International Business School (JIBS)

H	Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

C	Högskolebiblioteket

J	

• Högskolans reception

Friskvårdscenter Campus Arena

L	Science Park

D	Studenternas Hus
• Internationella Relationer
• Studentkåren
• Antagning och examina
• Studenthälsan
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Besöksadress: Högskoleområdet, Gjuterigatan 5
Box 1026, 551 11 Jönköping
Telefon: 036-10 10 00
www.hj.se

