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Mitt namn är Mark Asimwee. Jag kommer från Uganda, Afrikas pärla, och flyttade till 
Jönköping för att plugga International Economics på JIBS. Jag är en social och ambitiös 
person, och jag engagerar mig gärna i saker både i och utanför skolan. Jag älskar att spela 
fotboll och umgås med människor. Min familj har ett företag i transportbranschen som jag 
ser fram emot att bli en del av efter min utbildning, men först ska jag försöka maxa livet 
som student på JU. Se filmen om mig på ju.se/mark
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Kanske vet du vad du vill läsa, kanske vet 
du framför allt att du vill läsa, kanske 

vet du bara att du borde läsa och hoppas 
få inspiration och idéer på vägen. Oavsett 

vilket är de närmsta sidorna viktiga för 
de beslut du snart ska ta.

Längre fram i den här katalogen blir det 
mer hard core: kurser och program, anmälnings-

koder och viktiga datum. Innan dess vill vi 
berätta lite om livet som student vid 

Jönköping University, vad du kommer 
möta och varför det är här du ska studera.

DET ÄR HÄR DET BÖRJAR
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JÖNKÖPING

I Jönköping finns utrymme för alla tycken och smaker. Vi hoppas att du kommer 
hit och hittar dina egna favoritplatser och sysselsättningar. Här finns till 
exempel ett stort utbud av gym och möjligheter till idrottande. Här hittar du 
också Dreamhack – världens största LAN-party. Även musik- och utelivet i stan är 
stort och brett. Musik, kultur och underhållning erbjuds både i vårt fina kulturhus 
Spira och på många mindre scener.

Foto: Peter Appelin
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Vare sig du vill äta, shoppa,  
fika eller bara njuta av folk- 
vimlet finns allt samlat mitt 
i city. Munksjöns strand-
promenad är ett myllrande 
stråk, framför allt på våren 
och sommaren. Uteservering-
arna fylls med folk, och här 
finns restauranger med en 
skön blandning av olika kök 
och shopping för alla smaker.
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HÄR MÖTER DU VÄRLDEN

Varje vecka anordnar Jönköpings 
Studentkår Culture Day på campus. 
Passa på att lära känna studenter 
från andra länder, ta del av deras  
kultur och testa mat från  
världens alla hörn.
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Vårt campus ligger mitt i city och du har nära till hela stans utbud. 
På campus finns alla möjligheter att hänga, fika, träffas och plugga. 
Är du i Jönköping är du nära JU!

CAMPUS
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Om du vill ta chansen att göra någon del av din utbildning utomlands har du kommit 
helt rätt. JU har partneruniversitet på 350 olika platser runt om i världen. Men du 
möts av människor med olika språk, nationaliteter och kulturer redan på campus. 
Ni kommer att dela föreläsningar och fikaraster, tankar och idéer. 

 NÄRA
VÄRLDEN
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 NÄRA
VÄRLDEN

nationaliteter på campus80
partneruniversitet över hela världen350

internationella studenter1500

MONTREAL, PORTSMOUTH, 
LYON – TRE TERMINER I  
OLIKA LÄNDER

Linda har läst både ett kandidat- och 

ett masterprogram på JU. Hon plugg-

ade tre terminer utomlands.

– Jag läste en termin i Montreal, 

en i Portsmouth och en i Lyon, vilket 

jag tror kommer att ge mig fördelar 

i framtiden. Att jag har pluggat så 

mycket utomlands visar att jag är 

anpassningsbar, öppen och inte rädd 

för utmaningar.

WASHINGTON VAR EN 
FANTASTISK STAD FYLLD  
MED SMARTA MÄNNISKOR

Filip, student på Grafisk design och 

webbutveckling, praktiserade på 

Svensk-amerikanska handels- 

kammaren i Washington.

– Att göra praktik i Washington  

var jätteroligt. Det är en fantastisk 

stad fylld med smarta människor 

som man kan lära sig mycket av. 

Jag fick bland annat bygga en ny 

webbsida, skapa material för tryck 

och ansvara för allt grafiskt ma-

terial. Jag hade stort ansvar men 

också mycket frihet.

HEJ BOTSWANA!

Jasmina har läst fyra av sina  

kurser på University of Botswana  

i Gaborone.

 – Afrika har varit en drömdestina-

tion sedan jag var liten och att få 

kombinera studier och upplevelser 

var en jackpot. Socialt arbete i Bot-

swana innebär bland annat mycket 

fokus på människor som har HIV 

eller AIDS. Hemma hade jag kunnat 

läsa om arbetet, men i Botswana fick 

jag lära mig i verkligheten. Jag hade 

praktik på en kvinnojour där jag varje 

dag fick lära mig att bemöta barn 

och kvinnor i utsatta situationer.

JÖNKÖPING UNIVERSIT Y 11

Foto: Privat Foto: Privat Foto: Oskar Pollack
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Studenterna är viktiga för företagen i regionen 
och företagen är viktiga för dig som student.  
Vi tycker nämligen att det är viktigt att du tidigt 
får kontakt med ditt framtida yrkesområde, till 
exempel genom verksamhetsförlagd utbildning, 
näringslivsförlagda kurser eller fadderföretag.  
Det ger dig en möjlighet att komma nära verklig- 
heten och börja bygga ett eget nätverk, i Sverige 
eller utomlands, redan under studietiden.

  NÄRA
VERKLIGHETEN
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Nya kontakter och nya 
kunskaper leder ofta till 
smarta idéer. På Science 
Park kan du få den 
stöttning och hjälp du 
behöver för att komma 
vidare med din affärsidé. 

Foto: Anna Schori
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INSPARK
När du kommer hit vill vi gärna hälsa dig välkommen. De gör vi genom en inspark, 
utsedd till en av Europas bästa. Den anordnas av Jönköpings Studentkår och 
handlar om att introducera dig som ny student till JU och Jönköping. Insparken 
är fullspäckad av olika aktiviterer som självklart är frivilliga. Den är till för att du 
ska få en bra start och känna dig trygg i din nya tillvaro. 
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INSPARKSFESTIVALEN
 
Förutom en insparksvecka som kommer överträffa 
alla dina förväntningar toppar vi alltihop med en 
festival. Tänk dig ett festivalområde mitt i stan, fullt 
med glada studenter. Det är exakt vad som händer 
under insparken på Jönköping University. Insparks-
festivalen 2016 bjöd på artister som Silvana Imam, 
Hoffmaestro, Rebecca & Fiona och Panda da Panda.

nya studenter började på 
ett program hösten 20163200

biljetter såldes till  
insparksfestivalen3800
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STUDENTLIV
Du kanske vill gå med i någon av högskolans studentföreningar? Välj mellan 
musik, teater, mänskliga rättigheter, sport, eller varför inte utrikespolitik?  
Det här och mycket mer hjälper Studentkåren dig med. De finns till helt och 
hållet för din skull och för att ditt studentliv ska bli fantastiskt. 

16
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Akademien – studenternas egen nattklubb

DAGS ATT LETA BOENDE

Tänk på att vara ute i god tid. När det 
närmar sig terminsstart är konkurrensen 
om boende stor. Kontakt uppgifter och 
tips inför bostadsletandet finns på  
ju.se/bostad 

JU är certifierat som elitidrottsvänligt lärosäte och hjälper dig som vill kombinera  
elitidrott med studier. Här kan du bland annat gå med i JU:s eget roddlag tillsammans  
med både svenska och internationella studenter. I student-SM i rodd 2016 tog laget hem  
ett guld och två brons och i roddmaraton i Düsseldorf 2015 hamnade de på en fjärdeplats.
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Som student vid JU startar din framtid redan under studietiden. För oss är det viktigt 
att både du och vi har en nära relation till din framtida arbetsmarknad. Många av 
våra studenter får jobb innan de ens har tagit examen.

På högskolan finns ett Career Center där du får karriärvägledning för att känna dig  
väl förberedd när du letar jobb och går på intervjuer. Vi anordnar också flera  
olika arbetsmarknadsdagar som ger dig möjlighet att möta potentiella arbetsgivare 
inom just ditt yrkesområde.

 NÄRA
FRAMTIDEN

18
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 NÄRA
FRAMTIDEN

procent av våra studenter får  
jobb inom ett halvår efter examen*92

CAROLINA TRÄFFADE NCC PÅ 
EN FADDERFÖRETAGSDAG – FICK 
JOBB SOM ANBUDSINGENJÖR

Under en fadderföretagsdag träffade  

Carolina en medarbetare på NCC:s 

HR-stab. Carolina lämnade sina 

kontaktuppgifter och blev någon 

vecka senare kontaktad och kallad 

till intervju. Sedan maj 2011 arbetar 

hon som anbuds ingenjör på NCC.

– Byggingenjörsprogrammet på 

JU var en bra och nyttig utbildning 

som gav mig en solid grund för 

yrkeslivet.

LYSANDER UTVECKLAR 
IDÉER FÖR VÄRLDSKÄNDA 
VARUMÄRKEN

Lysander jobbar som chef för affärs- 

utveckling och idéutformning samt 

som innovationskonsult på Venture 

Idea GmbH, ett konsultföretag 

baserat i Tyskland, som arbetar 

med kunder som L’Oréal, Vodafone 

och Moêt-Hennessy.

– Masterprogrammet Strategic 

Entrepreneurship förberedde mig 

för mitt nuvarande jobb, eftersom  

jag fick utveckla både mina analy-

tiska och kreativa färdigheter. JIBS 

erbjöd en entreprenöriell miljö som 

fick mig att prova nya saker. Jag lärde 

mig också hur viktigt det är att kliva ur 

min komfortzon och gå min egen väg.

ANN-SOFIE VALDE  
EN ANNORLUNDA VÄG 
TILL LÄRARYRKET

Efter lärarutbildningen jobbade 

Ann-Sofie som journalist i många 

år och hade svårt att slita sig från 

det yrket. Till slut tog hon steget 

och fick några olika lärarvikariat. 

Hon har arbetat på olika skolor 

och haft olika typer av tjänster, 

bland annat på gymnasiesärskolan 

och sjukhusskolan på barn- och 

ungdomspsykiatrin. 

– Välj det du vill göra och tänk inte 

att du måste göra det i resten av ditt 

liv. Det går att plugga mer eller nytt 

för att komplettera och bredda sin 

kompetens. Plugga efter ditt hjärta. * Enligt Statistiska centralbyrån 2016

företag startas av våra studenter  
varje år, med hjälp av Science Park70

JÖNKÖPING UNIVERSIT Y 19
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FYRA FACKHÖGSKOLOR 
MED GLOBALT 
PERSPEKTIV 

Här studerar människor från hela världen – i en miljö 
som inspirerar till högre utbildning, avancerad 
forskning och mångkulturellt nätverkande. 

HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH KOMMUNIKATION
Högskolan för lärande och kommunikation erbjuder 
ett kreativt och inspirerande studieklimat, med nära  
samarbete mellan lärare och studenter. Här finns 
utbildningar för dig som vill arbeta med undervisning,  
kommunikation och pr, internationellt arbete eller  
HR-frågor. Här erbjuds också naturvetenskapligt 
basår, fristående kurser, master- och forskar-
utbildning. Under din tid som student hos oss har du 
möjlighet att studera eller praktisera utomlands. 

HÄLSOHÖGSKOLAN
Hälsohögskolan är ett av de ledande lärosätena i 
Sverige för akademiska utbildningar inom hälsa, 
vård och socialt arbete. Vi utbildar bland annat 
framtidens arbetsterapeuter, biomedicinska ana-
lytiker, ortopedingenjörer, röntgensjuksköterskor, 
sjuksköterskor, socionomer och tandhygienister. 
Programmen anpassas fortlöpande till arbetsmark-
nadens krav. Vi erbjuder även forskarutbildning  
med fokus på hälso- och välfärdsfrågor.

20
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TEKNISKA HÖGSKOLAN
Tekniska Högskolan är en av landets främsta utbildare 
av högskoleingenjörer och medlem i prestigefyllda 
CDIO – ett internationellt samarbete mellan tekniska 
högskolor i hela världen. Här kan du plugga ingenjörs- 
utbildningar inom områdena byggnadsteknik, data- 
teknik, maskinteknik samt industriell organisation 
och ekonomi. För att du ska vara rätt rustad för  
framtiden bygger vi in näringslivsanknytning,  
internationalisering och entreprenörsanda som  
viktiga inslag i utbildningarna. 

JÖNKÖPING INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL
Jönköping International Business School (JIBS) är en av 
de mest internationella handelshögskolorna i Norden. Hos 
oss finns studenter från mer än 50 olika länder, vilket gör 
att du kommer ha möjlighet att skapa ett globalt nätverk 
av framtidens näringslivsledare. Vi har ett särskilt fokus 
på ansvarsfullt beslutsfattande liksom att våra program 
ska ha en god förankring i vad som sker i praktiken.

JIBS är den första internationellt dubbel- 
ackrediterade handelshögskolan i Sverige.  
Ackrediteringarna är kvalitetsmärkningar  
som stärker både JIBS och Jönköping University.

JÖNKÖPING UNIVERSIT Y 21
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Vi är en högskola som vill att våra studenter ska få  
en internationellt konkurrenskraftig utbildning för alla  
utmaningar som väntar i framtiden. Vi ser till att du  
redan under tiden här på högskolan kommer nära 
världen utanför.

Studenter från cirka 80 länder studerar här och vi har 
350 partneruniversitet världen över. Vi vill att du ska 
komma nära verkligheten genom att jobba tillsammans 
med företag och organisationer under studietiden, så 
att du får använda dina kunskaper och bygga värdefulla 
kontaktnät. Vi lovar att tiden vid Jönköping University 
kommer få dig att utvecklas som person. Kompetensen 
och kunskaperna du tar med dig härifrån är allt som 
krävs för att du ska lyckas i din framtida karriär. 

PÅ JÖNKÖPING UNIVERSITY 
KAN DU GÅ HUR LÅNGT 
SOM HELST

Anita Hansbo, rektor

Vi bygger ett internationellt universitet i Jönköping.  
Vi attraherar väl kvalificerade, uppfinningsrika och  
företagsamma människor från hela världen. Vi bidrar  
till ett hållbart välstånd i regionen där vi verkar, och banar  
väg för kunskapsbaserad innovation och företagsamhet.

VÅR VISION

24
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LÄS UPP DIN BEHÖRIGHET MED 
BASTERMIN ELLER BASÅR

Har du en plan för vad du vill läsa men saknar behörighet att söka 
ditt program? På Jönköping University kan du läsa en termin 
eller ett år för att få den behörighet du saknar, för att sedan  
kunna läsa vidare. Läser du teknisk bastermin eller tekniskt 

basår hos oss är du dessutom garanterad en plats på något av 
våra ingenjörsprogram när du är klar. 

JÖNKÖPING UNIVERSIT Y 25



TEKNISKA HÖGSKOLAN

TEKNISK BASTERMIN
Förberedande utbildning

Teknisk bastermin riktar sig till dig som vill studera ett ingenjörsprogram på Tekniska  
Högskolan, men saknar behörighet. Efter avklarade kurser på basterminen har du en  
reserverad plats på det ingenjörsprogram som är knutet till den bastermin du väljer. 

FÖR DIG MED MATEMATIK 3B  

SOM VILL BLI INGENJÖR

För att underlätta för dig som har läst mot-
svarande Matematik 3b och som vill bli  
ingenjör, erbjuder vi en teknisk bastermin 
med reserverad plats på ett ingenjörsprogram. 
Genom basterminen kan du som har läst 
Matematik 3b bli färdig högskoleingenjör på 
tre och ett halvt år under förutsättning att du 
klarar alla kurser enligt ordinarie studiegång. 
Efter att ha läst teknisk bastermin och ett in-
genjörsprogram har du även möjlighet att gå  
vidare med ett magister- eller masterprogram. 

START VÅRTERMINEN 2018 

Teknisk bastermin har intag till vårterminen 
2018 (start i januari) med sista anmälnings- 
dag 16 oktober 2017. Efter avklarad bastermin 
har du en reserverad plats på det ingenjörs- 
program som är knutet till basterminen. 
Du följer ingenjörsprogrammets ordinarie 
studiegång med start i augusti 2018.

INRIKTNINGAR

• Byggnadsutformning med arkitektur

• Husbyggnadsteknik/ 

 Väg- och vattenbyggnadsteknik

• Inbyggda system

• Mjukvaruutveckling och mobila plattformar

• Sustainable Supply Chain Management

• Logistik och ledning 

• Industriell ekonomi och produktionsledning

• Produktutveckling och design

VAD LÄSER JAG?

Undervisning ges i ämnena fysik, matematik 
och kemi i form av föreläsningar, övningar 
och laborationer. Därtill kan studiebesök 
och gästföreläsningar förekomma inom 
respektive huvudområde vid några tillfällen 
under terminen. 

OM JAG BARA HAR LÄST MATEMATIK 1?

Tekniska Högskolan ger även Tekniskt basår, 
40 veckor, för dig som har läst Matematik 1. 
Basåret ges både i Jönköping och på distans. 
Kursstart sker i augusti varje år. Se informa-
tion på sidan 27.

EFTER UTBILDNINGEN

Tekniskt bastermin är en förberedande 
utbildning och leder inte till någon examen. 
Efter godkänd utbildning får du kursbevis 
med betyg i enskilda ämnen.

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet samt Matematik 
3b. Eller: Matematik C.

Om gymnasiebetyg finns i någon av 
kurserna vars motsvarighet finns i teknisk 
bastermin behöver den kursen inte läsas. 
Dock har man inte rätt att bli antagen till 
bas terminen om full behörighet till ingen-
jörsprogrammet redan finns.

ANMÄLAN

Senast 16 oktober 2017.

ANMÄLNINGSKODER

HJ-52193 Byggnadsutformning  
 med arkitektur
HJ-52198 Husbyggnadsteknik/ 
 Väg- och vattenbyggnadsteknik
HJ-52194 Inbyggda system
HJ-52195 Mjukvaruutveckling och  
 mobila plattformar
HJ-52196 Sustainable Supply  
 Chain Management
HJ-52197 Logistik och ledning
HJ-52199 Industriell ekonomi  
 och produktionsledning
HJ-52200 Produktutveckling och design

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på  
ju.se/tekniskbastermin

Programansvarig: Christer Magnusson
e-post: christer.magnusson@ju.se 

TERMIN 1

Matematik  9 hp

Fysik  15 hp

Kemi  6 hp

I matematik läser du kurser motsvarande en komplet-

tering från gymnasiets kurs 3b till 3c, samt ytterligare 

moment från gymnasiets matematikkurser som 

förberedelse för kommande studier.

I fysik läses motsvarande gymnasiets kurs 1 och 2.  

I kemi läses motsvarande gymnasiets kurs 1.

20 veckor
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40 veckor

TEKNISKA HÖGSKOLAN

TEKNISKT BASÅR
Förberedande utbildning

Tekniskt basår är en förberedande utbildning för dig som vill studera ett  
ingenjörsprogram men saknar behörighet. När studierna är avklarade och  
godkända är du garanterad en plats på något av våra ingenjörsprogram.

Du kompletterar din behörighet inom mate-
matik, fysik och kemi, som läses parallellt 
under större delen av läsåret. Programmet 
ges på helfart och kan antingen läsas i 
Jönköping eller på distans.

BASÅR I JÖNKÖPING

Väljer du att studera tekniskt basår på plats 
i Jönköping sker undervisningen i form av 
föreläsningar, övningar och laborationer.

BASÅR PÅ DISTANS

Vill du studera på distans genomför du 
dina studier på valfri plats. Via webben 
tar du del av studiematerial bestående av 
skrivna dokument, filmer och direktsända 
föreläsningar samt håller kontakt med lärare 
och studiekamrater. Laborationer i kemi och 
fysik genomförs vid 2-3 obligatoriska helg-
träffar per termin. Träffarna är förlagda till 
Tekniska Högskolan. Distansstudier ställer 
lika höga krav på arbetsinsats som campus-
förlagd utbildning.

EFTER UTBILDNINGEN

Efter avslutat basår är du garanterad en 
plats på något av ingenjörsprogrammen på 
Tekniska Högskolan. Dessutom kan du söka 

flertalet högskole- och universitetsutbildningar 
med teknisk inriktning. Tekniskt basår är en 
förberedande utbildning och leder inte till 
någon examen. Efter godkänd utbildning får 
du kursbevis med betyg i enskilda ämnen.

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet samt Matematik 
1a eller 1b eller 1c. Eller: Matematik A.

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017.

ANMÄLNINGSKOD

HJ-52188 Jönköping
HJ-52189 Distans

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på ju.se/tbac

Programansvarig Jönköping:  
Johan Strandler  
e-post: johan.strandler@ju.se

Programansvarig distans:  
Jörgen Gustafsson  
e-post: jorgen.gustafsson@ju.se 

ÅR 1

Matematik 25 hp

Fysik 25 hp

Kemi 6 hp

I matematik läses kurser motsvarande en 

komplettering från gymnasiets kurs 1a till 1c, 

kurs 2c, kurs 3c samt ytterligare moment från 

gymnasiets matematikkurser som förberedelse 

för kommande studier.

I fysik läses motsvarande gymnasiets kurs 1  

och 2.

I kemi läses motsvarande gymnasiets kurs 1. 
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40 veckor

HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH KOMMUNIKATION

NATURVETENSKAPLIGT BASÅR
Förberedande utbildning

Siktar du mot att läsa en naturvetenskaplig utbildning på högskola eller universitet,  
men saknar rätt behörighet? Vill du testa på vad högskolestudier innebär innan du  
bestämmer dig på riktigt? Naturvetenskapligt basår öppnar dörrarna till din framtid.

Naturvetenskapligt basår är en ettårig utbild-
ning för dig som vill läsa biologi, fysik, kemi 
och matematik för att uppnå den särskilda 
behörigheten som krävs för fortsatta studier 
inom naturvetenskap. Du kan också se 
basåret som ett introduktionsår till kom-
mande högskole- eller universitetsstudier. 
Förutom att läsa in de kunskaper du saknar, 
skaffar du dig en bra studieteknik, får inblick 
i studentlivet och lär känna både lärare och 
andra studenter på campus i Jönköping.

Undervisningen sker i forma av före-
läsningar, laborationer, demonstrationer, 
seminarier och fältstudier.

EFTER UTBILDNINGEN

Efter avslutat basår får du gymnasiekom-
petens i ämnena biologi, fysik, kemi och 
matematik. Därmed kan du söka flertalet 

högskole- och universitetsutbildningar med 
naturvetenskaplig inriktning, bland annat 
flera av våra program på Hälsohögskolan och 
Tekniska Högskolan.

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet samt Matematik 
2a eller 2b eller 2c. Eller: Matematik B.

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017.

ANMÄLNINGSKOD

HJ-52226

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på ju.se/nvbas

TERMIN 1

Biologi 1 7 hp

Fysik 1 11 hp

Kemi 1 7 hp

Matematik 3c 7 hp

TERMIN 2

Biologi 2 7 hp

Fysik 2 7 hp

Kemi 2 7 hp

Matematik 4 7 hp 

– Jag läste Naturvetenskapligt basår förra året, och har nu 
börjat plugga till Biomedicinsk analytiker med inriktning labora-
toriemedicin. Basåret gav mig rätt behörighet, men jag fick även 
upp ögonen för program och yrken jag tidigare inte visste fanns. 
Jag rekommenderar andra som vill öka sin behörighet att läsa 
Naturvetenskapligt basår; det öppnar dörrar för framtiden. 

Hans Lundqvist – student biomedicinsk anaLytiker

Fo
to

: D
an

ie
l E

km
an

28



JÖNKÖPING UNIVERSIT Y 29

LÄS NÅGOT AV VÅRA  
PROGRAM PÅ GRUNDNIVÅ

Efter 2 eller 3 år på ett av våra program på grundnivå kan 
du plocka ut en högskoleexamen (120 hp) eller en kandidat- 

examen (180 hp) och gå rakt ut i arbetslivet. 
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30

Jag vill hjälpa människor  
att på bästa sätt klara av sin vardag
emiLia scHuLtz – aLumn arbetsterapeutprogrammet

Emilia visste att hon ville jobba med människor. När hon bestämt att hon  
ville läsa till arbetsterapeut var Hälsohögskolan det självklara valet. 

– Jag valde att studera till arbetsterapeut eftersom jag vill arbeta 
med människor och hjälpa dem att få sin vardag och sitt liv 
att fungera på bästa möjliga sätt. Att jag valde Jönköping beror 
dels på att min familj finns i närheten men framför allt på att 
Arbetsterapeut programmet här har så gott rykte.

Utbildningen uppfyllde hennes förväntningar, med en bland-
ning mellan muntliga, skriftliga och praktiska moment samt 
studieuppgifter som genomfördes både individuellt och i grupp. 
En av programmets absoluta höjdpunkter var enligt Emilia den 
verksamhetsförlagda utbildningen, VFU.

 – VFU är det mest spännande under utbildningen. Man kom-
mer ut i verkligheten och får möjlighet att se olika verksamheter, 

möta patienter och utmana sig själv vilket är jättebra och lärorikt. 
Jag utvecklades och lärde mig väldigt mycket under min VFU, 
samtidigt som jag även fick chansen att skapa kontakter som kan 
leda till jobbmöjligheter.

Emilias mål är att i framtiden se till att hon kontinuerligt 
utvecklas i sitt yrke.

 – Arbetsterapeutyrket är väldigt brett och det finns möjlighet 
att arbeta inom flera olika områden. Man har möjlighet att ändra 
inriktning under sitt yrkesliv men ändå fortsätta arbeta som 
arbetsterapeut, vilket jag tycker är väldigt bra.
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HÄLSOHÖGSKOLAN

ARBETSTERAPEUT 
 3  år

 180 hp

Arbetsterapeutexamen och filosofie kandidatexamen med huvudområdet arbetsterapi

En arbetsterapeut arbetar med människor som av olika orsaker riskerar att förlora, eller har 
förlorat möjligheten att utföra sina vardagsaktiviteter. Arbetsterapeuten sporrar, inspirerar 
och möjliggör för klienten att nå framsteg och få ut så mycket som möjligt av livet.

Huvudområdet arbetsterapi omfattar såväl 
teori som praktik med fokus på aktivitet. 
Första året är i huvudsak inriktat på aktivitet 
och hälsa utifrån förebyggande och hälsof-
rämjande insatser. Under det andra året 
studerar du aktivitet och ohälsa ur ett socialt 
och medicinskt perspektiv samt arbetstera-
peutiska åtgärder för att återskapa hälsa och 
välbefinnande. Det tredje året förbereder 
för att kunna medverka i utvärdering och 
utveckling av arbetsterapeutisk verksamhet 
och avslutas med ett examensarbete.

STUDERA UTOMLANDS

Du har goda möjligheter att förlägga en del 
av dina studier vid något av våra partner-
universitet. I samband med internationellt 
utbyte kan vissa kurser vid Hälsohögskolan 
helt eller delvis ges på engelska.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

Praktiska och verksamhetsförlagda studier  
är integrerade under utbildningen och 
är i första hand förlagda till olika orter i 
Jönköpingsregionen.

YRKESLEGITIMATION

Arbetsterapeutexamen ligger till grund för 
Socialstyrelsens utfärdande av legitimation. 

EFTER UTBILDNINGEN

Som arbetsterapeut kommer du att arbeta 
med förebyggande och hälsofrämjande insat-
ser eller med rehabilitering. Målet är att den 

enskilda människan, trots ohälsa eller andra 
hinder för vardagliga aktivi teter, ska kunna 
utveckla och använda sina egna resurser för 
att leva ett värdefullt liv.

PÅBYGGNAD

Funderar du redan nu på möjligheten att 
studera vidare? Läs mer om våra magister- 
och masterprogram i arbetsterapi på sidan 108  
eller på ju.se/studera

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet samt Mate-
matik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, 
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: 
Matematik B, Naturkunskap B, Samhälls-
kunskap A.

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017.

ANMÄLNINGSKOD

HJ-52323

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på ju.se/at

ÅR 1

Arbetsterapi, introduktion 7,5 hp

Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp

Psykologi 7,5 hp

Arbetsterapi, aktivitet och hälsa 7,5 hp

Arbetsterapi, preventivt och  

hälsofrämjande arbete 7,5 hp

Anatomi och fysiologi  

för arbetsterapeuter 7,5 hp

Normalitet, marginalisering  

och delaktighet 15 hp

ÅR 2

Ergonomi 7,5 hp

Sjukdomslära för arbetsterapeuter 10,5 hp

Gerontologi 4,5 hp

Arbetsterapi, utredning av människa,  

miljö och aktivitet i samspel 7,5 hp

Arbetsterapi, förebyggande och  

kompensatoriska åtgärder  22,5 hp

Information, undervisning  

och handledning  7,5 hp

ÅR 3

Valbara kurser 

     Arbetsterapi och åldrande ur ett  7,5 hp 

     hälsofrämjande perspektiv 

     Arbetsrehabilitering 7,5 hp

Arbetsterapi, verksamhetsförlagd  

utbildning 7,5 hp

Arbetsterapi i utveckling 15 hp

Vetenskaplig metod, fördjupning 7,5 hp

Arbetsterapi, verksamhetsförlagd  

utbildning på nya arenor 7,5 hp

Arbetsterapi, examensarbete 15 hp
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Väl förberedd för en noggrann yrkesroll
erika Hernström – aLumn biomedicinsk anaLytiker, inriktning kLinisk fysioLogi

Vägen till första jobbet gick snabbt för Erika Hernström. Direkt efter examen började 
hon jobba som biomedicinsk analytiker på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

– Jag tror det var en fördel att jag tidigare hade haft praktik här och 
kände till verksamheten. Ett tips jag kan ge direkt är att förlägga 
sin praktik på olika kliniker. Du kommer lära dig mycket både 
om jobbet och om olika arbetsplatser. Visa dig engagerad och ställ 
mycket frågor – det tjänar du på. 

Under en vanlig dag genomför Erika undersökningar på patien-
ter som har fått remiss till Klinisk fysiologi. Exempelvis gör hon 
arbets-EKG för att undersöka om patienten har kärlkramp. Erika 
bedömer EKG både under vila och ansträngning för att kunna 
göra en jämförelse. En annan undersökning som hon utför är 
neurografi, där man undersöker om nerver ligger i kläm  
i exempelvis handleden. 

Erika undersöker dagligen många patienter, alltifrån barn till 
äldre personer. 

– Ett bra bemötande och lyhördhet är viktiga egenskaper inom 
yrket. En annan är noggrannhet. Vi hanterar många apparater och 
för att få till så bra undersökningar som möjligt är det viktigt att 
veta hur man ska gå tillväga. 

Erika tycker att studierna på högskolan förberedde henne bra 
för yrkeslivet. 

– Mycket av teorin som vi läste i kombination med praktiken 
har varit till stor nytta. Den teoretiska delen kunde omsättas i 
praktiken och på så sätt fick jag tidigt ett hum om hur det  
fungerar på riktigt.
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HÄLSOHÖGSKOLAN

BIOMEDICINSK ANALYTIKER,  
INRIKTNING KLINISK FYSIOLOGI 

 3  år

 180 hp

Biomedicinsk analytikerexamen och filosofie kandidatexamen med huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap

Biomedicinska analytiker med inriktning mot klinisk fysiologi arbetar med att få underlag  
för diagnos och eventuell behandling. Detta görs genom patientundersökningar och  
avancerade undersökningsmetoder. Utbildningen omfattar kurser inom teknik, medicin  
och patientomhändertagande. 

Som biomedicinsk analytiker bedömer du 
funktionen i kroppens olika organsystem 
med undersökningsmetoder inom klinisk 
fysiologi, neurofysiologi och nuklearmedicin. 
Utbildningens huvudområde är biomed-
icinsk laboratorievetenskap med inriktning 
mot klinisk fysiologi. Detta innebär funk-
tionsundersökningar på patienter inom den 
medicinska diagnostiken. Exempel på un-
dersökningar är EKG, arbetsprov, lung- och 
njurfunktion samt ultraljudsundersökningar 
av hjärta och kärl. Inom neurofysiologin 
mäter du hjärnans elektriska aktivitet och 
gör undersökningar av nerv- och muskel-
funktion. Inom nuklearmedicinsk metodik 
används radioaktiva isotoper. Fördelningen 
och omsättningen av dessa i kroppen kan 
mätas med en gammakamera.

STUDERA UTOMLANDS

Du har möjlighet att förlägga en del av dina 
studier vid något av våra partneruniversitet. 
I samband med internationellt utbyte kan 
vissa kurser vid Hälsohögskolan helt eller 
delvis ges på engelska.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING 

OCH PRAKTISK ÖVNING

På Biomedicinska analytikerprogrammet, 
klinisk fysiologi tränar du dina praktiska 
färdigheter både genom verksamhetsförlagd 
utbildning inom sjukvården och genom 
träning på högskolan.

YRKESLEGITIMATION

Biomedicinsk analytikerexamen ligger till 
grund för Socialstyrelsens utfärdande av 
legitimation.

EFTER UTBILDNINGEN

Som biomedicinsk analytiker kommer du  
att möta patienter i alla åldrar och ha en  
nyckelroll i vårdkedjan genom dina kun-
skaper och din förmåga att självständigt 
utföra och värdera olika undersökningar. 

Arbetsfältet kan vara en enhet för klinisk 
fysiologi inom landsting, stat, kommun, 
privat sektor eller inom forskningsvärlden. 

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet samt Biologi 1,  
Fysik 1a eller 1b1 och 1b2, Kemi 1 och 
Matematik 3b eller 3c. Eller: Biologi A,  
Kemi A, Fysik A och Matematik C.

Saknar du behörighet? Läs mer om våra 
basår från sida 25.

SÄRSKILT URVAL

En mindre del av platserna till programmet 
tillsätts efter särskilt urval. 

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017.

ANMÄLNINGSKOD

HJ-52340

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på ju.se/bmaklinfys

ÅR 1

Klinisk fysiologi – introduktionskurs  7,5 hp

Anatomi och fysiologi, grundkurs  7,5 hp

Psykologi, grundkurs  7,5 hp

Vetenskaplig grundkurs  7,5 hp

Anatomi och fysiologi, fortsättningskurs  7,5 hp

Sjukdomslära, diagnostik och  

behandling, grundkurs  7,5 hp

Farmakologi, grundkurs  7,5 hp

Medicinsk fysik  7,5 hp

ÅR 2

Klinisk fysiologi,  

undersökningsmetodik, grundkurs  7,5 hp

Personcentrerad vård i ett  

livscykelperspektiv 15 hp

Medicinsk bildbehandling  7,5 hp

Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik,  

fortsättningskurs  15 hp

Nuklearmedicin, grundkurs  7,5 hp

Klinisk fysiologi,  

undersökningsmetodik, inriktning kärl  7,5 hp

ÅR 3

Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik,  

fördjupningskurs  7,5 hp

Vetenskaplig fortsättningskurs  7,5 hp

Neurofysiologisk undersökningsmetodik  7,5 hp

Speciell undersökningsmetodik,  

inriktning nuklearmedicin  7,5 hp

Speciell undersökningsmetodik,  

inriktning ekokardiografi  7,5 hp

Biomedicinsk laboratorievetenskap,  

examensarbete  15 hp
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nicLas björkHammer – aLumn biomedicinsk anaLytiker, inriktning Laboratoriemedicin

– Jag är delansvarig för laboratoriedesign, validering av analytiska 
instrument och utveckling av laboratoriets IT-system. Jag är också 
involverad i kvalitetsutvecklingen på sjukhuset, med fokusering 
på patientsäkerhet och processeffektivitet. En stor del av mitt 
jobb handlar också om att validera våra metoder inom histologi, 
främst immunhistokemi och andra kompletterande metoder som 
används inom diagnostikens värld.

Biomedicin är ett område som rör sig framåt oerhört snabbt 
i dagens digitala värld, och Niclas menar att en törst på att få ny 
information är en viktig egenskap hos biomedicinska analytiker.

– En egenskap som alla mina kollegor i Qatar har gemensamt 
är nyfikenhet och en känsla för detaljer. Som biomedicinsk analyti-
ker jobbar man med många andra individer, inklusive 

Niclas Björkhammer har hunnit jobba som biomedicinsk analytiker i flera år  
efter att ha läst programmet på Hälsohögskolan. I dag jobbar han i Doha, Qatar,  
med ett sjukhusprojekt inriktat mot barn och kvinnor.

sjuksköterskor, läkare och självklart patienter, så en positiv attityd 
och kundfokus är fördelaktigt. 

De senaste åren har det skett stora förändringar inom flera 
områden av biomedicin, säger Niclas, inte minst inom molekylär 
medicin. 

– Med sjunkande kostnader har förfrågan om molekylär diag-
nostik flerdubblats, och används i dag inte bara inom forskning 
utan även inom rutindiagnostik och analys av patientprognos. 
Histologi utvecklas alltmer mot digital patologi, vilket innebär 
större möjligheter att analysera vävnadsprover med hjälp av 
bildanalys program. 

Nyfiken biomedicinsk analytiker  
med känsla för detaljer
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HÄLSOHÖGSKOLAN

BIOMEDICINSK ANALYTIKER,  
INRIKTNING LABORATORIEMEDICIN 

 3  år

 180 hp

Biomedicinsk analytikerexamen och filosofie kandidatexamen med huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap

Den biomedicinska analytikern har ett spännande yrke och kallas ofta för ”sjukdoms-
detektiven” där utmaningen är att identifiera och finna orsaken till olika sjukdomar. Som 
biomedicinsk analytiker har du en nyckelroll i vårdkedjan genom dina kunskaper och din 
förmåga att utföra och värdera olika biomedicinska analyser.

Arbetet är mycket självständigt och utförs 
både manuellt och med hjälp av avancerad 
teknisk utrustning. Huvudområdet bio-
medicinsk laboratorievetenskap innebär 
såväl praktisk som teoretisk kunskap om 
olika analys- och mätmetoder. Utbildningen 
är tvärvetenskaplig och ger kunskap inom 
biomedicin, naturvetenskapliga ämnen 
och teknik. Redan under första terminen 
introducerar vi dig till ämnena och det kom-
mande yrket. 

STUDERA UTOMLANDS

Du har möjlighet att förlägga en del av dina 
studier vid ett av våra partneruniversitet. 
I samband med internationellt utbyte kan 
vissa kurser vid Hälsohögskolan helt eller 
delvis ges på engelska.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

Den verksamhetsförlagda utbildningen ger 
möjligheter till färdighetsträning vid labo-
ratorium inom olika verksamhetsområden. 
Inom programmet får du laborativ träning 
i ett brett urval av metoder med applikation 
på olika områden, exempelvis klinisk kemi, 
histopatologi, mikrobiologi och molekylär-
biologi.

Många av laborationerna är förlagda till 
vår biomedicinska plattform, ett nationellt 
unikt undervisnings- och forskningslabora-
torium, beläget på Länssjukhuset Ryhov. 
Plattformen fungerar som en mötesplats för 
studenter, lärare, forskare och personal inom 
Region Jönköping. 

YRKESLEGITIMATION

Biomedicinsk analytikerexamen ligger till 
grund för Socialstyrelsens utfärdande av 
legitimation.

EFTER UTBILDNINGEN

Som biomedicinsk analytiker kan du arbeta 
inom offentlig sektor på sjukhus- eller  
primärvårdslaboratorier. Du kan även arbeta 
på privata laboratorier inom exempelvis läke- 
medels- eller livsmedelsindustrin, rättsmedi-
cin och djursjukvård. 

Den legitimerade biomedicinska analyti-
kern har goda möjligheter till arbete under 
de närmsta åren, enligt Arbetsförmedlingen. 

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet samt Biologi 2, 
Fysik 1a eller 1b1 och 1b2, Kemi 2, Matematik 
3b eller 3c. Eller: Biologi B, Fysik A, Kemi B, 
Matematik C. Dispens medges från kravet 
i Biologi 2, Kemi 2 eller Biologi B, Kemi B. 
Dock krävs kunskaper motsvarande Biologi 1 
och Kemi 1 eller Biologi A, Kemi A.

Saknar du behörighet? Läs mer om våra 
basår från sida 25.

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017.

ANMÄLNINGSKOD

HJ-52339

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på ju.se/bmalabmed

ÅR 1

Laboratoriemetodik, introduktionskurs 7,5 hp

Kemi 7,5 hp

Anatomi och fysiologi 7,5 hp

Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp

Biokemi I 7,5 hp

Biokemi II 7,5 hp

Sjukdomslära, diagnostik  

och behandling  7,5 hp

Medicinsk mikrobiologi 7,5 hp

ÅR 2

Molekylärbiologi 7,5 hp

Immunologi 7,5 hp

Transfusionsmedicin,  

laboratoriemetodik 7,5 hp

Klinisk kemi 7,5 hp

Morfologisk cellbiologi 6 hp

Laboratoriemetodik, grundläggande 16,5 hp

Hematologi 7,5 hp

ÅR 3

Laboratoriemetodik, fördjupad  

och tillämpad kurs  22,5 hp

Laboratoriemetodik, fördjupningskurs 15 hp

Vetenskaplig fortsättningskurs inom  

biomedicinsk laboratorievetenskap 7,5 hp

Examensarbete 15 hp
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En grymt häftig känsla när en person kan gå  
med en protes som man själv har tillverkat
ida Lager – student ortopedingenjörsprogrammet

Ida Lagers mål är att bli en riktigt bra ortopedingenjör som kan förse sina  
patienter med bra och uppfinningsrika lösningar. Vägen dit går via tre års  
studier på Ortopedingenjörsprogrammet.

 – Jag valde att läsa till ortopedingenjör för att yrket kombinerar  
intressant teoretisk kunskap med en stor mängd patientbemötande 
och mycket praktiskt och kreativt arbete. Att bemöta människor 
och förse dem med ortoser och proteser är grunden i hela ortoped-
ingenjörens arbetsliv och det får vi träna på mycket här. Därför 
är jag helt övertygad om att allt vi lär oss under högskoletiden 
kommer fungera som en bra grund för vårt kommande arbetsliv 
som ortopedingenjörer.

Ida tycker att det är mycket som är spännande med utbildningen, 
särskilt de praktiska inslagen.

– Ortopedingenjörsprogrammet skiljer ju sig en del från andra 
utbildningar då vi har så många praktiska kurser i programmet. 

De bästa momenten hittills har varit när vi har tillverkat proteser 
eller ortoser för riktiga patienter. Det är en grymt häftig känsla när 
en person kan gå med en protes eller en ortos som man själv har 
tillverkat. Då märker man vilka värdefulla kunskaper man byggt 
upp under programmets gång.

Enligt Ida har blivande studenter på Ortopedingenjörspro-
grammet en mycket rolig tid att se fram emot. 

– Det är en fantastisk utbildning med många varierande kurser. 
Som student är det viktigt att man tar ansvar för sina studier redan 
från start. Det är svårt att komma ikapp om man börjar hamna 
efter, så se till att du hänger med från början så blir utbildningen 
så mycket enklare.
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*I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:6.

HÄLSOHÖGSKOLAN

ORTOPEDINGENJÖR 
 3  år

 180 hp

Ortopedingenjörsexamen och filosofie kandidatexamen med huvudområdet ortopedteknik

En ortopedingenjör arbetar med hjälpmedel som sitter utanpå kroppen och som ersätter  
eller assisterar någon kroppsdel som inte fungerar som den ska. Tekniken som används i 
yrket är unik och fokuserar på att hjälpa människor med funktionsnedsättningar. Ortopedin-
genjören kombinerar arbete med människor och teknik på ett intressant och spännande sätt.

Utöver huvudområdet ortopedteknik 
består utbildningen av kurser i bland annat 
anatomi, psykologi, sjukdomslära, mate-
matik och mekanik. Huvudområdet ortoped-
teknik är indelat i tre nivåer. Första nivån 
innehåller en översikt av viktiga begrepp 
och teorier, andra nivån omfattar specifika 
metoder för yrket och tredje nivån fördjupar 
kunskaperna. Ortopedingenjörsutbildningen 
på Hälsohögskolan är den enda i Sverige. 

STUDERA UTOMLANDS

Ortopedingenjörsutbildningen har partner-
universitet i olika delar av världen som i vari-
erande grad kan erbjuda utbyten. I samband 
med internationellt utbyte och undervisning 
av internationella föreläsare kan vissa kurser 
helt eller delvis ges på engelska.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

Inom huvudområdet ingår verksamhets-
förlagd utbildning och som student har du 
tillgång till studieplats inom Norden. Syftet 
med den verksamhetsförlagda utbildnin-
gen är att du som student ska få möjlighet 
att tillämpa dina teoretiska kunskaper i 
praktiken.

YRKESLEGITIMATION

Ortopedingenjörsexamen ligger till grund för 
Socialstyrelsens utfärdande av legitimation.

EFTER UTBILDNINGEN

Eftersom varje patient har sina egna 
förutsätt ningar är det ortopedingenjörens 
uppgift att ta fram tekniska lösningar med 
hänsyn till individens förutsättningar och be-
hov. Ortopedingenjören arbetar med patient-
undersökning, specifikation, måttagning, 
avgjutning, tillverkning, anpassning och 
utprovning av ortopedtekniska hjälpmedel. I 
yrket ingår hantering av härdplaster*. 

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, 
Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B,  
Kemi A, Matematik D.

Saknar du behörighet? Läs mer om våra 
basår från sida 25.

SÄRSKILT URVAL

En mindre del av platserna till programmet 
tillsätts efter särskilt urval. Läs mer på  
ju.se/oi

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017.

ANMÄLNINGSKOD

HJ-52325

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på ju.se/oi

ÅR 1

Ortopedteknik, grundkurs 6 hp

Anatomi och fysiologi, grundkurs 7,5 hp

Rörelseapparatens anatomi  

och fysiologi 4,5 hp

Linjär algebra och funktionslära 9 hp

Psykologi 7,5 hp

Envariabelanalys 6 hp

Sjukdomslära inom ortopedteknik 7,5 hp

Mekanik 6 hp

Ortopedteknik, rehabilitering 6 hp

ÅR 2

Hållfasthetslära 6 hp

Vetenskaplig metodik, statistik 6 hp

Materiallära 3 hp

Biomekanik 15 hp

Ortopedteknik, fortsättningskurs 30 hp

ÅR 3

Ortopedteknik, fördjupning 12 hp

Ortopedteknik, teori 10,5 hp

Valbar kurs 7,5 hp

Ortopedteknik,  

verksamhetsförlagda studier 15 hp

Ortopedteknik, examensarbete 15 hp
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Blivande röntgensjuksköterska  
som går mot en strålande framtid
tova nordin – student röntgensjuksköterskeprogrammet

Tova Nordin vill jobba inom vården för att i första hand kunna hjälpa människor och 
läser nu till röntgensjuksköterska. Hon kommer ursprungligen från Norrköping men 
följde i sin mors fotspår och valde att studera i Jönköping.

– Jag hade kollat upp några lärosäten som jag tyckte verkade bra 
och Jönköping University var ett av dem. Högskolan och stadens 
utbud lockade mig plus att min mamma har pluggat här en gång i 
tiden, så jag hade hört bra om den tidigare.

Den mest spännande delen i utbildningen hittills har enligt 
Tova varit den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, under 
termin tre.

– Det var första gången vi fick sätta våra teoretiska kunskaper på 
prov i verkligheten. VFU är ju när vi är ute på praktik och det är då 
man får känna av yrkeslivet på riktigt och får en känsla av hur det 
kommer att bli när utbildningen är slut.

Just nu är det en bra anställningssituation för röntgensjuk-
sköterskor i Sverige och Tova tror att hon kommer få jobb direkt 
efter utbildningen.

– När jag är klar med studierna vill jag börja jobba direkt, var 
spelar ingen roll utan jag är ganska öppen för nya utmaningar. JU 
är en bra skola och att ha det på sitt cv tror jag man kommer långt 
med. Det är brist på röntgensjuksköterskor i hela landet så att få 
jobb tror jag inte kommer vara något problem.
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HÄLSOHÖGSKOLAN

RÖNTGENSJUKSKÖTERSKA 
 3  år

 180 hp

Röntgensjuksköterskeexamen och filosofie kandidatexamen med huvudområdet radiografi

Att arbeta som röntgensjuksköterska innebär att ha patienten i centrum och att ha goda  
kunskaper om bildgenererande teknik som ska ge underlag för diagnos och behandling.  
Jobbet passar utmärkt för dig som vill arbeta med både människor och högteknologisk  
medicinteknisk utrustning.

Röntgensjuksköterskans huvudområde är 
radiografi, ett tvärvetenskapligt ämne som 
hämtar kunskaper från medicin, fysik, 
teknologi och omvårdnad. Huvudområdet 
har en tydlig klinisk orientering och har som 
huvud syfte att ge kunskap om olika metoder 
för att framställa dokumentationsmaterial 
som underlag för diagnos och behandling. 
Mötet mellan röntgensjuksköterska och 
patient är centralt i radiografi. Mötet är kort 
och bygger på respekt, tillit och bevarande 
av integritet. Stödämnena har sin ämnes-
grund i natur vetenskap, medicinsk teknik 
och humaniora. En hel termin ägnas åt 
anatomi, fysiologi och sjukdomslära för att 
få en stabil grund till kommande kurser i 
huvudområdet.

STUDERA UTOMLANDS

Det finns möjlighet till utlandsstudier för dig 
som student. Utbyte sker med våra partner-
universitet. I samband med internationellt 
utbyte kan vissa kurser vid Hälsohögskolan 
helt eller delvis ges på engelska.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

Utbildningen kombinerar teoretiska studier 
med praktik vilket innebär att studenten  
under handledning deltar i klinisk verksam-
het inom och utanför länet.

YRKESLEGITIMATION

Röntgensjuksköterskeexamen ligger till 
grund för Socialstyrelsens utfärdande av 
legitimation.

EFTER UTBILDNINGEN

Röntgensjuksköterskor arbetar vanligen 
på röntgenavdelningar på sjukhus eller på 
privata kliniker. Majoriteten är verksamma 
inom den offentliga sektorn, även om allt fler 
jobbar hos privata arbetsgivare. Röntgensjuk-
sköterskor kan även arbeta inom utbildning 
och företag med medicinteknisk utrustning 
och läkemedel. Röntgensjuksköterskor 
har mycket goda möjligheter till arbete de 
närmsta åren.

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet samt Mate-
matik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, 
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: 
Matematik B, Naturkunskap B, Samhälls-
kunskap A.

SÄRSKILT URVAL

En mindre del av platserna till programmet 
tillsätts efter särskilt urval. 

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017.

ANMÄLNINGSKOD

HJ-52326

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på ju.se/rsk

ÅR 1

Radiografi, introduktionskurs 7,5 hp

Anatomi och fysiologi, grundkurs 7,5 hp

Psykologi, grundkurs 7,5 hp

Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp

Anatomi och fysiologi, fortsättningskurs 7,5 hp

Sjukdomslära, diagnostik  

och behandling, grundkurs 7,5 hp

Farmakologi, grundkurs 7,5 hp

Medicinsk fysik 7,5 hp

 

ÅR 2

Personcentrerad vård  

i ett livscykelperspektiv 22,5 hp

Medicinsk bildbehandling  7,5 hp

Radiografi,  

undersökningsmetodik, grundkurs 7,5 hp

Nuklearmedicinsk  

undersökningsmetodik 7,5 hp

Radiografi, undersökningsmetodik,  

fortsättningskurs 15 hp

ÅR 3

Radiografi, undersökningsmetodik,  

fördjupningskurs 22,5 hp 

Vetenskaplig fortsättning inom radiografi 7,5 hp

Radiografi, examensarbete 15 hp 

Valbara kurser, totalt 15 hp

     Speciell undersökningsmetodik,  

     inriktning angiografi/intervention 7,5 hp 

     Speciell undersökningsmetodik,  

     inriktning PET/SPECT 7,5 hp

     Speciell undersökningsmetodik,  

     inriktning mammografi 7,5 hp
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Marcus dubblerar som sjuksköterska och instruktör
marcus Lidin – aLumn sjuksköterskeprogrammet

Marcus Lidin tog examen från Sjuksköterskeprogrammet 2001. Han jobbar nu  
50 % som sjuksköterska på dialysenheten på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping  
och 50 % som instruktör på Metodikum, som är ett kliniskt träningscenter för  
all hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Jönköpings län.

– Som instruktör på Metodikum utbildar jag andra instruktörer i 
verksamheterna i den pedagogik vi använder men också i all den 
avancerade teknik som finns för att göra träningen så bra som 
möjligt. På dialysen arbetar jag med patienter som har dialys-
behandling och som helt eller delvis sköter sin behandling på 
egen hand.

Att ta hand om patienter med dialys innebär att Marcus får 
kom binera omvårdnad med användandet av avancerad medicinsk 
teknisk utrustning.

– Jag får både hjälpa patienter att behandla sig själva med dialys 
och stötta patienter att vara så självständiga som möjligt. För att 
patienten ska klara av detta behövs träning och utbildning i de 
olika moment som patienten ska hantera i sin sjukdom och be-
handling. Det innebär alltså att jag ska lära ut det jag själv kan om 

dialysbehandling och hur man bäst kan sköta sin behandling så 
självständigt och säkert som möjligt, och på så vis få bästa möjliga 
förutsättningar för livskvalitet.

Även om arbetet som sjuksköterska främst är ett praktiskt yrke 
innebär det enligt Marcus också en hel del arbete med kvalitets-
säkring, patientsäkerhet och utveckling av vården. Och han tycker 
att utbildningen på JU gav honom bra grundkunskaper för hans 
nuvarande arbetsuppgifter.

Marcus tror att den viktigaste egenskapen för att lyckas i hans 
yrkesroll är ett genuint intresse för att förstå andra människor.

 – Precis som varje patient i vården har sina egna egenskaper 
och kvalifikationer tror jag att vården behöver sjuksköterskor med 
olika egenskaper och kvalifikationer. Arbetet som sjuksköterska 
ger så fantastiskt många möjligheter till olika typer av arbete. 
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HÄLSOHÖGSKOLAN

SJUKSKÖTERSKA 
 3  år

 180 hp

Sjuksköterskeexamen och filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad

Sjuksköterskeprogrammet ger dig professionell kunskap och kompetens att  
ansvara för omvårdnaden av personer som är i behov av vård. Det passar dig  
som är intresserad av människor och deras livsvillkor.

Huvudområdet i programmet är omvårdnad  
med fokus på mötet mellan patienten och den  
professionella sjuksköterskan. Det kommer 
att ge dig kompetens att stödja personer till 
hälsa och välbefinnande samt att vårda perso-
ner med akuta och långvariga hälsoproblem. 
Du kommer också att läsa medicinska och 
samhälls- och beteende vetenskapliga ämnen. 

STUDERA UTOMLANDS

Ett omfattande utbytesprogram erbjuds för 
sjuksköterskestudenter och möjligheterna 
att få delta i något av dem är mycket goda. 
En del av studierna kan förläggas till våra 
partneruniversitet. Det finns också goda möj-
ligheter att träffa internationella studenter 
och lärare på hemmaplan.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

I sjuksköterskeprogrammet ingår praktik 
inom sluten vård, primärvård och kommu-
nal hälso- och sjukvård. Utöver detta ingår 
praktisk träning och simulerings övningar vid 
Kliniskt träningscentrum.

YRKESLEGITIMATION

Sjuksköterskeexamen ligger till grund för 
Socialstyrelsens utfärdande av legitimation.

STUDIEGRUPP FÖRLAGD TILL  

VÄRNAMO HT 17 OCH TILL EKSJÖ VT 18

Sjuksköterskeprogrammet är en campus-
utbildning och är förlagd till Jönköping. Vid 
antagning till höstterminen 2017 kan du söka  
till en studiegrupp som har viss del av utbild-
ningen förlagd till Värnamo. Till vårterminen 
2018 ändras orten för studiegruppen till Eksjö. 
Det innebär att du ingår i en fast studiegrupp 
och att viss lärarledd undervisning är förlagd 
till campus på respektive ort, som till exem-
pel vissa seminarier, handledningstillfällen 

och examinationer. Under de teoretiska 
delarna i utbildningen för en kurs som om-
fattar fem veckor kommer i genomsnitt två 
till tre undervisningstillfällen genomföras i 
Värnamo respektive Eksjö. Den verksamhets-
förlagda utbildningen är förlagd till södra 
respektive östra delen av Region Jönköpings 
län. Se särskilda anmälningskoder.

EFTER UTBILDNINGEN

Som sjuksköterska kommer du att ha 
ansvar för planering och genomförande av 
omvårdnaden av personer som är i behov av 
vård. I yrket ingår också att leda och utveckla 
omvårdnaden. Du kommer att arbeta tätt 
tillsammans med andra professioner.

PÅBYGGNAD

Funderar du redan nu på möjligheten att 
studera vidare? Läs mer om våra specialist- 
sjuksköterskeprogram samt magister- och 
masterprogram från sida 106 eller på  
ju.se/master

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet samt Mate- 
matik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, 
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: 
Matematik B, Naturkunskap B, Samhälls-
kunskap A.

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017 respektive  
16 oktober 2017.

ANMÄLNINGSKODER

HT 2017: HJ-52327 Jönköping
HT 2017: HJ-52341 Värnamo
VT 2018: HJ-52331 Jönköping
VT 2018: HJ-52342 Eksjö

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på ju.se/ssk

ÅR 1

Introduktion till omvårdnad 7,5 hp

Anatomi och fysiologi, grundkurs 7,5 hp

Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien  

och immunologi 7,5 hp

Gerontologi, grundkurs 7,5 hp

Psykologi, grundkurs 7,5 hp

Sjukdomslära, diagnostik och  

behandling, grundkurs 7,5 hp

Farmakologi, grundkurs 7,5 hp

Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp

ÅR 2

Personcentrerad omvårdnad I 15 hp

Hälsa och hälsofrämjande omvårdnad  

i ett livscykelperspektiv 15 hp

Valbar kurs 7,5 hp

Arbetsliv och organisation 7,5 hp

Personcentrerad omvårdnad II 15 hp

ÅR 3

Ledarskap i personcentrerad omvårdnad 7,5 hp

Vetenskaplig metod, fortsättningskurs 7,5 hp

Personcentrerad omvårdnad vid  

komplexa situationer 15 hp

Omvårdnad, examensarbete 15 hp

Tillämpad personcentrerad omvårdnad  

vid komplexa situationer 15 hp 
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Therese uppmanar fler föräldrar att våga studera
tHerese jonsson – aLumn socionomprogrammet

Therese Jonsson vill hjälpa till att göra Sverige och världen till en bättre plats för alla  
att leva på oavsett vem du är eller din bakgrund. Men i hemmets lugna vrå blir inget 
gjort, resonerade hon. Därför tog hon steget och började läsa till socionom. 

 – Jag vill vara styrkan och rösten för dem som av olika anledningar 
inte kan föra sin egen talan, framför allt barn och ungdomar. Med 
hjälp av Socionomprogrammet har jag skapat en väg från att ha 
åsikter hemma i min trygghet till att själv få vara med att påverka, 
hjälpa och göra skillnad, säger hon.

Näst efter att vara förälder är studera något av det tuffaste hon 
gjort i sitt liv, menar Therese, som i januari tog examen från 
Socionom programmet.

– Studietiden var otroligt utvecklande och fantastiskt rolig. Men 
jag ska vara ärlig och säga att det är många gånger som ångest, 
frustration, ilska och tårar har kommit som ett brev på posten, 
tillsammans med känslan av att vilja ge upp. Men det har å andra 
sidan varit mycket skratt, glädje, inspiration och känslan av att  
aldrig vilja sluta studera för det är så häftigt att få lära sig så  
mycket som vi gör.

Även om Therese tycker att alla kurser och moment i utbild-
ningen var bra och roliga vill hon gärna lyfta fram VFU  
lite extra.

– VFU-veckorna var helt fantastiska. Allt blev så verkligt när 
det teoretiska kunde omsättas i praktiken, hela utbildningen 
blev verklig och påtaglig. Juridiken måste jag också säga var både 
spänn ande och intressant, att få lära sig om lagen och människors  
rättigheter i samhället. Även allt kritiskt tänk kring forskning 
kommer jag ta med mig vidare i livet. 

Som tvåbarnsmamma menar Therese att hon kanske inte 
motsvarar den typiska bilden av en student, men säger att om man 
verkligen vill utbilda sig är det bara att ta steget, oavsett bakgrund.

– Jag kan verkligen rekommendera Hälsohögskolan oavsett 
vem du är – ung, äldre, singel, med familj, ja alla kan gå här. Och 
jag uppmanar alla som vill studera att våga, för denna utbildning 
har så fantastiska lärare och studiekamrater som vill ge stöd. 
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HÄLSOHÖGSKOLAN

SOCIONOM 
 3,5  år

 210 hp

Socionomexamen och filosofie kandidatexamen med huvudområdet socialt arbete

Socionomprogrammet ger professionell kunskap om hur sociala problem uppkommer  
och om hur de kan förebyggas eller åtgärdas. Utbildningen kombinerar vetenskaplig  
kunskap med yrkeskunskap och personlig utveckling.

En viktig del av utbildningen är att förstå det 
sociala samspelets betydelse för männi-
skors utveckling för att kunna bidra till att 
hjälpa människor att påverka sin tillvaro och 
använda sina egna resurser. Socialt arbete 
är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde 
som har sin utgångspunkt i teorier hämtade 
från samhälls- och beteendevetenskap. 
Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng 
på grundnivå och 30 högskolepoäng på 
avancerad nivå. Kurser på engelska inom 
programmet kan förekomma. 

STUDERA UTOMLANDS

Det finns flera olika möjligheter till 
utlandsstudier via våra partneruniversitet. 
Främst sker utbyte med partneruniversitet i 
England, Australien, USA, Kanada, Tyskland 
och de nordiska länderna.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

Teoretiska och verksamhetsförlagda studier 
är integrerade genom ett nära samarbete 
med det sociala fältet. Detta sker dels genom 
kontinuerliga fältstudier i en kommun under 
utbildningens två första år samt genom  
handledd studiepraktik i en verksamhet 
inom det sociala arbetsfältet. Det nära  
samarbetet med fältet ökar dina chanser till 
en anställning efter utbildningen.

EFTER UTBILDNINGEN

Som socionom kan du bland annat arbeta 
som socialsekreterare, biståndshandläggare, 
enhetschef eller kurator på skola eller inom 
hälso- och sjukvården. Många socionomer 
arbetar även förebyggande mot sociala 
problem. 

PÅBYGGNAD

Funderar du redan nu på möjligheten att 
studera vidare? Läs mer om vårt magister-
program i socialt arbete på sidan 109 eller på 
ju.se/studera

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet samt Matematik 
2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 
1a1 och 1a2. Eller: Matematik B, Samhälls-
kunskap A.

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017 samt 16 oktober 2017

ANMÄLNINGSKOD

HT 2017: HJ-52333 
VT 2018: HJ-52329

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på ju.se/sos

ÅR 1

Socialt arbete, profession och  

kunskapsområde 15 hp

Socialt arbete, social- och välfärdspolitik 7,5 hp

Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp

Psykologiska perspektiv i socialt arbete 15 hp

Samhällsvetenskapliga perspektiv  

i socialt arbete 15 hp

ÅR 2

Civilrätt 7,5 hp

Förvaltningsrätt 7,5 hp

Socialrätt 7,5 hp

Socialt arbete, utredning, handläggning  

och dokumentation 7,5 hp

Socialt förändringsarbete på grupp-  

och samhällsnivå 7,5 hp

Socialt arbete, verksamhetsförlagda  

studier I  7,5 hp

Socialt förändringsarbete med  

individ och nätverk 15 hp

ÅR 3

Samtal i socialt arbete 7,5 hp

Socialt arbete, verksamhetsförlagda  

studier II 15 hp

Organisering och ledning i socialt arbete 7,5 hp

Vetenskapsteori och forskningsmetodik  

med ämnesfördjupning i socialt arbete 15 hp

Socialt arbete, examensarbete 15 hp

ÅR 4

Valbara fördjupningskurser  15 hp

Socialt arbete, utvärderings- och  

kvalitetsarbete 7,5 hp

Socialt arbete, profession och praktik  7,5 hp
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Josefin sadlar om till tandhygienist – ett framtidsyrke
josefin barnardo – student tandHygienistprogrammet

Efter att ha jobbat som undersköterska i över tio år bestämde sig Josefin Barnardo  
från Mullsjö för att byta yrkesbana från sjukvård till tandvård.

– Jag kände att jag även i framtiden vill jobba med människor 
och tänkte att tandhygienist skulle passa mig som gillar att arbeta 
med händerna. Ett annat plus med tandvård är arbetstiden, som 
mestadels är dagtid, säger hon.

Närheten till familj och vänner var viktig i Josefins val av 
utbildningsort. Att Jönköping University dessutom har en så bra 
tandhygienistutbildning gjorde valet enkelt, menar hon.

– Jag kunde aldrig föreställa mig att utbildningen var så omfatt-
ande som den faktiskt är. Man lär sig mycket och jag kommer 
ha stor nytta av alla de praktiska övningarna på Studentkliniken, 

men även av den verksamhetsförlagda utbildningen. Att förena 
teori med praktik känns som bra förberedelser för arbetslivet. Det 
mest spännande hittills är helt klart då vi hade anestesiövning på 
Studentkliniken. Nervöst men jättekul!

Josefin hoppas att hon efter examen hittar ett jobb inom tand-
vården där hon trivs och kan fortsätta att utvecklas.

– Jag upplever att Jönköping ligger i framkant när det gäller oral 
hälsovetenskap, inte minst med tanke på de specialistkliniker som  
finns här. Det gör tandhygienistutbildningen i Jönköping mycket  
konkurrenskraftig! 
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HÄLSOHÖGSKOLAN

TANDHYGIENIST 
 3  år

 180 hp

Tandhygienistexamen och filosofie kandidatexamen med huvudområdet oral hälsovetenskap

En tandhygienist arbetar förebyggande genom att hjälpa och motivera  
individer till en god munhälsa. Yrket är varierande och passar dig som  
vill arbeta med människor i alla åldrar.

Tandhygienistprogrammets huvudområde  
är oral hälsovetenskap, ett område med beto-
ning på hälsofrämjande och förebygg ande 
arbete inom oral hälsa. Då verksamhets fältet 
har en tvärvetenskaplig karaktär innehåller 
utbildningen även kurser inom medicinska 
och samhälls- och beteendevetenskapliga  
ämnen. Under utbildningen varvas teo-
retiska studier med metodövningar och 
verksamhets förlagda studier där du får lära 
dig att diagnostisera och att använda olika 
behandlingsmetoder.

STUDERA UTOMLANDS

Programmet ger goda möjligheter att studera 
utomlands vid något av våra partneruniver-
sitet. I samband med internationellt utbyte 
kan vissa kurser vid Hälsohögskolan helt 
eller delvis ges på engelska.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

Som student får du praktisk tillämpning på 
vårt tandhygienistlabb, vår egen student-
klinik på högskolans campus och på 
tandvårds kliniker.

EFTER UTBILDNINGEN

En tandhygienist arbetar med människor, 
självständigt eller i team med tandläkare och 
tandsköterska, för att gemensamt uppnå 
bästa resultat för patienten. Som tandhygie-
nist kan du arbeta med folkhälso arbete, där 
du går ut och informerar olika grupper, eller 
på specialistkliniker och inom barn- och 

äldretandvård. Det finns även möjlighet att 
arbeta som arbetsledare och klinikchef.

Behovet av tandhygienister väntas vara 
stort de närmsta åren, enligt Arbetsförmed-
lingen. Tandvården har under senare år 
börjat arbeta alltmer förebyggande, och detta 
har gjort att efterfrågan på tandhygienister 
har ökat. 

PÅBYGGNAD

Funderar du redan nu på möjligheten att 
studera vidare? Läs mer om vårt magister-
program i oral hälsovetenskap på sidan 108 
eller på ju.se/studera

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet samt Mate-
matik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, 
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: 
Matematik B, Naturkunskap B, Samhälls-
kunskap A.

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017.

ANMÄLNINGSKOD

HJ-52343

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på ju.se/thy

ÅR 1

Oral hälsa, introduktion  7,5 hp

Anatomi och fysiologi, grundkurs  7,5 hp

Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien  

och immunologi – inriktning oral hälsa  7,5 hp

Patofysiologi och farmakologi –  

inriktning oral hälsa  7,5 hp

Människan i ett livscykelperspektiv  10,5 hp

Vetenskaplig grundkurs  7,5 hp

Oral hälsa, beslutsgrundande teori  

och klinisk tillämpning  12 hp

ÅR 2

Hälsokommunikation  7,5 hp

Oral hälsa, beslutsfattande teori och  

behandling vid oral sjukdom  15 hp

Orala hälsans bestämningsfaktorer  7,5 hp

Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande  

och tillämpning I  15 hp

Oral hälsa och hälsofrämjande i ett  

livscykelperspektiv  15 hp

ÅR 3

Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande  

och tillämpning II  15 hp

Oral hälsa i ett samhällsperspektiv  7,5 hp

Vetenskaplig fortsättningskurs inom  

oral hälsa  7,5 hp

Oral hälsa, examensarbete  15 hp

Valbara kurser/Utlandsstudier  15 hp 
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Med fokus på kreativitet för barn i olika åldrar
LiLLebiL Hammarstedt – aLumn förskoLLärarprogrammet

Sedan 2007 jobbar Lillebil som förskollärare på en fristående förskola i Jönköping. En 
central idé i verksamheten är att utveckla barnets olika uttrycksmöjligheter genom 
kreativitet och lek.

Att lyssna, dokumentera och reflektera är viktiga delar för Lillebil 
och hennes kollegor.

– Vi tror på barnens kompetens och vill lyfta fram den. Genom 
att erbjuda barnen en kreativ förskoletid kan de uttrycka sig på 
hundra olika sätt som exempelvis dans, musik, drama och lek.

Ingen arbetsdag är den andra lik. Kreativitet står i centrum och 
tillsammans med barnen styr hon dagen.

– Det handlar om att lyssna på barnen och skapa något  
tillsammans.

Från studierna på högskolan fick Lillebil mycket använd-
bara kunskaper, såväl teoretiska som praktiska. Bland annat 
uppskattade hon den verksamhetsförlagda utbildningen.

– Det som var bra med praktiken var att jag fick prova på att job-
ba inom olika förskoleformer och på olika platser i trakten. Jag fick
möjlighet att jämföra olika verksamheter och känna på hur det är 
att jobba med barn i olika åldrar.

För att lyckas i yrket som förskollärare tror Lillebil att man ska 
ha en god inlevelseförmåga och kreativitet.

– Det är i alla fall de egenskaper som jag uppskattar mest hos 
mina kollegor.
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HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH KOMMUNIKATION

FÖRSKOLLÄRARE 
 3,5  år

 210 hp

Förskollärarexamen

Förskolläraren arbetar med att utmana de yngre barnens lärande och utveckling  
från de första orden fram till de börjar första klass. Engagemang, inlevelseförmåga  
och förståelse för andra människor är viktiga egenskaper för en förskollärare.

Leken är en viktig del av barns lärande och 
utveckling. Som förskollärare är din roll 
att pedagogiskt stötta och stimulera denna 
utveckling. I det dagliga arbetet med barnen 
ingår bland annat lek, samtal, sång, drama 
och bild. I arbetet ingår även föräldrakontak-
ter och pedagogisk dokumentation. 

Förskollärarutbildningen är yrkesinriktad 
och ger dig teoretiska grunder, praktiska 
kunskaper och personlig utveckling. Försko-
lans värld är kreativ och som förskollärare får 
du arbeta både självständigt och i arbetslag. 
Som förskollärare ansvarar du för att planera, 
genomföra, utvärdera och utveckla undervis-
ningen och den pedagogiska verksamheten 
i förskolan. Under dina studier förvärvar 
du kunskaper om barns lek, utveckling och 
lärande ur olika perspektiv. Du får även lära 
dig att använda estetiska uttryck i förskolan.

STUDERA UTOMLANDS

Högskolan för lärande och kommunikation 
har flera utbytesprogram med utländska 
universitet och högskolor. I den senare 
delen av din utbildning finns möjlighet till 
utlandsstudier vid något av våra partner-
universitet eller att göra den verksamhets-
förlagda utbildningen utomlands. 

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

Ett återkommande inslag i Förskollärar-
programmet är den verksamhetsförlagda 
utbildningen (VFU) som du genomför under 
handledning på förskolor i regionen. Den 
verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 
20 veckor.

YRKESLEGITIMATION

Förskollärarexamen ligger till grund för 
Skolverkets utfärdande av lärarlegitimation.

EFTER UTBILDNINGEN

Som förskollärare arbetar du med barn i 
åldrarna 1–6 år. Du kan arbeta i exempelvis 
förskolor, öppna förskolor, familjecentraler 
eller förskoleklass, där din roll är att stötta 
och stimulera barnens lärande och utveck-
ling.

PÅBYGGNAD

Funderar du redan nu på möjligheten att 
studera vidare? Läs mer om våra program  
på avancerad nivå från sida 106 eller på  
ju.se/studera

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet samt Naturkun-
skap 1b eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 
1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, 
Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Sven-
ska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B, 
Matematik A.

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017.

ANMÄLNINGSKOD

HJ-52258

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på  
ju.se/forskollarare

ÅR 1

Förskola, skola och läraryrke på  

vetenskaplig grund och  

verksamhetsförlagd utbildning I* 15 hp

Lärande och utveckling för förskollärare*  7,5 hp 

Vetenskapliga perspektiv och metoder  

för förskollärare*   7,5 hp

Didaktiskt arbete i förskolan I  15 hp 

Verksamhetsförlagd utbildning II  

för förskollärare  7,5 hp 

Uppföljning, utvärdering och  

utveckling I för förskollärare*  7,5 hp

ÅR 2

Barns språkliga lärande och  

kommunikation i förskolan  15 hp 

Utforskande matematik i förskolan  15 hp

Sociala relationer, konflikthantering och  

pedagogiskt ledarskap i förskolan*  7,5 hp 

Specialpedagogik i förskolan*  7,5 hp 

Naturvetenskap och teknik i förskolan  15 hp

ÅR 3

Sustainability in a Multicultural World  

for Preschool Teachers*  7,5 hp 

Förskollärarens profession  7,5 hp 

Verksamhetsförlagd utbildning III  

för förskollärare  7,5 hp 

Uppföljning, utvärdering och  

utveckling II för förskollärare  7,5 hp

Vetenskapliga metoder och verksamhets- 

förlagd utbildning IV för förskollärare*  15 hp 

Examensarbete för förskollärare  15 hp

ÅR 4

Didaktiskt arbete i förskolan II  15 hp

Didaktiskt arbete i förskolan III  15 hp

* Kurser som hör till utbildningsvetenskaplig kärna 

(UVK).
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Studier och löpning ger ett skönt flow i tillvaron
adam jäderkvist – student grundLärare med inriktning mot arbete i fritidsHem

Adam Jäderkvist är 22 år och läser Grundlärare med inriktning mot arbete  
i fritidshem. Hans mål är att i framtiden jobba inom skolverksamheten.  
Och, så klart, även bli en bättre distanslöpare.

– Jag har vikarierat en del inom skolverksamheten och när jag 
kom till fritidshemmet i Vaggeryd kändes det så rätt. Jönköping 
University ligger nära där jag bor och för mig var JU det självklara 
valet då jag har sambo och två hundar.

Adam säger att utbildningen är mycket roligare än vad han 
först trodde och att han i dag har en helt annan bild av högskolan 
jämfört med innan. 

– Att studera är en väldigt lärorik och spännande upplevelse. 
Särskilt VFU-perioderna (verksamhetsförlagd utbildning) som har 
varit det mest spännande i utbildningen. Man lär sig så otroligt 
mycket från människorna ute i verksamheten som verkligen litar, 

stödjer och hjälper oss studenter att utvecklas i yrkesrollen.  
Eftersom det ges så mycket VFU i utbildningen så förbereds  
man inför den kommande yrkesrollen och växer hela tiden  
också som person.

Utöver sambo, hundar och studier är Adams stora passion att 
springa, vilket han försöker hinna med så mycket det bara går.

– Jag satsar på distanslöpning och jag tycker att det funkar  
bra med studierna. Allt handlar ju om var man vill spendera sin 
tid och hur mycket. Mina kommande mål är Göteborgsvarvet  
där jag vill få en bättre tid och Lidingö som blir ett nytt lopp och 
en utmaning. 
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HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH KOMMUNIKATION

GRUNDLÄRARE FRITIDSHEM 
 3  år

 180 hp

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

Som lärare i fritidshem kommer du att arbeta med att stimulera barns lärande och utveckling 
både i och utanför skolan. Ditt uppdrag är bland annat att tillsammans med eleverna skapa 
en meningsfull fritid och du får behörighet att undervisa i ett praktiskt eller estetiskt skol-
ämne i årskurs 1–6.

Under utbildningen till grundlärare med 
inriktning mot arbete i fritidshem får du 
kompetens för det fritidspedagogiska arbetet 
vilket bland annat innebär att undervisa i 
fritidshem. Du väljer också ett praktiskt  
estetiskt ämne som bild, idrott och hälsa 
eller musik, vilket ger dig behörighet att 
undervisa i det ämnet i årskurs 1–6.

Undervisningen i fritidshem erbjuder 
eleverna möjligheter till bland annat samtal, 
lek och estetiska uttryck. Som grundlärare i 
fritidshem utgår du, i din undervisning, från 
elevens och gruppens behov och samverkar 
med övriga skolan, förskolan och hemmet.

STUDERA UTOMLANDS

Högskolan för lärande och kommunikation 
har flera utbytesprogram med utländska 
universitet och högskolor. I den senare 
delen av din utbildning finns möjlighet till 
utlandsstudier vid något av våra partner-
universitet eller att göra den verksamhets-
förlagda utbildningen utomlands.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

Under utbildningens tre år har du genom 
den verksamhetsförlagda utbildningen 
(VFU) kontinuerlig kontakt med skolans 
vardag. Totalt omfattar VFU:n 20 veckor. 
Högskolan för lärande och kommunikation 
har ett omfattande nätverk med över tusen 
partnerskolor och utbildade handledare i ett 
tjugotal kommuner.

YRKESLEGITIMATION

Grundlärarexamen ligger till grund för 
Skolverkets utfärdande av lärarlegitimation. 

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen blir du grundlärare med 
inriktning mot arbete i fritidshem. Du har 
möjlighet att undervisa upp till årskurs 6 
i ett praktiskt eller estetiskt ämne, som du 
väljer under högskoletiden, det vill säga bild, 
musik eller idrott och hälsa.

PÅBYGGNAD

Funderar du redan nu på möjligheten att 
studera vidare? Läs mer om våra program  
på avancerad nivå från sida 106 eller på  
ju.se/studera

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet samt Naturkun-
skap 1b eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 
1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, 
Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Sven-
ska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B, 
Matematik A.

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017.

ANMÄLNINGSKOD

HJ-52238

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på ju.se/fritidshem

ÅR 1

Förskola, skola och läraryrke på  

vetenskaplig grund och  

verksamhetsförlagd utbildning I*  15 hp 

Vetenskapliga perspektiv och metoder*  7,5 hp

Lärande och utveckling för grundlärare*  7,5 hp

Fritidshemmets pedagogiska grunder  15 hp 

Verksamhetsförlagd utbildning II  

för grundlärare fritidshem  7,5 hp

Utomhuspedagogik för grundlärare  

fritidshem  7,5 hp

ÅR 2

Valbara kurser

     Bild för grundlärare  30 hp 

     Idrott och hälsa för grundlärare  30 hp 

     Musik för grundlärare  30 hp

Bedömning och betygsättning för  

grundlärare fritidshem*  7,5 hp 

Sustainability in a Multicultural World  

in School-Age Educare*  7,5 hp 

Sociala relationer, konflikthantering och  

ledarskap för grundlärare fritidshem*  7,5 hp 

Specialpedagogik för grundlärare  

fritidshem*  7,5 hp

ÅR 3

Multimodalt lärande för  

grundlärare fritidshem 15 hp

Utvärdering och utveckling och  

verksamhetsförlagd utbildning III  

för grundlärare fritidshem*  15 hp

Vetenskaplig metod i fritidshemmets  

pedagogik  7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning IV  

för grundlärare fritidshem  7,5 hp

Examensarbete för grundlärare  

fritidshem  15 hp

* Kurser som hör till utbildningsvetenskaplig kärna 

(UVK). 
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anna norgren – aLumn Lärarprogrammet med inriktning mot tidigare år  
(numera grundLärare förskoLekLass ocH årskurs 1–3)

– Det är ett fantastiskt jobb där ingen dag är den andra lik. Varje 
dag möter jag elever med olika personligheter och behov. Någon 
är förväntansfull och vill leka, någon vill räkna matematik och 
någon längtar tills idrottslektionen börjar. Det jag älskar med mitt 
jobb är utmaningen att hitta rätt nivå för bästa tänkbara lärande 
för individen och att vi gör det tillsammans, läraren och eleven. 
Det är väldigt roligt när man ser utveckling, både i det sociala 
samspelet och kunskapsmässigt.

Anna tycker att utbildningen gav henne rätt verktyg för att 
arbeta som lärare i förskoleklass.

– Lärarprogrammet är en bred utbildning som gav mig både 
teoretiska och praktiska kunskaper. Studieupplägget var utformat 
på olika sätt, ibland arbetade vi i grupp och redovisade uppgifterna 

Anna Norgren har läst till grundlärare på Högskolan för lärande och kommunikation.  
Nu arbetar hon som lärare i förskoleklass på Prolympia, en skola med fokus på  
hälsa och idrott.

Anna vill ge barn en trygg och lyckad skolstart

tillsammans. Det tyckte jag var en nyttig form då man fick träna 
sig i att samarbeta och lyssna till varandra, vilket är en fördel att 
kunna ute i arbetslivet. 

För att lyckas som lärare i förskoleklass tycker Anna att det är 
viktigt att kunna balansera hjärta och hjärna.

– Jag ser förskoleklass som en bro mellan förskolan och skolan 
där vi blandar leken med ett lustfyllt lärande och kunskapsinhämt-
ning. Vi som jobbar i förskoleklass har bästa möjlighet att förbere-
da eleverna till en lyckad och trygg skolstart. Med egenskaper som 
positivt förhållningssätt, ödmjukhet, öppet sinne och ett varmt 
hjärta tror jag man utvecklar sig själv i sin profession och gör ett 
gott jobb.
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HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH KOMMUNIKATION

GRUNDLÄRARE FÖRSKOLEKLASS  
OCH ÅRSKURS 1–3 

 4  år

 240 hp

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3

Det är under de första skolåren som grunderna för fortsatt lärande läggs. Därför blir  
du som lärare i grundskolan en viktig person i elevernas lärande och utveckling.

Som lärare i förskoleklass och grundskolans 
årskurs 1–3 undervisar du skolans yngsta 
elever och ger förutsättningarna till deras 
fortsatta lärande. Störst vikt läggs vid läsande 
och skrivande, men även det tidiga lärandet i 
matematik och engelska har en mycket viktig 
plats. Förskoleklassen utgör en första intro-
duktion till grundskolan genom att förskolan 
och grundskolans arbetssätt kombineras.
Barns nyfikenhet på sin omvärld är stor i 
dessa åldrar. Det gäller både det natur- och 
samhällsvetenskapliga kunskapsområdet. 
Grundläggande i utbildningen är en helhets-
syn på barns lärande, där olika ämnen kan 
integreras i kreativa och lustfyllda arbets-
former.

STUDERA UTOMLANDS

Högskolan för lärande och kommunikation 
har flera utbytesprogram med utländska 
universitet och högskolor. I den senare 
delen av din utbildning finns möjlighet till 
utlandsstudier vid något av våra partner-
universitet eller att göra den verksamhets-
förlagda utbildningen utomlands.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

Under utbildningens fyra år har du genom 
den verksamhetsförlagda utbildningen 
(VFU) kontinuerlig kontakt med skolans 
vardag. Totalt omfattar VFU:n 20 veckor. 
Högskolan för lärande och kommunikation 
har ett omfattande nätverk med över tusen 
partnerskolor och utbildade handledare i ett 
tjugotal kommuner.

YRKESLEGITIMATION

Grundlärarexamen ligger till grund för 
Skolverkets utfärdande av lärarlegitimation. 

EFTER UTBILDNINGEN

Som färdig grundlärare arbetar du med 
skolans yngsta barn. Du har djupgående 
kunskaper om hur barn lär sig läsa, skriva 
och räkna och får också lägga grunden för 
deras kunskaper i engelska, SO, NO och 
teknik.

PÅBYGGNAD

Funderar du redan nu på möjligheten att 
studera vidare? Läs mer om våra program  
på avancerad nivå från sida 106 eller på  

ju.se/studera

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet samt Matematik 
2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 
1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 
och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Matematik B, 
Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Sven-
ska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B.

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017.

ANMÄLNINGSKOD

HJ-52232

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på ju.se/f-3

ÅR 1

Förskola, skola och läraryrke på  

vetenskaplig grund och  

verksamhetsförlagd utbildning I* 15 hp 

Vetenskapliga perspektiv och metoder*  7,5 hp

Lärande och utveckling för grundlärare*  7,5 hp

Svenska – Kommunikation och språk I  

för grundlärare F–3  7,5 hp 

Samhällsorienterade ämnen  

för grundlärare F–3  15 hp 

Naturorienterade ämnen och teknik I  

för grundlärare F–3  7,5 hp

ÅR 2

Naturorienterade ämnen och teknik II  

för grundlärare F–3  7,5 hp 

Sociala relationer, konflikthantering  

och ledarskap för grundlärare F–3* 7,5 hp 

Engelska för grundlärare F–3  15 hp 

Matematik I–III för grundlärare F–3  22,5 hp 

Verksamhetsförlagd utbildning II  

för grundlärare F–3  7,5 hp 

ÅR 3

Svenska I–III för grundlärare F–3  22,5 hp 

Verksamhetsförlagd utbildning III  

för grundlärare F–3  7,5 hp 

Självständigt arbete för grundlärare F–3  15 hp 

Sustainability in a Multicultural World  

for Teachers in Preschool Class and  

Primary School Years 1–3* 7,5 hp 

Svenska – Kommunikation och språk II  

för grundlärare F–3  7,5 hp

ÅR 4

Specialpedagogik för grundlärare F–3* 7,5 hp

Bedömning och betygsättning  

för grundlärare F–3 och 4–6* 7,5 hp 

Matematik IV för Grundlärare F–3  7,5 hp 

Svenska IV för grundlärare F–3  7,5 hp

Utvärdering och utveckling och  

verksamhetsförlagd utbildning IV  

för grundlärare F–3* 15 hp 

Examensarbete för grundlärare F–3 15 hp

* Kurser som hör till utbildningsvetenskaplig kärna 

(UVK). 
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Semra vill starta en skola där musik är  
en naturlig del av undervisningen
semra caLik – student grundLärare åk 4–6

Semra Calik från Helsingborg har alltid velat bli lärare men inte  
riktigt vetat inom vad. Nu, äntligen, vet hon.

– Jag vill bli klasslärare för mellanstadieelever! Genom min 
utbildning på JU blir jag behörig att undervisa i svenska, engelska, 
matematik och musik.

Semra studerar andra året på Grundlärare åk 4–6 och just nu 
läser hon sitt tillvalsämne musik. Drömmen är att i framtiden 
starta en egen skola där musik är en naturlig del av undervisningen.

– Musik är ett universellt språk som alla kan förstå och som gör 
undervisningen mer lekfull. Jag är övertygad om att musik är ett 
mycket bra didaktiskt verktyg, inte bara i lärandet av ny kunskap 
utan även för att stärka barns självkänsla.

Utöver favoritämnet musik tycker Semra att den första VFU- 
perioden, (verksamhetsförlagd utbildning) som på Grundlärar-
programmet kommer redan efter en månad, var helt fantastisk.

– Man kan bli nervös över att VFU:n kommer så tidigt, det 
var jag, men när jag väl var där så ville jag inte lämna för att gå 
tillbaks till mina studier. Jag blev helt kär i mina första elever! Den 
upplevelsen var helt klart ett kvitto på att jag hade valt rätt yrke och 
rätt inriktning.

Hon tycker att JU:s campus är lagom stort och säger att hon 
inspireras av skolans internationella atmosfär. 

– Det talas engelska överallt, vilket jag tycker är väldigt stimule-
rande, och hela skolan genomsyras av en tydlig entreprenörsanda. 
Jag gillar också att det finns möjlighet att studera utomlands.
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HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH KOMMUNIKATION

GRUNDLÄRARE ÅRSKURS 4–6 
 4  år

 240 hp

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6

För att passa som grundlärare i årskurs 4–6 ska du vara bra på mycket. Din  
uppgift blir att ta tillvara elevernas nyfikenhet och vetgirighet och förvandla  
dessa till nya insikter och livslång kunskap.

Grundskolan ger förutsättningar för fortsatt 
utbildning i ett långsiktigt perspektiv. Därför 
har du som grundlärare en viktig roll för 
elevernas framtida utveckling och lärande. 
Att vara lärare i årskurserna 4–6 innebär 
att du undervisar dina elever i många olika 
ämnen. Du behöver såväl fördjupade ämnes- 
kunskaper som pedagogiska verktyg för att 
skapa kreativa miljöer med en undervisning 
som är levande och intresseväckande.

Förutom kunskaper i svenska, matematik 
och engelska väljer du att fördjupa dig inom 
antingen samhällsorienterande ämnen, 
naturorienterande ämnen och teknik eller 
ett praktiskt/estetiskt ämne (musik, bild eller 
idrott och hälsa).

STUDERA UTOMLANDS

Högskolan för lärande och kommunikation 
har flera utbytesprogram med utländska 
universitet och högskolor. I den senare 
delen av din utbildning finns möjlighet till 
utlandsstudier vid något av våra partner-
universitet eller att göra den verksamhets-
förlagda utbildningen utomlands.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

Under grundlärarprogrammets fyra år 
har du genom den verksamhetsförlagda 
utbildningen (VFU) kontinuerlig kontakt 
med skolans vardag. Totalt omfattar VFU:n 
20 veckor. Högskolan för lärande och 
kommunikation har ett omfattande nätverk 
med över tusen partnerskolor och utbildade 
handledare i ett tjugotal kommuner.

YRKESLEGITIMATION

Grundlärarexamen ligger till grund för 
Skolverkets utfärdande av lärarlegitimation. 

EFTER UTBILDNINGEN

Som färdig lärare har du behörighet att 
undervisa i grundskolans årskurs 4–6. Du 
har djupgående ämneskunskaper inom 
svenska, engelska och matematik. Under 
högskole tiden väljer du dessutom ytterligare 
ett ämne/ämnesområde som du vill under-
visa i – antingen SO, NO och teknik eller ett 
praktiskt/estetiskt ämne.

PÅBYGGNAD

Funderar du redan nu på möjligheten att 
studera vidare? Läs mer om våra program  
på avancerad nivå från sida 106 eller på  

ju.se/studera

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet samt Matematik 
2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 
1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 
och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Matematik B, 
Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Sven-
ska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B.

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017.

ANMÄLNINGSKOD

HJ-52233

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på ju.se/4-6

ÅR 1

Förskola, skola och läraryrke på  

vetenskaplig grund och  

verksamhetsförlagd utbildning I*  15 hp 

Vetenskapliga perspektiv och metoder*  7,5 hp

Lärande och utveckling för grundlärare*  7,5 hp 

Engelska I–II för grundlärare 4–6  30 hp 

ÅR 2

Valbara kurser

     Naturorienterade ämnen och teknik 

     för grundlärare 4–6  30 hp 

     Samhällsorienterade ämnen 

     för grundlärare 4–6  30 hp 

     Idrott för grundlärare  30 hp 

     Bild för grundlärare  30 hp 

     Musik för grundlärare  30 hp

Svenska I–III för grundlärare 4–6  22,5 hp 

Verksamhetsförlagd utbildning II  

för grundlärare 4–6  7,5 hp 

ÅR 3

Matematik I–III för grundlärare 4–6  22,5 hp 

Verksamhetsförlagd utbildning III  

för grundlärare 4–6  7,5 hp 

Självständigt arbete för grundlärare 4–6  15 hp 

Sustainability in a Multicultural World for  

Teachers in Primary School Years 4–6* 7,5 hp

Social Relationships, Conflict  

Management and Leadership for  

Teachers in Primary School Years 4–6* 7,5 hp

ÅR 4

Specialpedagogik för grundlärare 4–6*  7,5 hp 

Bedömning och betygsättning  

för grundlärare F–3 och 4–6*  7,5 hp 

Matematik IV för Grundlärare 4–6  7,5 hp 

Svenska IV för grundlärare 4–6  7,5 hp

Utvärdering och utveckling och  

verksamhetsförlagd utbildning IV  

för grundlärare 4–6*  15 hp 

Examensarbete för grundlärare 4–6  15 hp

* Kurser som hör till utbildningsvetenskaplig kärna (UVK).
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joHan idebäck – aLumn ämnesLärare, inriktning samHäLLskunskap ocH Historia

I konstant utveckling som lärare
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Johan Idebäck studerade programmet Ämneslärare med inriktning mot samhälls- 
kunskap och historia. I dag arbetar han som resurslärare och undervisar elever i  
behov av särskilt stöd.

– Ibland handlar mitt jobb om att arbeta med anpassat material 
i klass och ibland sker undervisningen i ett separat klassrum 
där jag och eleven kan arbeta med eget material i vår egen takt. 
Dagarna spenderar jag därmed tillsammans med ett mindre antal 
elever antingen i deras klass eller i ett eget klassrum med fokus på 
struktur, tydlighet och lugn.

Innan Johan började som resurslärare arbetade han som lärare 
i historia och religionsvetenskap. Han tycker att studietiden förbe-
redde honom väl för den verklighet som väntar en lärare.

– Jag hade förmånen att få många veckors VFU (verksamhets-
förlagd utbildning) där jag fick träna och testa mina kunskaper 
som lärare. Den bästa delen av utbildningen var didaktikpassen 
där vi studenter fick chans att utveckla våra kunskaper att lära  
ut och bedöma/betygsätta samt diskutera om vad som helst 
gällande lärarrollen.

För att bli en bra lärare tycker Johan att det är viktigt att vara 
ödmjuk i sin lärarroll, både när det gäller planering och själva 
undervisningen.

– Dela med dig och samla in feedback på din undervisning, 
både från dina kollegor men även från eleverna. Ta hjälp av dina 
kollegor och deras expertisområden eller intresseområden för att 
utveckla dig själv. Jag tror du som lärare vinner mycket på att vara 
flexibel och anpassningsbar då det är en ombytlig verksamhet vi 
arbetar inom.

Han rekommenderar också studenter att delta och engagera sig 
i en förening, styrelse eller utskott under sin studietid. 

– Det förgyller din egen tid som student, du träffar massor med 
nya vänner och det ser även bra ut i ditt cv när det är dags att söka 
jobb. Jag skulle även ge som råd att hitta några studievänner att 
plugga tillsammans med. Att bolla tankar och idéer med någon är 
alltid givande och uppfriskande.
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HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH KOMMUNIKATION

ÄMNESLÄRARE GYMNASIET  5  år

 300 hpÄmneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Som ämneslärare i gymnasieskolan arbetar du med unga vuxna. Under  
utbildningen får du stora möjligheter till ämnesfördjupning och nära kontakt  
med skolans vardag genom den verksamhetsförlagda utbildningen.

Anta utmaningen att arbeta tillsammans 
med elever i de spännande åldrarna från 
äldre barn till unga vuxna! Hjälp dem att 
upptäcka glädjen i djupa ämneskunskaper, 
samtidigt som du stöder deras utveckling 
till självständiga och kritiskt tänkande vuxna 
människor.

Utbildningen till ämneslärare i gymnasie-
skolan utgörs till största delen av ämnes-
studier, där du väljer ämneskombination 
efter eget intresse. Du läser 120 högskole-
poäng (hp) i ett fördjupningsämne och 90 hp 
i ett övrigt ämne.

STUDERA UTOMLANDS

Högskolan för lärande och kommunikation 
har flera utbytesprogram med utländska 
universitet och högskolor. I den senare 
delen av din utbildning finns möjlighet till 
utlandsstudier vid något av våra partner-
universitet eller att göra den verksamhets-
förlagda utbildningen utomlands.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

Under programmets fem år varvas ämnes-
studier och kurser inom utbildningsveten-
skap med verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU). På så sätt får du en nära kontakt med 
skolans vardag. Totalt omfattar VFU:n 20 
veckor. Högskolan för lärande och kommu-
nikation har ett nätverk med mer än tusen 
partnerskolor och utbildade handledare i ett 
tjugotal kommuner i regionen.

YRKESLEGITIMATION

Ämneslärarexamen ligger till grund för 
Skolverkets utfärdande av lärarlegitimation. 

EFTER UTBILDNINGEN

Som färdig ämneslärare har du djupa 
kunskaper inom dina två valda ämnen. 
Din uppgift är dels att organisera elevernas 
lärande, men också att inspirera dina elever 
till fortsatt lärande och stödja dem i deras 
utveckling in i vuxenvärlden.

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet samt Historia 1b 
eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 
1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Historia A, 
Matematik A, Samhällskunskap A, Svenska 
3/B eller Svenska som andraspråk 3/B.

För inriktning Samhällskunskap krävs 
även Samhällskunskap 2/B och Matematik 
2a, 2b/B.

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017.

ANMÄLNINGSKOD

HJ-52243 (Engelska)
HJ-52255 (Historia)
HJ-52256 (Religion)
HJ-52257 (Samhällskunskap)
HJ-52246 (Svenska)

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på ju.se/gy

ÅR 1

Förskola, skola och läraryrke på  

vetenskaplig grund och  

verksamhetsförlagd utbildning I* 15 hp 

Lärande och utveckling för ämneslärare*  7,5 hp 

Vetenskapliga perspektiv och metoder*  7,5 hp

Ämne 1 En/Hi/Re/Sh/Sv  1–30 hp

ÅR 2

Ämne 1 En/Hi/Re/Sh/Sv  31–60 hp

Ämne 2 En/Hi/Re  1–30 hp

ÅR 3

Ämne 2 En/Hi/Re  31–60 hp

Verksamhetsförlagd utbildning II  

för ämneslärare  7,5 hp 

Special Needs Education for Secondary  

School Subject Teachers* 7,5 hp 

Verksamhetsförlagd utbildning III  

för ämneslärare  7,5 hp 

Sociala relationer, konflikthantering  

och ledarskap för ämneslärare*  7,5 hp

ÅR 4

Ämne 1 En/Hi/Re/Sh/Sv  

(inklusive Examensarbete 1)  61–90 hp

Ämne 2 En/Hi/Re  61–90 hp

ÅR 5

Bedömning och betygsättning  

för ämneslärare*  7,5 hp 

Utvärdering och utveckling och  

verksamhetsförlagd utbildning IV  

för ämneslärare*  15 hp 

Sustainability in a Multicultural World  

for Secondary School Subject Teachers*  7,5 hp

Ämne 1 En/Hi/Re/Sh/Sv  

(inklusive Examensarbete 2)  91–120 hp

* Kurser som hör till utbildningsvetenskaplig kärna 

(UVK).

Fördjupningsämne/Ämne 1 Ämne 2

Engelska Historia eller Religionsvetenskap

Historia Engelska eller Religionsvetenskap

Religionsvetenskap Engelska eller Historia

Samhällskunskap Engelska, Historia eller Religionsvetenskap

Svenska Engelska, Historia eller Religionsvetenskap

ÄMNESKOMBINATIONER



5656

Som programledare i P3 och på SVT  
måste du även ha koll på sociala medier
faraH abadi – aLumn medie- ocH kommunikationsvetenskap

Efter sin examen har Farah bland annat jobbat som kommunikatör på Trafikverket,  
men i dag är hon programledare både på Sveriges Radio och Sveriges Television i  
Malmö. Arbetet med Relationsradion i P3 och Sommarlov på SVT handlar bland  
annat om att skriva manus, snacka med gäster, repetera och förbereda men  
även spendera en hel del tid i sminket.

– Det är full fart redan från tidig morgon, men när man har ett jobb 
som man trivs med är det oftast bara kul att ha mycket att göra. 

I Jönköping gick Farah inriktningen som heter Marknads-
kommunikation men hamnade ändå på SR och SVT.

– Det visar hur bred utbildningen är och att den öppnar upp 
dörrar för olika jobb som du kanske inte tänkte på från början. 
Mitt första jobb på Sveriges Radio var som programledare för  
lokalkanalen P3 Din Gata. Jag fick reda på jobbet genom en 
annons på Arbetsförmedlingen. Jag sökte, fick komma på audition 
och testjobba och sen var jobbet mitt. Helt klart gav JU mig en 
mycket bra grund att jobba vidare på. 

När Farah funderar över mediebranschens framtid ser hon  
ett blandat klimat där en bred kompetens kommer att vara  
mycket viktig.

– Att vara programledare på radio innebär inte bara att man 
ska sända radio, man ska också vara duktig på exempelvis sociala 
medier. Du ska finnas där din publik är och att endast jobba via en 
kanal är helt enkelt inte tillräckligt. 

För att lyckas inom radio och tv måste man enligt Farah också 
vara modig, öppen och nyfiken.

– Du måste våga vara personlig, ta för dig och vara ihärdig. Och 
tacka aldrig nej till ett jobb. Ett jobb leder ofta till ett annat.
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ÖPPEN INGÅNG
Medie- och kommunikationsvetenskapliga 
programmets Öppen ingång är en möjlighet 
för dig som är osäker på vilket område du 
vill fördjupa dig inom. Att söka till Öppen 
ingång innebär att du skjuter upp valet av 
inriktning till termin 2. Då har du hunnit få 

en känsla för utbildningen och vad du vill 
inrikta dig mot.

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017.

ANMÄLNINGSKOD

HJ-52064

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på ju.se/mkv

HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH KOMMUNIKATION

MEDIE- OCH  
KOMMUNIKATIONSVETENSKAP  3  år

 180 hp
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet (MKV) är en treårig utbildning med 
lång praktik och stora möjligheter till utlandsstudier. Utbildningen ger dig ett brett arbetsfält 
inom information, kommunikation, marknadskommunikation och medieproduktion.

MKV-programmet kan läsas med fyra olika 
inriktningar. Under utbildningens första år 
läser alla studenter gemensamma kurser 
inom huvudområdet Medie- och kommu-
nikationsvetenskap. Under termin tre läser 
du den inriktning som du själv har valt för 
att spetsa din utbildning. Utöver kurserna 
inom din inriktning har du har goda möj-
ligheter att profilera din utbildning ytterlig-
are genom praktik, projektarbete, uppsatser 
och en valbar termin där du kan passa på att 
studera utomlands.

INRIKTNINGAR

Programmet kan läsas med fyra olika inrikt-
ningar: Global Communication, Strategisk 
kommunikation, Marknadskommunikation 
eller Medieproduktion. Du väljer din inrikt-
ning redan när du söker till programmet. Är 
du osäker finns möjlighet att välja Öppen 
ingång. 

STUDERA UTOMLANDS

Jönköping University har ett internationellt 
fokus och det finns goda möjligheter att 
både studera och/eller praktisera utomlands. 
Du kommer dessutom att möta utländska 
studenter och gästföreläsare i flera av de 
olika kurserna. 

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

Inget annat MKV-program i Sverige har så 
lång verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 
som MKV-programmet på Högskolan för 
lärande och kommunikation. Du gör VFU 
i tolv veckor, allra sist i utbildningen. För 
många studenter leder praktiken till ett 
första jobb efter utbildningen. 

EFTER UTBILDNINGEN

Efter avklarade studier har du en bred teore-
tisk och praktisk kompetens som mot svarar 
de krav som ställs på morgondagens kom-
munikatörer. Våra tidigare studenter jobbar 
bland annat som kommunikationsstrateger 
i offentlig sektor, inom medieproduktion, på 
näringslivets marknads- och kommunika-
tionsavdelningar samt på pr-byråer. Många 
startar egna företag inom kommunikations-
branschen – en del redan under studietiden.

PÅBYGGNAD

Funderar du redan nu på möjligheten att 
studera vidare? Läs mer om vårt master- 
program International Communication på 
sidan 107 eller på ju.se/studera

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet samt Samhälls-
kunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 
6/B, Samhällskunskap A och Svenska 3/B 
eller Svenska som andraspråk 3/B.

ÅR 1

Introduktion – MKV i teori och praktik  7,5 hp

Medier, politik och samhälle  7,5 hp

Digitala verktyg, kreativitet och kritik  7,5 hp

Språket som arbetsredskap  7,5 hp

Kommunikation och organisation  7,5 hp

Kultur och visuell kommunikation  7,5 hp

Medie- och kommunikationsvetenskapliga 

teorier och metoder I  7,5 hp

Uppsats  7,5 hp

ÅR 2

Kurser inom vald inriktning  30 hp

Valbara kurser, möjlighet till  

utlandsstudier  30 hp

ÅR 3

Medie- och kommunikationsvetenskapliga 

teorier och metoder II 15 hp

Uppsats 15 hp

Projektarbete 12 hp 

Verksamhetsförlagd utbildning 18 hp
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– På MSLGROUP ledde jag den kreativa enheten MSL Studios  
under många år. När det kom till produktion var det väldigt 
blandat, allt från ren branding till animerad film. Men efter att ha 
byggt upp studion och testat på konsultsidan i ganska många år 
blev jag sugen på att sitta på andra sidan bordet. På Praktikertjänst 
har jag övergripande ansvar över den visuella identiteten och de 
produktioner som mynnar ut från den. 

För att bli framgångsrik inom kommunikationsbranschen 
tycker Jesper att du måste vara prestigelös.

– Det är en prestigefull bransch, men alla har inte samma 
inställning till grafisk design och produktion. På ett sätt är det din 
uppgift att rådgöra med kunden för att hitta den bästa möjliga 
lösningen, men om de vill testa ett annat spår gäller det att tänka 
ett varv extra och göra det bästa av den situationen. Ibland behöver 
bara något fixas, och snabbt! Utan den egenskapen blir kunden 
ofta missnöjd, och kontot kan försvinna från byrån.

Efter examen arbetade Jesper Jarl nästan sju år på JKL, som är ett konsultbolag inom 
strategisk kommunikation, och dess systerbyrå MSLGROUP. Sedan augusti jobbar han 
som art director på Praktikertjänst i Stockholm.

Som art director måste du vara i ständig utveckling
jesper jarL – aLumn medie- ocH kommunikationsvetenskap inriktning medieproduktion

Jesper berättar att hans bransch förändras hela tiden, vilket 
också gör den spännande. 

– När jag började jobbade vi inte alls med vissa plattformar 
eller uttryckssätt. Mina studier på MKV varvade mycket teori med 
praktik, men då (2005) berörde den inte mycket alls kring sociala 
medier, något många av oss jobbar med i dag. Jag tror de flesta 
som lyckas i branschen just har ett driv och tycker att det är roligt 
med förändring. Vare sig det gäller din egen kompetens eller 
jobbets strategi, så bör du aldrig tänka att något inom branschen 
kommer att bestå. Så satsa inte allt på en grej. 

Han menar också att det kollektiva samarbetet är viktigt i såväl 
studie- som yrkesliv.

– Du får varken välja dina studiekamrater eller arbetskamrater 
så det handlar om att arbeta fram en professionell samarbets-
förmåga. Då kommer du långt.
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MEDIEPRODUKTION
Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet med inriktning  
Medieproduktion är journalistiskt orienterat men ger även en god grund för dig  
som vill arbeta operativt på kommunikations- och marknadsavdelningar.

Kommunikatörer med kunskap i produktion 
av rörlig bild och ljud, som exempelvis en 
video eller en podd, efterfrågas i allt högre 
grad av arbetsgivare i flera av kommunika-
tionsbranschens fält. Medieproduktion 
passar dig som vill få en gedigen MKV- 
utbildning med en spets inom visuell och 
audiovisuell produktion för webben. I inrikt-
ningsterminen går teori och praktik hand i 
hand. Du tar avstamp i teorin, producerar, 
och värderar sedan resultatet utifrån teorin. 
De studenter som har gått utbildningen 
arbetar som bland annat videoproducenter, 
skribenter, kommunikatörer och journalister.
På Högskolan för lärande och kommunika-
tion finns en radiostudio och en tv-studio 
som används både i undervisningen och av 
olika studerandeföreningar.

KURSER INOM INRIKTNINGEN

The Foundations of Journalism 7,5 hp

I den här kursen får du kunskaper om olika 
vetenskapliga teorier inom ämnesområdet 

journalistik och tränar bland annat upp din 
källkritik, din intervjuteknik och din etiska 
kompass.

Radioproduktion 7,5 hp

Du får tekniska och teoretiska kunskaper 
inom radioproduktion och du utvecklar din 
förmåga att berätta med ljud. Du utvecklar  
även förmåga att göra inspelade och redi-
gerade radioreportage samt direktsända 
program.

Videoproduktion 7,5 hp

Kursen ger dig kunskap om och förståelse 
för produktion av rörlig bild. Du tar avstamp i 
teorier och forskning om videoproduktionens 
möjligheter och begränsningar. Du lär dig 
hantera kameran, ljussätta och redigera. En 
mycket viktig del i kursen är värdering och 
analys av den egna och andras produktioner. 

Integrerad medieproduktion 7,5 hp

I den här kursen arbetar du med text, bild, 
ljud och rörlig bild. Du driver en egen 
sajt och olika sociala medier-konton. Du 
anpassar budskap och interaktion till olika 
kanaler och plattformar – allt grundat i färsk 
forskning. Du lär dig också olika tekniska 
förutsättningar för webbpublicering och 
utvecklar ditt skrivande i olika genrer.

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017.

ANMÄLNINGSKOD

HJ-52061

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på ju.se/mkv

HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH KOMMUNIKATION

MARKNADSKOMMUNIKATION
Marknadskommunikation handlar om en organisations eller ett företags kommunikation 
mot dess kunder och andra intressenter. Många av de studenter som läst Medie- och kom-
munikationsvetenskapliga programmet med inriktning marknadskommunikation arbetar på 
marknadsavdelningar i privat sektor och på pr-byråer och andra kommunikationsbyråer.

I inriktningskurserna under termin 3 lär du 
dig bland annat hur du arbetar strategiskt 
med en organisations varumärke och hur 
du kan kommunicera säljande budskap. En 
stor del av undervisningen sker i projekt-
form och anpassas till vad som händer inom 
området just nu. Du får en introduktion till 
olika teoretiska modeller för marknadskom-
munikation. De använder du sedan som en 
verktygslåda och applicerar på fall, där målet 
är att strategiskt anpassa kommunikationen 
till den tänkta målgruppen.

KURSER INOM INRIKTNINGEN

Kommunikation, reklam och marknad 7,5 hp

I kursen belyses marknadskommunikation-
ens roll i ett företag eller en organisation. Du 
utvecklar en förståelse för reklamens utveck-

ling, målgruppsanalys, omvärldsanalys och 
olika roller inom marknadskommunikation.

Strategic Brand Management 7,5 hp

Kursen ger dig ett strategiskt perspektiv på 
varumärken och deras roll för företag och 
organisationer. I både praktiska och teoretiska 
moment utforskar vi hur varumärket kan 
användas i utvecklingen av kommunikations-
insatser, produkter, tjänster och kundupp-
levelser.

Projekt- och produktionsledning 7,5 hp

Alla former av marknadskommunikation 
kräver noggrann planering och styrning för 
att bli framgångsrik. Den här kursen ger dig 
verktyg och kunskaper för att hantera små 
och stora projekt.

Kreativt skrivande 7,5 hp

En kurs med fokus på praktiskt skrivande. 
Genom övningar, föreläsningar och semi-
narier övar du din förmåga att uttrycka dig 
skriftligt i olika sammanhang. Kursen har ett 
visst fokus på kommersiellt skrivande.

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017.

ANMÄLNINGSKOD

HJ-52060

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på ju.se/mkv
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På Länsstyrelsen jobbar hon främst med strategisk kommu-
nikation kring frågor om våld i nära relationer, prostitution och 
människohandel.

– Jag arbetar bland annat med att utveckla textinnehåll på både 
intranät och extern webbplats. Just nu pågår ett arbete i projekt-
form kring prostitution, där är jag ansvarig för att alla inblandade 
får den information som krävs för att projektets genomförande 
ska bli så bra som möjligt.

Saras utbildning är teoretisk och lägger en tydlig vetenskaplig 
grund, något Sara snabbt lärde sig att uppskatta.

– Innan jag började plugga tänkte jag nog att jag redan var 
duktig på att skriva, hålla föredrag och planera projekt, men jag 
förstod ganska omgående att det fanns mycket mer att lära. I dag 
är jag glad att jag tog mig an alla verktyg som utbildningen gav 
mig, för nu är jag vass på kommunikation. Programmet gav dess-
utom en bra anknytning till yrkeslivet, dels genom föreläsningar 
av yrkesverksamma men också genom praktik och projektarbete.

Under sin valbara termin valde Sara att stanna i Sverige och 
läsa genusvetenskap och arbetsledning. 

– Mitt mål var att få en mer fördjupad kunskap i genusfrågor 
som fram till dess bara var ett intresse och något jag arbetade 
med ideellt. I dag får jag jobba med jämställdhetsfrågor varje dag, 
mycket tack vare att jag tog vara på den valbara terminen och 
spetsade mitt cv.

Under studietiden var Sara dessutom ordförande i student-
föreningen Spectra som arbetar för mänskliga rättigheter och  
mot diskriminering.

– Genom engagemanget fick jag möjligheten att planera och 
genomföra roliga event. Föreningen gjorde det också möjligt för 
mig att få föreläsa för yrkesverksamma om genus och normer, 
vilket är något jag länge velat göra. Sist men inte minst gav det 
mig vänner för livet! 

Sara Johnsson har studerat Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet. 
Under studietiden engagerade hon sig och arbetade för mänskliga rättigheter och mot 
diskriminering. Nu jobbar hon på Länsstyrelsen i Jönköpings län. 

Strategisk kommunikatör med fokus på jämställdhet
sara joHnsson – aLumn medie- ocH kommunikationsvetenskap inriktning strategisk kommunikation
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GLOBAL COMMUNICATION
På Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet med inriktning Global Communi-
cation står interkulturell och internationell kommunikation i fokus. Under inriktningsterminen 
läser du alla kurser på engelska tillsammans med utbytesstudenter från andra länder.

MKV-programmet med inriktning Global 
Communication passar dig som vill arbeta 
som kommunikatör i en internationell miljö. 
Det kan röra sig om arbete i en svensk orga-
nisation med omfattande utländska kontakter, 
eller en kommunikatörstjänst helt baserad i 
utlandet. Genom att förlägga den val fria  
terminen på ett utländskt partneruniversitet, 
välja att göra den verksamhetsförlagda 
utbildningen i ett annat land och kanske 
också samla in data till din kandidatuppsats 
utomlands, kan du med den här inriktningen 
som bas få en stark internationell prägel på 
din examen.

KURSER INOM INRIKTNINGEN

Communication across cultures 7,5 hp

En kurs som lyfter fram kommunikations-

mönster i olika kulturer. Du får insikt i 
mångkulturell kommunikation i exempelvis
strategiska kommunikationsarbeten.

Communication in a global  

media environment 7,5 hp

En kurs där du får ta del av olika medie-
system och medielandskap. Kursen tar 
upp fördelar och nackdelar med dagens 
globalisering och vårt mediesamhälle.

Leadership in a global environment 7,5 hp

Du utvecklar kunskap om och förståelse 
för ledarskap i olika kulturer. Kursen tar 
även upp kriskommunikation och interna 
kommunikationsbehov inom företag och 
organisationer.

Cross-cultural advertising and  

marketing communication 7,5 hp

Kursen ger dig insikter i varumärkesbyggande 
processer, marknadskommunikation och 
medierelationer i en tvärkulturell miljö.

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017.

ANMÄLNINGSKOD

HJ-56063

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på ju.se/mkv

HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH KOMMUNIKATION

STRATEGISK KOMMUNIKATION
Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet med inriktning Strategisk  
kommunikation passar dig som vill arbeta med kommunikation för att uppnå en  
organisations mål.

I den här inriktningen får du en bred utbild-
ning inom organisationskommunikation och 
rustar dig för att arbeta med kommunikation 
för att uppnå ett företags, en myndighets 
eller en annan organisations strategiska 
mål. Kurserna tar upp socialpsykologiska 
mekanismer, samhällets organisering, 
varumärkesstrategier, informationskam-
panjer, medierelationer och kriskommu-
nikation. Inriktningen lägger också stor vikt 
vid kommunikatörens viktigaste redskap: 
skriftspråket. 

KURSER INOM INRIKTNINGEN

Organisationers kommunikativa  

grunder 7,5 hp

Du utvecklar förståelse för att socialpsyko-
logiska mekanismer som till exempel social-
isation, könsroller och attityder kan förklara 
mänskligt beteende och kommunikation. Du 

utvecklar kunskaper om att fenomen som 
mål, struktur, makt, omvärld och ledarskap 
kan förklara en organisations kommunika-
tion och lärande. Du får träna dig i muntlig 
presentationsteknik.

Samhälle och språk 7,5 hp

Kursen tar upp svensk politik och förvaltning 
samt hur man skapar ett funktionellt språk 
för olika syften och kommunikationssitua-
tioner.

Marknad och medier 7,5 hp

Kursen fokuserar på marknadskommunika-
tion och medierelationer. Du utvecklar kun-
skap om och förståelse för den typ av extern 
kommunikation som kommer att möta dig i 
ditt framtida yrkesliv som kommunikatör.

Crisis Communication 7,5 hp

Kursen belyser nyttan och behovet av  
fungerande krisberedskap. Du får träna  
dig i krishantering och på hur man bäst  
förbereder sig på olika krissituationer  
utifrån ett kommunikativt perspektiv.

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017.

ANMÄLNINGSKOD

HJ-56062

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på ju.se/mkv
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– Min sambo kom med idén att jag nog skulle passa inom 
rekrytering. Jag kände lite på tanken och kom fram till att det 
lät intressant, brett och kul. Jag kollade upp vad för program 
jag skulle kunna läsa och var det erbjöds. Jag har mitt liv här i 
Jönköping, så det passade mig utmärkt att utbildningen fanns här.

Julias intryck av utbildningen hittills är att det känns kul, 
intressant och strukturerat. Hon har studerat på högskola tidigare 
och visste därför ganska väl vad hon skulle förvänta sig, även om 
mycket såklart skiljer från lärosäte till lärosäte.

– Jag har fått en känsla att just den här utbildningen är kom-
plett för yrken inom HR. Att den nyligen är uppdaterad känns po-
sitivt och förhoppningsvis gör det att man blir ännu mer attraktiv 
på arbetsmarknaden.

Fritiden går åt till att umgås med vänner och familj samt 
golfen, som de senaste åren varit både jobb och hobby. Julia blev 
proffs 2010 och har sedan dess spelat runt om i världen.

juLia davidsson – student Human resources, inriktning företagsekonomi

Julia kombinerar livet som student och golfproffs

Julia kommer från Jönköping och hade ingen önskan om att lämna stan för att plugga. 
När hon upptäckte att det program hon ville läsa fanns på Jönköping University blev 
valet lätt. Nu har hon nyligen påbörjat sina studier i Human Resources.

– De första åren som proffs var mestadels i Sverige där jag  
lyckades bra på den nordiska touren. 2013 kvalade jag in och spe-
lade mitt första år på Europatouren. Det blev tre säsonger där och 
nu spelar jag på undertouren. 

Golfen har också gjort att Julia fått den arbetslivserfarenhet som 
krävs för att kunna söka Human Resources.

– Förutom att jag spelar och tränar golf har jag en enskild firma 
som alla intäkter och kostnader går igenom. Det är en hel del 
administrativt arbete med att t.ex. skaffa sponsorer, förbereda och 
genomföra olika event och föreläsningar samt boka flygbiljetter, 
hotell och liknande.

– Min plan nu är att kombinera pluggandet med golfen så länge 
jag tycker att det känns bra och jag hinner med båda delar. Efter 
utbildningen vill jag skaffa mig ett jobb inom HR och se till att jag 
har kul och mår bra på vägen. 
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HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH KOMMUNIKATION

HUMAN RESOURCES  
INRIKTNING FÖRETAGSEKONOMI 

 3  år

 180 hp

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi, inriktning Human Resources

Detta program är för dig som främst vill fokusera på personalen som resurs i organisationen  
ur ett mer övergripande perspektiv. Du får möjligheten att fördjupa dig inom företags-
ekonomi, samtidigt som du får en bred kompetens inom Human Resources. 

Human Resources (HR) kallas det yrkes- och 
kunskapsområde som intresserar sig för  
arbetslivets viktigaste resurs, människan. 
Oavsett storlek, inriktning eller form är alla 
organisationer beroende av de människor 
som arbetar inom dem. Du som läser  
Human Resources, inriktning mot företags-
ekonomi kommer få en bred kunskap inom 
företagsekonomi, som organisation, redo-
visning, finansiering, marknadsföring och 
ledarskap. Du får en teoretisk och praktisk 
kompetens som motsvarar de krav som ställs 
på dagens och morgondagens HR-personal.

STUDERA UTOMLANDS

Programmet har en internationell profil som 
gör dig förberedd på att jobba inom såväl 
nationella som internationella organisationer 
och företag. Under det sista året har du goda 
möjligheter till internationellt utbyte genom 
att förlägga en termin vid något av våra 
partneruniversitet.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

Redan under utbildningen får du kontakt 
med ditt kommande yrkesliv genom verk-
samhetsförlagd utbildning, som du kan välja 
att göra i Sverige eller utomlands.

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen kommer du kunna arbeta 
för ett hållbart arbetsliv med strategisk 
kompetensförsörjning samt utveckling av 
personal och organisation. Tidigare student-

er jobbar i både privat och offentlig sektor i 
olika ledande och/eller stödjande HR-funk-
tioner. De arbetar bland annat som HR-spe-
cialister, HR-konsulter, personalutvecklare, 
enhets chefer samt konsulter i bemannings- 
och rekryteringsföretag.

PÅBYGGNAD

Funderar du redan nu på möjligheten att 
studera vidare? Läs mer om våra program  
på avancerad nivå från sida 106 eller på  

ju.se/studera

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet samt Mate-
matik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 
1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, 
Matematik B och Samhällskunskap A och 
Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 
3/B. Dess utom krävs ett års arbetslivserfar-
enhet på lägst 50 % under minst 12 månader 
och avser arbete i Sverige eller utomlands i 
anställning eller i eget företag.

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017.

ANMÄLNINGSKOD

HJ-52249

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på ju.se/hrekonomi

ÅR 1

Introduktion till HR 3 hp

Organisationen; en introduktion 4,5 hp

Socialpsykologi med grupprocesser 7,5 hp

Arbets- och organisationspsykologi 7,5 hp

Arbetsrätt 1 7,5 hp

Externredovisning 7,5 hp

Budget och personalekonomi 7,5 hp

Corporate Finance* 7,5 hp

Rekrytering och omställning 7,5 hp

ÅR 2

Vetenskapsteori och metod I* 7,5 hp

Arbetsrätt 2 7,5 hp

Leadership in a Global Context* 7,5 hp

Tillämpningsarbete* 7,5 hp

Strategic HR 7,5 hp

Organizing and Leading Change 7,5 hp

VFU* 7,5 hp

Ledningsgruppens arbete och retorik* 7,5 hp

ÅR 3

Möjlighet till utlandsstudier 30 hp

Internal Marketing and Communications 7,5 hp

Work and Inter-Cultural Encounters 7,5 hp

Competence Development in  

the Workplace 7,5 hp

Conflict Management 7,5 hp

Vetenskapsteori och metod II* 7,5 hp

Kandidatuppsats i företagsekonomi* 15 hp

Genus och andra maktordningar 7,5 hp

* Inriktningsanpassad kurs 
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Utlandsstudierna gav värdefulla livserfarenheter
andrea eriksson – aLumn personaLprogrammet (numera Human resources)

Andrea läste personalvetenskap för att hon ville skapa sig en bred grund inför  
arbetslivet och arbeta med människor. Att hon valde Högskolan för lärande och  
kommunikation berodde delvis på att det fanns möjlighet till en utlandstermin  
med många partner universitet och länder att välja bland.

– Att studera utomlands var ett av mina mål redan innan jag 
började plugga, och jag är otroligt glad att jag läste en termin vid 
Camosun College i Victoria, Kanada. Det var en helt fantastisk 
upplevelse som alla som har chansen borde ta. Jag gjorde det dels 
för att jag älskar att resa och upptäcka nya platser och gillar att 
träffa människor från hela världen, men också för att förbättra 
min engelska och skapa mig bredare livserfarenhet. Jag fick vara 
med om en massa häftiga upplevelser, berättar hon.

Andrea, som nu jobbar som personaladminstratör på Prolympia 
i Jönköping, tror att utlandsstudier är en bra merit och erfarenhet 
att ha med sig in i såväl arbetslivet som det privata livet.

– Utlandsstudier utvecklar språkkunskaper och ger en konkur-
rensfördel när man söker jobb. Det är också otroligt nyttigt – man 
stöter på många olika typer av människor och beteenden från 
olika kulturer, vilket är värdefullt i min yrkesroll.
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HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH KOMMUNIKATION

HUMAN RESOURCES 
INRIKTNING PSYKOLOGI 

 3  år

 180 hp

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet psykologi, inriktning Human Resources

Detta program är för dig som främst vill fokusera på individen i organisationen.  
Du får möjligheten att fördjupa dig inom psykologi, samtidigt som du får en  
bred kompetens inom Human Resources.

Human Resources (HR) är beteckningen på 
de mänskliga resurserna i ett företag eller 
en organisation. Oavsett storlek, inriktning 
eller form är alla organisationer beroende av 
de människor som arbetar inom dem. Du 
som läser Human Resources, inriktning mot 
psykologi kommer lära dig arbeta utifrån 
kunskap om såväl individ som grupp och 
organisation. Du kommer få en fördjupad 
kunskap inom ämnet psykologi. Du får en 
bred teoretisk och praktisk kompetens som 
motsvarar de krav som ställs på dagens och 
morgondagens HR-personal.

STUDERA UTOMLANDS

Programmet har en internationell profil som 
gör dig förberedd på att jobba inom såväl 
nationella som internationella organisationer 
och företag. Under det sista året har du goda 
möjligheter till internationellt utbyte genom 
att förlägga en termin vid något av våra 
partneruniversitet.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

Redan under utbildningen får du kontakt 
med ditt kommande yrkesliv genom verk-
samhetsförlagd utbildning som du kan välja 
att göra i Sverige eller utomlands.

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen kommer du kunna arbeta 
för ett hållbart arbetsliv med strategisk 
kompetensförsörjning samt utveckling av 
personal och organisation. Tidigare student-
er jobbar i både privat och offentlig sektor i 

olika ledande och/eller stödjande HR-
funktioner. De arbetar bland annat som 
HR- specialister, HR-konsulter, personal-
utvecklare, enhets chefer samt konsulter i 
bemannings- och rekryteringsföretag.

PÅBYGGNAD

Funderar du redan nu på möjligheten att 
studera vidare? Läs mer om våra program  
på avancerad nivå från sida 106 eller på  

ju.se/studera

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet samt Mate-
matik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 
1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, 
Matematik B och Samhällskunskap A och 
Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 
3/B. Dess utom krävs ett års arbetslivserfar-
enhet på lägst 50 % under minst 12 månader 
och avser arbete i Sverige eller utomlands i 
anställning eller i eget företag.

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017.

ANMÄLNINGSKOD

HJ-52250

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på ju.se/hrpsykologi

ÅR 1

Introduktion till HR 3 hp

Organisationen; en introduktion 4,5 hp

Socialpsykologi med grupprocesser 7,5 hp

Arbets- och organisationspsykologi 7,5 hp

Arbetsrätt 1 7,5 hp

Externredovisning 7,5 hp

Budget och personalekonomi 7,5 hp

Arbetsmiljö och hälsa* 7,5 hp

Rekrytering och omställning 7,5 hp

ÅR 2

Vetenskapsteori och metod I* 7,5 hp

Arbetsrätt 2 7,5 hp

Global Talent and Giftedness  

Management*  7,5 hp

Tillämpningsarbete* 7,5 hp

Strategic HR 7,5 hp

Individuella skillnader med  

tillämpad psykometri* 7,5 hp

Organizing and Leading Change 7,5 hp

VFU* 7,5 hp

ÅR 3

Möjlighet till utlandsstudier 30 hp 

Internal Marketing and Communications 7,5 hp

Work and Inter-Cultural Encounters 7,5 hp

Competence Development in  

the Workplace 7,5 hp

Conflict Management 7,5 hp

Vetenskapsteori och metod II* 7,5 hp

Kandidatuppsats i psykologi* 15 hp

Genus och andra maktordningar 7,5 hp

***Inriktningsanpassad kurs 
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Under utbildningen gjorde My sin femveckorspraktik på 
organisa tionen Framtidsjordens huvudkontor i Stockholm och 
sin tioveckors praktik i Sydafrika på the Wildlife and Environment 
Society of South Africa (WESSA). 

– Det är en speciell känsla att omsätta det man lärt sig i 
föreläsningssalen till praktiskt arbete och jag är otroligt tacksam 
för möjligheten att göra just detta under studietiden. Båda mina 
praktiktillfällen var otroligt lärorika och gav verkligen kunskap och 
kontakter som jag kommer ha användning för i min yrkeskarriär. 

Utöver praktik i Stockholm och Sydafrika gjorde My också en 
utbytestermin på Penn State University i USA. 

– En stor anledning till att jag valde JU var just möjligheten till 
utbytestermin. Min termin i USA kan inte beskrivas som annat än 
bland det bästa jag gjort i hela mitt liv. Det var självklart super-
läskigt att ge sig iväg men jag ångrar inte mitt beslut en enda se-
kund. Penn State är ett av USA:s största universitet med en stark 
studentkultur och hundratals kurser att välja bland. Jag läste bland 

my andersson – aLumn internationeLLt arbete

Ett viktigt samhällspussel med internationell prägel

My Andersson tog i juni 2016 examen från programmet Internationellt  
arbete. En utbildning som tog henne både till Sydafrika och USA.

annat kurser inom miljöfilosofi och genusvetenskap som jag ser 
stor användning för i mitt framtida yrkesliv. Förutom jättebra kur-
ser träffade jag också fantastiska människor från hela världen som 
jag är helt säker på kommer finnas med resten av livet. 

My menar att studierna på Internationellt arbete skulle kunna 
beskrivas som att lägga ett stort pussel.

– Olika kurser ger olika insikter och förståelse kring vårt 
samhälle, och när du sedan lägger ihop pusselbitarna faller allt på 
plats. Internationellt arbete möjliggör en helhetsförståelse som jag 
ser som otroligt viktig för framtidens samhällsutveckling. Något 
jag också tar med mig från programmet är vikten av verklighets-
förankring när man diskuterar samhälls- och utvecklingsfrågor. 
Det går att lösa problem teoretiskt på ett kontor men det måste 
också fungera rent praktiskt ute i verkligheten och framför allt på 
platser med olika förutsättningar, något som verkligen har  
betonats under mina tre år på högskolan.
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HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH KOMMUNIKATION

INTERNATIONELLT ARBETE  
INRIKTNING GLOBALA STUDIER 

 3  år

 180 hp

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet globala studier

Programmet Internationellt arbete fokuserar på konsekvenserna av samtidens intensifierade 
globalisering och passar dig som vill arbeta med integrations- och migrationsfrågor, interna-
tionellt utvecklingssamarbete eller fredsbevarande arbete.

Programmet är tvärvetenskapligt, och med 
utgångspunkt från sociologiska, geografiska 
och statsvetenskapliga infallsvinklar studeras 
tre globala utmaningar, nämligen migration 
och integration, hållbar utveckling och fred 
och konflikt. Frågor om rättvisa, hållbarhet 
och mångfald diskuteras genomgående i 
utbildningen. Förutom kunskaper i globala 
studier ger programmet kompetenser i 
interkulturell kommunikation och projekt-
ledning.

STUDERA UTOMLANDS

Under utbildningen ges du möjligheter att 
studera utomlands vid något av Jönköping 
Universitys partneruniversitet. Här kan du 
fördjupa dina kunskaper i Globala studier 
eller komplettera din utbildning med andra 
akademiska kurser.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

Programmet ger möjligheter till verksam-
hetsförlagd utbildning (VFU) i Sverige eller 
utomlands, till exempel i ideella organisa-
tioner, myndigheter eller företag. Den verk-
samhetsförlagda utbildningen är uppdelad 
på två perioder; den första, kortare perioden, 
är valbar medan den andra perioden – som 
förläggs i ett annat land – är obligatorisk.

EFTER UTBILDNINGEN

Du får en gedigen samhällsvetenskaplig 
utbildning och verktygen för att utföra ett 

kvalificerat arbete inom många olika verk-
samhetsfält. I Sverige förväntas behovet av 
kvalificerade insatser inom migrations- och 
integrationsområdet öka och utbildningen 
ger en god förberedelse för sådant arbete. 
Är du intresserad av internationellt arbete 
förbereder utbildningen dig för till exempel 
fredsbevarande arbete och internationellt 
utvecklingssamarbete. 

PÅBYGGNAD

Funderar du redan nu på möjligheten att 
studera vidare? Läs mer om våra program  
på avancerad nivå från sida 106 eller på  

ju.se/studera

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet samt Samhälls-
kunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 
6/B, Samhällskunskap A.

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017.

ANMÄLNINGSKOD

HJ-52247

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på ju.se/ia

ÅR 1

Globala utmaningar: Introduktion  

till globala studier  7,5 hp

Utvecklingsstudier:  

Perspektiv och strategier  7,5 hp

Globala ekonomiska och  

politiska institutioner  7,5 hp

Identitet, kultur och religion:  

Ett globalt perspektiv  7,5 hp

Samhällsvetenskaplig metod  7,5 hp

Man, Society and Environment  7,5 hp 

Global Challenges and Strategies  

for Sustainable Development  15 hp

ÅR 2

Peace and Conflict Studies  15 hp

Migration och integration  15 hp

Utlandsstudier/Campusförlagda  

kurser inom programmet 30 hp

ÅR 3

Management and Planning 7,5 hp

Communication Perspectives  7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU  15 hp

Teorier och aktuell forskning  

i Globala studier  7,5 hp

Samhällsvetenskapliga metoder:  

Fördjupning  7,5 hp

Examensarbete i Globala studier  15 hp
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Med ett stort kontaktnät  
och en internationellt erkänd utbildning
mark asiimwe – student internationaL economics

Mark ville studera vid en globalt erkänd högskola, som lockade kvalificerade och inno-
vativa människor. Han valde noggrant och gjorde en hel del efterforskningar innan han 
bestämde att Jönköping International Business School var skolan han letade efter. 

Det viktigaste för Mark var att få en bra utbildning, men han ville 
få ut mer än så av studietiden. Han såg det som en chans att gå 
utanför sin komfortzon, och valde därför att studera i ett icke 
engelskspråkigt land och flytta långt ifrån Uganda. 

– Bilden jag fick när jag läste om Jönköping University var att 
jag skulle möta mycket folk från hela världen, och det är precis så 
det har varit. Jag tror faktiskt att jag har träffat folk från varenda 
land i Europa. Jag ångrar inte mitt val på något sätt.

Mark hade bestämt sig för att skaffa sig den allra bästa utbild-
ningen i International Economics, för att maximera chanserna att 
få ett bra jobb i framtiden.

– Jag uppskattar verkligen relationen mellan studenter och 
lärare här. Det är väldigt enkelt att kontakta och kommunicera 
med lärarna. De uppmuntrar verkligen studenterna och det känns 
som att deras mål är att vi ska förstå vad det handlar om, inte bara 
klara kurserna.

– Sedan jag kom hit har JIBS blivit dubbelackrediterad, vilket är 
ovanligt. Det är en kvalitetsmärkning som kommer hjälpa mig i 
framtiden och som dessutom säkerställer att skolan attraherar de 
bästa studenterna och föreläsarna. 

Mycket tid går åt till studier, men det finns också plats för nöjen, 
vilket Mark också tycker är en viktig del av studietiden. 

– Studentkåren gör ett bra jobb och jag tycker att Jönköping är 
en väldigt bra studentstad.

Även om Mark trivs i Jönköping har han inte planer på att 
stanna här. 

– I framtiden planerar jag att använda mina kunskaper och mitt 
nätverk för att göra mitt land till en bättre plats. Jag vill utveckla 
min familjs företag och få det att växa; genom att använda det 
jag lärt mig i Sverige vill jag förändra och förbättra transport-
branschen i Uganda.
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JÖNKÖPING INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

INTERNATIONAL  
ECONOMICS 

 3  år

 180 hp

Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet nationalekonomi

Världen behöver beslutsfattare och företagsledare som kan jobba i en internationell  
miljö. Vill du ha en framtida karriär där du jobbar nära besluten och kan påverka inom  
olika företag och organisationer så är detta ett program som passar dig.

Utbildningen syftar till att utveckla din 
förmåga att förstå och analysera olika typer 
av samhällsekonomiska problem och även 
dynamiken i den internationella och globala 
världsekonomin.

Förmågan att analysera problem på ett 
systematiskt sätt är grundläggande i modern 
nationalekonomi och genomsyrar hela 
programmet. Du får även goda kunskaper i 
statistik, ekonometri och företagsekonomi. 
Kombinationen ger en bra och bred grund 
att stå på inför framtida karriärval.

Hela utbildningen ges på engelska och du 
läser tillsammans med studenter från hela 
världen. Mångfalden av studenter innebär att 
du får kunskap om och erfarenhet av att ar-
beta med personer från olika kulturer vilket 
ger dig viktiga färdigheter att ta med dig  
till arbetsmarknaden. Under utbildningen 
har du även möjlighet att genomföra ett 
internship.

STUDERA UTOMLANDS

Du har möjlighet att tillbringa en termin 
utomlands vid något av våra partneruniver-
sitet. Förutom att det är en upplevelse för 
livet så ger utlandsstudier tillgång till unika 
kurser där du har möjlighet att specialisera 
dig inom ett ämne, utökade språkkunskaper 
samt ett personligt internationellt nätverk. 

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen kommer du att ha fär-
digheter och kunskap som är åtråvärda på 
arbetsmarknaden. Den största färdigheten är 
att du kommer att ha utvecklat din analytiska 
förmåga, vilket innebär att du förstår, kan  

integrera och analysera olika problemställ-
ningar. Framtida arbetsuppgifter kan bland 
annat innefatta analyser och utredningar 
inom olika svenska och multinationella 
företag och offentlig sektor. Exempel på 
företag där tidigare studenter har fått jobb 
är inom börs- och finansvärlden, statliga 
departement, kommunal verksamhet samt 
internationella organisationer. Många får 
dessutom jobb utomlands. 

PÅBYGGNAD

Funderar du redan nu på möjligheten att 
studera vidare? Läs mer om våra program  
på avancerad nivå från sida 106 eller på  

ju.se/studera

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet samt Matematik 
3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 
och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Matematik C, 
Samhällskunskap A.

SÄRSKILT URVAL

En mindre del av platserna till programmet 
tillsätts efter särskilt urval. 

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017.

ANMÄLNINGSKOD

HJ-52033

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på ju.se/ie

ÅR 1

Entrepreneurship and Business Planning  7,5 hp

Macroeconomic Principles  7,5 hp

Microeconomic Principles and  

Mathematics for Economics  7,5 hp

Basic Financial Accounting  7,5 hp

International Trade Theory  7,5 hp

Industrial Organisation  7,5 hp

Issues in Development Economics  7,5 hp

International Macroeconomics  

and Finance  7,5 hp

ÅR 2

Intermediate Microeconomics and  

Mathematical Economics  7,5 hp

Business Statistics 1  7,5 hp

Business Statistics 2  7,5 hp

Intermediate Macroeconomic Theory  7,5 hp

Law and Economics  7,5 hp

Corporate Finance 1  7,5 hp

Econometrics 1  7,5 hp

Organization and Leadership  7,5 hp

ÅR 3

Valbara kurser (utomlands eller på  

JIBS, kan inkludera praktik)  30 hp

Bachelor Thesis in Economics  15 hp

Econometrics 2  7,5 hp

Corporate Finance 2  7,5 hp 

PROGRAMMET GES HELT PÅ ENGELSKA
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– Utbildningen passar dig som har ett engagemang och är 
intresserad av att hitta nya vägar, produkter och tjänster för att 
lösa utmaningar inom hållbarhet. Du kommer trivas på program-
met om du är intresserad av kreativt arbete för att minska eller 
förhindra korruption, diskriminering, fattigdom, ojämlikhet och/
eller miljöförstöring.

Marcela betonar att det i dag är nödvändigt för företag och 
organisationer att hitta hållbara sätt att arbeta, både för deras egen 
överlevnad men även för planeten. Entreprenörer inom socialt och 
miljömässigt hållbarhetsarbete har förstått detta och introducerar 
därför nya sätt att arbeta.

– Det kommer finnas många typer av jobb att söka för dig som 
har en examen från programmet. Du kommer kunna göra karriär 
inom både vinstdrivande och icke vinstdrivande organisationer,  

eller inom politik, där du kan arbeta som bland annat projektledare, 
förändringsledare och analytiker. Du kommer också ha kunskap-
erna för att kunna starta egna, hållbara företag.

Marcela själv har studerat både i Mexiko och i Sverige. Hon är 
doktor i företagsekonomi och har jobbat både i offentlig och privat 
sektor, och har även erfarenhet av att starta företag. Nu arbetar 
hon på Jönköping International Business School vid JU.

– På JIBS har du möjlighet att utbilda dig i en internationell 
miljö där du kommer utveckla ett starkt entreprenöriellt sinne. 
Mina råd till alla studenter är att plugga hårt, resa och bygga ett 
nätverk av internationella vänner. De kan komma att bli dina 
fram tida kollegor i arbetet med att göra världen till en hållbar plats.

Sustainable Enterprise Development är ett nytt program på JU. Det riktar sig till  
studenter som vill jobba med social eller miljörelaterad hållbarhet. Marcela Ramírez- 
Pasillas som är programansvarig berättar mer om utbildningen.

marceLa ramirez-pasiLLas – programansvarig för sustainabLe enterprise deveLopment

Var en del av framtidens förändringsarbete
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JÖNKÖPING INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

SUSTAINABLE ENTERPRISE  
DEVELOPMENT 

 3  år

 180 hp

Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi

Det här är programmet för dig som är intresserad av att leda förändringsprocesser  
med ett särskilt fokus på hållbarhet från miljömässiga och sociala perspektiv, på  
företag eller icke-vinstdrivande organisationer. 

Programmet Sustainable Enterprise Develop-
ment har utvecklats för att möta ett ökande 
behov bland organisationer att arbeta med 
hållbara verksamhetslösningar. Innehållet 
är anpassat för att stimulera kreativitet och 
utveckla ett entreprenöriellt tankesätt, så att 
du när du tar examen är rustad att organisera 
och leda helt nya initiativ liksom förändring 
av existerande verksamhet. Under dina 
studier kommer du att möta studenter från 
många andra länder och undervisas av vår 
internationella stab av lärare.

STUDERA UTOMLANDS

Du har möjlighet att tillbringa en termin 
utomlands vid något av våra partneruni-
versitet. Förutom att det är en upplevelse 
för livet så ger utlandsstudier tillgång till 
unika kurser, möjlighet till specialisering, 
språkkunskaper samt ett internationellt 
personligt nätverk. Programmet lägger vikt 
vid att hjälpa dig utvecklas som individ och 
som del i detta förväntar vi oss att studenter 
tillbringar en termin utomlands.

EFTER EXAMEN

Efter studierna kommer du ha en bred bas 
inom företagsekonomi som gör dig lika väl 
förberedd för arbete inom privat näringsliv 
som i offentlig sektor och icke vinstdrivande 
organisationer. Programmet ger dig en gedi-
gen grund för många olika befattningar, men 
förbereder dig särskilt för positioner med 
fokus på förändringsledning, företagsutveck-
ling, projektledning och hållbarhetsarbete.

PÅBYGGNAD

Funderar du redan nu på möjligheten att 
studera vidare? Läs mer om våra program  
på avancerad nivå från sida 106 eller på  

ju.se/studera

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet samt Matematik 
3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 
och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Matematik C, 
Samhällskunskap A.

SÄRSKILT URVAL

En mindre del av platserna till programmet 
tillsätts efter särskilt urval. 

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017.

ANMÄLNINGSKOD

HJ-52035

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på ju.se/sed

ÅR 1

Entrepreneurship and Business Planning 7,5 hp

Foundations of Marketing  

and Communication 7,5 hp

Basic Financial Accounting  7,5 hp

Microeconomic Principles  

and Maths for Economics 7,5 hp

The Sustainable Enterprise – Social  

and Environmental Perspectives 15 hp

Macroeconomic Principles 7,5 hp

Business Statistics 1 7,5 hp

ÅR 2

Organizing for Profit and Purpose 7,5 hp

Strategy and Technology 7,5 hp

Design and Management of Change  

and Innovation  7,5 hp

Finance and Accounting  

for Sustainability 7,5 hp

Valbara kurser (utomlands eller på  

JIBS, kan inkludera praktik) 30 hp

ÅR 3

Applied Management of Change and  

Innovation for Sustainability 7,5 hp

Economics of Innovation  

and Sustainability 7,5 hp

Research Methods: Design,  

Implementation and Analysis  7,5 hp

Bachelor Thesis in Business  

Administration 15 hp

Supply Chain Management 7,5 hp

Governance for Sustainability  

and Responsible Ownership 7,5 hp 

 

ÅR 1-3

Professional Practice and Personal  

Development Portfolio 7,5 hp

PROGRAMMET GES HELT PÅ ENGELSKA



72

– International Management gav mig mycket internationell erfar-
enhet då en stor del av studenterna kommer från andra länder. 
Programmet ger en bred förståelse för hur företag fungerar och 
även varför de fungerar på olika sätt i olika regioner. Kurserna 
täcker allt ifrån organisationskulturer till nationalekonomi. Så på 
det stora hela är det ett brett program där man får prova på vad 
man tycker är intressant. 

Linnéa säger att hon valde JU för att hon är intresserad av både 
management och internationella miljöer.

– Det har alltid känts naturligt för mig att ta en ledande 
roll i olika sammanhang. Dessutom var det lockande med det 
internationella inslaget då jag inte visste hur management såg ut 
för människor från olika världsdelar. Det som är gott ledarskap 
i Skandinavien behöver inte uppfattas som bra ledarskap någon 
annanstans. Att själva högskolan är så internationell kändes som 
en klar fördel. 

Efter att ha läst International Management och blivit attraherad av programmets  
internationella prägel, studerar Linnéa Warnvik nu vidare mot en masterexamen  
på Jönköping International Business School.

På väg mot en ledande roll i en internationell miljö
Linnéa warnvik – aLumn internationaL management

Under sin utbildning passade hon på att läsa en termin vid 
ITESM Campus Monterrey i Mexiko.

– Jag hade hört att det var väldigt bra där och skolan hade kur-
ser inom internationell juridik och ekonomi. Att åka iväg kändes 
som ett självklart val. Jag fick lära mig spanska, ett språk som jag 
inte kunde prata innan jag kom dit och jag fick uppleva en helt 
annan kultur. 

Nu läser hon masterprogrammet Digital Business, ett program 
som är helt nytt på JIBS.

– Programmet fokuserar på hur företag använder digitala  
element till sin fördel och hur man kan inkludera digitalisering  
i sin affärsplan. Under utbildningen kommer jag att ta ett  
internship för att få ytterligare praktisk kunskap. Att all min högre 
utbildning har skett i en internationell miljö helt på engelska  
kommer hjälpa mig då sättet som jag jobbar på är kompatibelt 
med många kulturer. 
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PROGRAMMET GES HELT PÅ ENGELSKA

JÖNKÖPING INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

INTERNATIONAL  
MANAGEMENT 

 3  år

 180 hp

Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi

International Management är ett program för dig som vill arbeta i internationella affärs-
miljöer. Utbildningen ger en gedigen bas i ekonomi, med internationella perspektiv, och  
goda förutsättningar för olika typer av karriärer inom näringslivet.

Dagens näringsliv innebär ett ständigt utbyte 
av varor och tjänster över nationsgränser 
och företag internationaliseras i allt högre 
utsträckning. Detta innebär att internationell 
och entreprenöriell kompetens blir alltmer 
betydelsefull. Programmets genomgående 
teman är därför entreprenörskap, närings- 
livsförnyelse och internationalisering.

Utöver huvudämnet företagsekonomi 
läser du kurser i nationalekonomi, statistik 
och engelska, som ger en bred bas för en 
karriär som ekonom. För att spetsa din 
kompetens ingår flera kurser med specifikt 
fokus på det internationella perspektivet av 
förtagande. Du bedriver också dina studier 
helt på engelska tillsammans med studen-
ter från hela världen. Under det tredje året 
formar du din egen fördjupning genom att 
välja valbara kurser.

Programmet kombinerar teori och prak-
tik. En viktig del i detta är att varje student 
tillsammans med andra studenter, tilldelas 
ett fadderföretag som ni besöker flertalet 
gånger.

STUDERA UTOMLANDS

Under tredje året har du möjlighet att 
tillbringa en termin utomlands vid något av 
JIBS partneruniversitet. Förutom att det är 
en upplevelse för livet så ger utlandsstud-
ier tillgång till unika kurser, möjlighet till 
specialisering, språkkunskaper samt ett 
internationellt personligt nätverk. 

EFTER UTBILDNINGEN

Med en examen från programmet har du en 
utmärkt grund för att påbörja en interna-
tionell karriär i näringslivet – antingen som 
anställd eller egenföretagare. Du kan till 
exempel komma att arbeta som affärsut-
vecklare, produktchef, varumärkesansvarig, 
kundansvarig eller marknadsassistent.

PÅBYGGNAD

Funderar du redan nu på möjligheten att 
studera vidare? Läs mer om våra program  
på avancerad nivå från sida 106 eller på  

ju.se/studera

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet samt Matematik 
3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 
och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Matematik C, 
Samhällskunskap A.

SÄRSKILT URVAL

En mindre del av platserna till programmet 
tillsätts efter särskilt urval. 

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017.

ANMÄLNINGSKOD

HJ-52003

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på ju.se/im

ÅR 1

Business and Academic  

Communication 1  7,5 hp

Entrepreneurship and Business Planning  7,5 hp 

Microeconomic Principles and  

Mathematics for Economics  7,5 hp  

Basic Financial Accounting  7,5 hp

Macroeconomic Principles  7,5 hp  

Management Accounting  7,5 hp  

Marketing Management  7,5 hp 

Organization and Leadership  7,5 hp

ÅR 2

Strategy and Technology  7,5 hp  

Business Statistics 1  7,5 hp  

Business Statistics 2  7,5 hp  

Research Methods: Design,  

Implementation and Analysis  7,5 hp

Corporate Finance 1  7,5 hp  

International Trade Theory  7,5 hp  

International Macroeconomics  

and Finance  7,5 hp

International Management 7,5 hp

ÅR 3

Valbara kurser (utomlands eller på  

JIBS, kan inkludera praktik) 30 hp

Business Ethics  7,5 hp 

Valbar kurs  7,5 hp

Bachelor Thesis in  

Business Administration  15 hp 
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aLice svensson – student marketing management

– Marketing Management var ett självklart val för mig då kurserna 
kändes innovativa och annorlunda jämfört med andra ekonomi-
program. Det kändes som ett program som skulle ge mig en bra 
grund för olika karriärvägar. Efter studenten reste jag utomlands 
och drabbades av ”the travel bug”. Därför var det viktigt för mig att 
den internationella känslan skulle finnas kvar i min omgivning, 
något jag kände att JU erbjöd. Varje dag hör jag olika språk på 
campus och jag har lärt känna studenter från hela världen. 

Att utbildningen är helt och hållet på engelska tror Alice kom-
mer att ge henne en stor konkurrensfördel i framtiden.

– Den allra största fördelen jag tar med mig från Marketing 
Management är att jag studerat allt på engelska. Jag tror att det 
kommer ge mig ett bra läge på arbetsmarknaden. JIBS är även 
den första högskolan i Sverige med dubbelackreditering, vilket 
nog inte ser helt fel ut på mitt cv. 

Alice Svensson är 22 år och läser Marketing Management. Hon drömmer  
om att i framtiden jobba som varumärkesansvarig eller marknadschef på  
ett internationellt företag.

Med det engelska språket som konkurrensfördel

Utöver studierna lägger Alice också mycket tid på olika student-
aktiviteter.

– Jag är för tillfället engagerad i Entrepreneurship Day på JIBS, 
en mässa där förstaårselever presenterar företag som de drivit un-
der några veckor. Jag var huvudfadder under höstinsparken, något 
jag rekommenderar alla att vara. Den aktivitet som jag spenderar 
mest tid på är att vara studentambassadör, vilket innebär att jag 
åker ut på mässor och representerar högskolan och gör en massa 
andra roliga uppdrag.

Alice säger att hennes framtidsplaner inte är helt klara, men att 
hon gärna skulle arbeta som varumärkansvarig eller marknads-
chef på ett internationellt företag.

– Det vore ett drömscenario! Utbildningen har öppnat upp 
mina ögon för ett flertal nya vägar som jag tidigare inte tänkt på. 
Ju fler kurser jag läser, desto fler alternativ väcks för mig.
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PROGRAMMET GES HELT PÅ ENGELSKA

JÖNKÖPING INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

MARKETING MANAGEMENT 
 3  år

 180 hp

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi

Vill du arbeta som ledare inom området marknadsföring – exempelvis med fokus  
på marknadsanalys, affärsutveckling, kommunikation, eller försäljning? Då är  
Marketing Management programmet för dig.

Syftet med programmet är att utveckla din 
förmåga att leda projekt och funktioner inom 
marknadsföring och affärsförnyelse. På det 
sättet kan du bidra till ett företags utveckling 
och tillväxt.

Utbildningen är i stora delar problembase-
rad, vilket innebär att teoretisk kunskap ses i 
ljuset av praktiska exempel. Du tränas också 
på att arbeta i grupp och i projektform. Sam-
mantaget ger detta dig nödvändig övning och 
viktig erfarenhet för din framtida karriär.

För att få insikt i grundläggande funktio-
ner i både företagande och marknader läser 
du under de två första åren en rad grundkur-
ser i företagsekonomi och nationalekonomi. 
Kurserna är utformade för att ge dig kunska-
per om de olika delarna av marknadsföring. 
Du bedriver dina studier på engelska tillsam-
mans med studenter från andra länder och 
undervisas av internationella lärare.

STUDERA UTOMLANDS

Du har möjlighet att tillbringa en termin 
utomlands vid något av våra partneruniver-
sitet. Förutom att det är en upplevelse för 
livet så ger utlandsstudier tillgång till unika 
kurser, möjlighet till specialisering, språk-
kunskaper samt ett internationellt personligt 
nätverk. 

EFTER UTBILDNINGEN

Med en examen från Marketing Manage-
ment är du väl förberedd att tackla en 
rad uppgifter som anknyter till företags-
utveckling och marknadsföring i lokala 

och internationella sammanhang. Exempel 
på positioner som du kan ha under din 
karriär är: projektledare, marknadsassistent, 
kommunikationsplanerare, marknadskoor-
dinator, innesäljare, utesäljare och försälj-
ningschef.

PÅBYGGNAD

Funderar du redan nu på möjligheten att 
studera vidare? Läs mer om våra program  
på avancerad nivå från sida 106 eller på  

ju.se/studera

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet samt Matematik 
3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 
och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Matematik C, 
Samhällskunskap A.

SÄRSKILT URVAL

En mindre del av platserna till programmet 
tillsätts efter särskilt urval. 

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017.

ANMÄLNINGSKOD

HJ-52032

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på ju.se/mm

ÅR 1

Entrepreneurship and Business Planning  7,5 hp  

Principles of Project Management  7,5 hp  

Basic Financial Accounting  7,5 hp  

Business and Academic  

Communication 1  7,5 hp

Purchasing and Sales  7,5 hp

Supply Chain Management  7,5 hp  

Marketing Management  7,5 hp  

Organization and Leadership  7,5 hp

ÅR 2

Business Statistics 1  7,5 hp

Electronic Commerce  7,5 hp

Marketing Communication  7,5 hp  

Microeconomic Principles and  

Mathematics for Economics  7,5 hp

Corporate Finance 1  7,5 hp

Business Ethics  7,5 hp

International Marketing  7,5 hp

Research Methods: Design,  

Implementation and Analysis  7,5 hp

ÅR 3

Valbara kurser (utomlands eller på 

JIBS, kan inkludera praktik) 30 hp

Bachelor Thesis in Business  

Administration  15 hp

International Marketing Law  

and Consumer Protection  7,5 hp

Brand Management  7,5 hp 



76

– Educatius, som är min arbetsgivare i England, har tidigare 
varit framgångsrika i USA och vill nu utöka till Storbritannien 
med en liknande affärsmodell. Jag är baserad i Manchester och 
jobbar med bokföring, budgetering, operationell planering och 
marknadsföring. Då det är en mindre arbetsplats som har dubblat 
antalet anställda på kort tid så är det mycket fokus på kommunika-
tion vad gäller arbetsuppgifter. 

Utöver jobbet i Manchester arbetar Magnus även med ”Svenska 
Läkarmottagningen Gran Canaria”, som är en klinik i Playa del 
Inglés för svenskar. 

– På Kanarieöarna har jag haft hjälp av en äldre entreprenör 
som precis avslutat sin karriär, för att lära mig att tänka på alla 
delar som behövs i uppbyggnaden av ett företag. Jag har bland 
annat skapat aktiva samarbeten med olika verksamheter gällande 
företagets marknadsföring. Givetvis är det viktigast att erbjuda en 
bra produkt, i detta fall god vård med trevligt bemötande.

Civilekonomen Magnus Angesjö arbetar i nuläget med studenter i tonåren som  
vill läsa ett program i England för att förbättra sin engelska. Samtidigt är han  
med och utvecklar en läkarmottagning på Gran Canaria.

Entreprenören som verkar både i Manchester  
och på Kanarieöarna
magnus angesjö – civiLekonom med inriktning marknadsföring, master i informatik

Magnus tycker att hans utbildning gav honom perfekta förut-
sättningar att lyckas med sin karriär.

– JU gav mig en bred kunskapsgrund för att kunna arbeta i den 
typ av innovativa miljö som jag ville. Variationen både vad gäller 
kurser och det faktum att studenterna kommer från världens 
alla hörn har verkligen gjort mig mer anpassningsbar och gett 
mig perspektiv på vad man som svensk kan se som en ”självklar 
lösning”. 

Magnus säger också att analytisk förmåga är en viktig egenskap 
för att driva och utveckla företag.

– Att kunna se konsekvenserna av varje beslut och kunna 
avgöra om konsekvensen ifråga är det mest optimala för verksam-
heten. Som entreprenör måste man även vara förberedd på att 
aldrig ta något personligt. Låt inte känslorna ta över utan fokusera 
på vad som behöver utföras och be om ursäkt en gång för mycket 
istället för en gång för lite.
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JÖNKÖPING INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

CIVILEKONOMPROGRAMMET 
 4  år

 240 hp

Civilekonomexamen

En internationell profil och nära kontakt med näringslivet gör vårt civilekonomprogram  
unikt. Du får en bra grund för en karriär i Sverige eller världen. Inom programmet lär du  
dig att förstå och analysera ekonomiska och politiska frågor på ett metodiskt och veten-
skapligt sätt. Representanter från näringslivet medverkar i programmets utformning  
och gör utbildningen relevant på arbetsmarknaden.

Civilekonomprogrammet är en fyraårig 
yrkesutbildning med två inriktningar: 
Företagsekonomi och Nationalekonomi. 
Den företagsekonomiska inriktningen 
fokuserar på verklighetsnära företagsekono-
miska problem som rör exempelvis bokslut, 
investeringsbeslut eller organisationsfrågor. 
Den nationalekonomiska inriktningen fok-
userar på hur olika marknader fungerar och 
samspelar, den globala ekonomin och hur 
man kan förbättra tillväxt och ekonomiskt 
välstånd i såväl industrialiserade länder som 
i utvecklingsekonomier.

De första två åren ger en gedigen grund i 
företagsekonomi, nationalekonomi, statistik 
och juridik. Tredje året tar många chansen 
att läsa utomlands. Det fjärde året fortsätter 
du på ditt fördjupningsspår, och skriver 
också uppsats.

STUDERA UTOMLANDS

De flesta av våra studenter väljer att läsa 
utomlands vid något av våra många partner-
universitet. Förutom att det är en upplevelse 
för livet så ger utlandsstudier tillgång till 
unika kurser, möjlighet till specialisering, 
språkkunskaper samt ett internationellt 
personligt nätverk. Det finns möjlighet att 
läsa två terminer utomlands.

FADDERFÖRETAG

I den företagsekonomiska inriktningen ingår 
fadderföretagsverksamhet som en obligator-
isk del. Under de första två åren kommer du 
att ha ett nära samarbete med något av våra 
fadderföretag.

EFTER UTBILDNINGEN

Civilekonomutbildningen har kommit till 
på näringslivets initiativ, och även om utbi-
ldningen är riktad främst mot den svenska 
arbetsmarknaden får våra civilekonomer 
jobb över hela världen.

Efter utbildningen kan du till exempel 
arbeta som controller, revisor, skattekonsult, 
aktiemäklare, biståndsadministratör, analyti-
ker, affärsutvecklare eller portföljförvaltare.

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet samt Matematik 
3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 
och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Matematik C, 
Samhällskunskap A och Svenska 3/B eller 
Svenska som andraspråk 3/B.

SÄRSKILT URVAL

En mindre del av platserna till programmet 
tillsätts efter särskilt urval. 

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017.

ANMÄLNINGSKOD

HJ-52036

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på ju.se/civ

ÅR 1

Affärsredovisning  7,5 hp

Entrepreneurship and Business Planning  7,5 hp

Ekonomistyrning  7,5 hp

Microeconomic Principles and  

Mathematics for Economics  7,5 hp

Organization and Leadership  7,5 hp

Macroeconomic Principles  7,5 hp

Marketing Management  7,5 hp

International Macroeconomics  

and Finance  7,5 hp

ÅR 2

Business Statistics I  7,5 hp 

Externedovisning och revision*  7,5 hp

Intermediate Microeconomics  

and Mathematical Economics**  7,5 hp

Business Statistics II  7,5 hp

Redovisningsteori och  

koncernredovisning*  7,5 hp 

Intermediate Macroeconomic Theory**  7,5 hp

Handelsrättslig översiktskurs  15 hp 

Corporate Finance I  7,5 hp 

Econometrics 1**  7,5 hp 

Sweden in the Global Economy*  7,5 hp

ÅR 3

Utlandsstudier/Valbara kurser 60 hp

ÅR 4

Fördjupning inom:

Accounting*  60 hp 

Entreprenurship*  60 hp

Finance*  60 hp

Management*  60 hp

Marketing* 60 hp

Economics**  60 hp

* Företagsekonomisk inriktning

** Nationalekonomisk inriktning 

I varje fördjupningsalternativ ingår ett examensarbete 

om 30 hp. 
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En bred utbildning inom byggnadsteknik,  
både vad gäller teknik och utformning
aLma jacobson – aLumn byggnadsutformning med arkitektur 

Värmländskan Alma Jacobson bor nu i Stockholm där hon arbetar på Tengbom som  
är ett av Nordens äldsta och ledande arkitektkontor. Här är hon främst involverad i  
utvecklingen och skapandet av bostäder och boendemiljöer. 

– Den ständiga samhällsutveckling och urbanisering som råder i 
dag sätter högre krav på våra städer och bostäder. Dessa är frågor 
som jag brinner för och jag vill vara med och skapa ett samhälle 
där vi kan eliminera bostadsbristen och skapa en flexibel och inno-
vativ arkitektur som är anpassad för våra framtida samhällsbehov, 
säger hon.

När Alma studerade på Jönköping University valde hon att läsa 
programmet Byggnadsutformning med arkitektur, då hon ville 
få en bred utbildning inom byggnadsteknik, både vad gäller det 
tekniska och det gestaltningsmässiga. 

– Något som mina studier på JU har gett mig och som verkligen 
har hjälp mig i mitt yrkesliv är förmågan att kombinera de analy-
tiska delarna med de mer kreativa, vilket i hög grad kan fungera 
som en drivkraft för innovationsförmåga och skapandet av unika 
lösningar. Efter byggingenjörsexamen i Jönköping läste jag vidare 

med en Master in Architecture i Sydney för att fördjupa mina 
kunskaper om arkitektur. 

Att studera är en ständig utmaning och ett äventyr och rekom-
mendationen är att lägga både mycket tid och engagemang på 
dina studier. 

 – Se till att spendera mycket av din tid på själva campus istället 
för att gå hem och plugga. Jag kan inte nog understryka vikten 
av att faktiskt stanna kvar med dina studiekamrater på högskolan 
där ni både kan umgås och få ett kunskapsutbyte av varandra. Det 
är i den här miljö du kommer att lära dig mest. Glöm inte att din 
utbildning i själva verket bara är en kunskapskanal som du sedan 
själv avgör hur du ska utnyttja. Se därför till att få ut det maximala 
från dina lärare, dina studiekamrater och alla andra kunskaps-
källor du stöter på. Engagera dig, delta och framför allt – ha kul!
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TEKNISKA HÖGSKOLAN

BYGGNADSUTFORMNING  
MED ARKITEKTUR 

 3  år

 180 hp

Högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik, inriktning byggnadsutformning med arkitektur

På programmet Byggnadsutformning med arkitektur får du lära dig att hantera  
vår befintliga byggda miljö och att utveckla vårt samhälle med ny teknik och god  
arkitektur. En spännande möjlighet för dig som är intresserad av att delta i den  
konkreta utformningen av vår framtida livsmiljö.

Byggbranschen har många inriktningar. I 
dag ser vi många exempel på spännande 
projekt med ny och utmanande gestaltning 
som förenar form och teknik, och bidrar till 
ett hållbart samhälle. Där spelar byggbran-
schens aktörer en nyckelroll. I utbildningen 
lär du dig allt ifrån planering och utform-
ning till projektering, produktion och 
förvaltning. Du blir ingenjör med kunskaper 
i både utformning och teknik. Arkitektur 
handlar om att gestalta vår byggda miljö med 
hänsyn till brukarens behov. Som ingenjör 
med inriktning mot byggnadsutformning är 
du en viktig del i den processen.

STUDERA UTOMLANDS

Du har möjlighet att läsa en termin på något 
av våra partneruniversitet. Genom detta 
skaffar du dig internationella kontakter, 
erfarenheter och meriter som värderas högt 
av framtida arbetsgivare.

NÄRINGSLIVSFÖRLAGD KURS

Du får direktkontakt med ett företag i bran-
schen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK). 
Under NFK har du sju veckors praktik ute på 
företaget. Yrkesverksamma medverkar även 
genom bland annat gästföreläsningar och 
arbetsmarknadsdagar.

EFTER UTBILDNINGEN

Efterfrågan på byggnadsingenjörer är stor, 
både hos entreprenad- och konsultföretag 
och i byggherre- och förvaltarled. Du kan 
arbeta på arkitekt- eller projekteringskontor 
och tillsammans med arkitekter delta i 

utformningsprocessen. Du kan också arbeta 
som bland annat bygglovsingenjör, plan-
ingenjör och fastighetsingenjör. 

PÅBYGGNAD

Funderar du redan nu på möjligheten att 
studera vidare? Läs mer om våra program  
på avancerad nivå från sida 106 eller på  

ju.se/studera

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, 
Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B,  
Kemi A, Matematik D.

Saknar du behörighet? Läs mer om våra 
basår och basterminer från sida 25.

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017.

ANMÄLNINGSKOD

HJ-52210

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på ju.se/bb

Programansvarig: Kaj Granath
e-post: kaj.granath@ju.se

ÅR 1

Arkitekturhistoria  3 hp

Building Information Modelling,  

projekt 1: Modellering och presentation  6 hp 

Byggmaterial och byggteknik 1  7,5 hp

Byggnadsmekanik  7,5 hp

Envariabelanalys  9 hp

Geografiska informationssystem (GIS)  6 hp

Linjär algebra  6 hp

Matematisk statistik  6 hp

Samhällsbyggnad  9 hp

ÅR 2

Bostadsplanering  6 hp 

Building Information Modelling, projekt 2: 

Analys och simulering – Utformning  6 hp

Byggmaterial och byggteknik 2  6 hp

Konstruktionsteknik 1  6 hp

Ledarskap och projektledning  6 hp

Näringslivsförlagd kurs  12 hp

Ombyggnad  6 hp

Urban Space  6 hp

Vetenskapligt arbetsätt och  

kommunikation  6 hp

ÅR 3

Arkitektur och teknik  6 hp

Building Information Modelling, projekt 3:  

Analys och simulering – Utformning  3 hp

Building Information Modelling, projekt 4:  

Projektering och detaljering – Utformning  9 hp

Byggherre och förvaltning  6 hp

Ekonomi och marknadsföring  6 hp

Energi och installationsteknik  6 hp 

Examensarbete  15 hp

Konstruktionsteknik 2  6 hp

Utredningsmetodik  3 hp 
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 joHn kiLefors – aLumn byggnadsteknik, inriktning väg- ocH vattenbyggnadsteknik

– Mitt råd till andra i min situation är att våga. Ta steget och byt 
spår om du är sugen på något nytt. Jag tror dessutom att jag hade 
fördel av att ha arbetat innan studierna. 

I dag jobbar John som vägprojektör på Sweco i Jönköping; ett 
jobb han började på direkt efter sin examen.

– Det började med att jag gjorde min Näringslivsförlagda kurs, 
NFK, här på Sweco. Under sju veckor fick jag då möjligheten att 
se verksamheten från insidan och förstå vad yrket handlar om. 
Jag höll kontakten med gruppchefen och när det sedan var dags 
att skriva examensarbetet satt jag flera dagar i veckan hela sista 
terminen på kontoret. Och på den vägen är det. 

– Mina arbetsuppgifter ser olika ut i nästan varje projekt, och 
beroende på vad man jobbar med för tillfället. Jag sitter oftast på 
kontoret, men då och då händer det att det blir någon dag i fält 
med mätteknikerna. 

John valde att arbeta, skaffa familj och bygga hus innan han började studera på  
högskolan. Han hann fundera både en och två gånger på om det var rätt att hoppa  
på en ny karriär, men så här i efterhand ångrar han inte beslutet en enda sekund. 

Värdefull kontakt med arbetslivet under utbildningen 

– I ett vägprojekt kan vi som konsulter komma in i många olika 
faser. Beroende på var i processen projektet befinner sig skiljer sig 
arbetet något, men i grund och botten handlar det om att skapa en 
modell av vägen som skall byggas, och sedan från denna plocka ut 
den information som behövs för det skede man befinner sig i.

John tycker att utbildningen gav honom en bra grund att bygga 
vidare på. 

– Den är bred, något som naturligtvis både kan vara positivt  
och negativt, men jag tror att förståelsen för helheten och hur  
processerna fungerar är väldigt bra att få med sig. Sedan ska  
man ju inte på något sätt tro att man är fullärd när man kommer 
ut från högskolan. Men man har med sig grunden för att lättare 
kunna ta till sig ny kunskap när man väl börjar arbeta. Jag lär mig 
nya saker varje dag.
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TEKNISKA HÖGSKOLAN

HUSBYGGNADSTEKNIK/ 
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSTEKNIK 

 3  år

 180 hp

Högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik, inriktning husbyggnadsteknik eller väg- och vattenbyggnadsteknik

Så länge människor behöver hus, vägar, broar och andra anläggningar behöver vi också 
ingenjörer som kan bygga och ta hand om dem. Som byggnadsingenjör kan du arbeta inom 
byggprocessens olika skeden från planering och projektering till produktion och förvaltning.

Programmet ger bred kunskap om hela 
byggprocessen. Du läser ämnen inom 
samhällsplanering, byggteknik, konstruk-
tion, produktion och förvaltning. Du 
studerar även projektledning, ekonomi och 
entreprenörskap. Delar av undervisningen 
är utformade som projekt för att du ska få 
träning i att hitta kreativa lösningar och 
tillämpa teorier.

Efter två års studier väljer du mellan 
inriktningarna Husbyggnadsteknik eller Väg- 
och vattenbyggnadsteknik. Inom Husbygg-
nadsteknik lär du dig alla led i en byggnads 
tillkomst och användning – från utform-
ning och planlösning, konstruktion och 
produktion till förvaltning. Inom Väg- och 
vattenbyggnadsteknik lär du dig utforma, 
projektera, bygga och förvalta inom denna 
sektor. Det kan handla om vägar, broar eller 
anläggningsbyggnader.

STUDERA UTOMLANDS

Du har möjlighet att läsa en termin på något 
av våra partneruniversitet. Genom detta 
skaffar du dig internationella kontakter, 
erfarenheter och meriter som värderas högt 
av framtida arbetsgivare.

NÄRINGSLIVSFÖRLAGD KURS

Du får direktkontakt med ett företag i bran-
schen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK). 
Under NFK har du sju veckors praktik på 
ett företag. Branschen medverkar även 
genom bland annat gästföreläsningar och 
arbetsmarknadsdagar.

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen kan du arbeta som bygg-
nadsingenjör – ett yrke med stor efterfrågan.  
Du kan arbeta med projektering inom 

arkitekt- eller konstruktionsledet, i produk-
tionen på ett entreprenadföretag eller inom 
förvaltningssektorn samt som konsult. 

PÅBYGGNAD

Funderar du redan nu på möjligheten att 
studera vidare? Läs mer om våra program  
på avancerad nivå från sida 106 eller på  

ju.se/studera

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, 
Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B,  
Kemi A, Matematik D.

Saknar du behörighet? Läs mer om våra 
basår och basterminer från sida 25.

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017.

ANMÄLNINGSKOD

HJ-52211

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på ju.se/bhv

Programansvarig: Kjell Nero
e-post: kjell.nero@ju.se

ÅR 1

Building Information Modelling, projekt 1: 

Modellering och presentation  6 hp 

Byggmaterial och byggteknik 1  7,5 hp

Byggnadsmekanik  7,5 hp

Envariabelanalys  9 hp

Linjär algebra  6 hp

Matematisk statistik  6 hp

Mätteknik och GIS  9 hp

Samhällsbyggnad  9 hp

ÅR 2

Building Information Modelling, projekt 2: 

Analys och simulering – bygg  6 hp

Byggmaterial och byggteknik 2  6 hp 

Geoteknik  6 hp

Hydraulik och markteknik  6 hp

Konstruktionsteknik 1  6 hp

Ledarskap och projektledning  6 hp

Näringslivsförlagd kurs (NFK)  12 hp

Produktionsstyrning  6 hp

Vetenskapligt arbetsätt och  

kommunikation  6 hp

ÅR 3

Byggherre och förvaltning  6 hp

Ekonomi och marknadsföring  6 hp 

Examensarbete  15 hp

Utredningsmetodik  3 hp

Inriktning: Husbyggnadsteknik

Bostadsplanering  6 hp

Building Information Modelling, projekt 3: 

Analys och verifiering – Hus  3 hp

Building Information Modelling, projekt 4: 

Projektering och produktion – Hus  9 hp

Energi och installationsteknik  6 hp

Konstruktionsteknik 2  6 hp

Inriktning: Väg- och vattenbyggnadsteknik

Building Information Modelling, projekt 3:

Krav och verifiering – Väg och vatten  3 hp

Building Information Modelling, projekt 4: 

Projektering och produktion – Väg  

och vatten  9 hp

Geokonstruktion och förorenad mark  6 hp 

Vattenförsörjning – spill och  

dagvattensystem  6 hp

Väg och trafikteknik  6 hp 



82

Fo
to

: M
ar

ie
 P

et
er

so
n

jonatHan berg – aLumn Ljusdesign

Kreativ ljusdesigner med stort nätverk

Jonathan har nyligen börjat sin första tjänst som belysnings-
projektör/säljare på Fagerhults Belysning.

– Branschen växer så det knakar, och jag tror att den kommer se 
mycket annorlunda ut i framtiden. Ny teknik utvecklas hela tiden, 
vilket gör att man kan använda ljus i olika applikationer som man 
inte kunde göra innan. Man blir mindre begränsad i vad man 
faktiskt kan göra med ljus rent tekniskt. 

Jonathans tid vid JU började med några fristående kurser på 
Högskolan för lärande och kommunikation, bland annat psykologi, 
innan han hittade till Ljusdesignprogrammet och kände att det var 
rätt väg.

– Som ljusdesigner tror jag att man har stor nytta av att vara 
lyhörd, ödmjuk och social. Det kommer vara många kundmöten 
och där är den sociala kompetensen oerhört viktig. Utbildningen 
och branschen är ganska tekniskt inriktad, så ett visst intresse 

för teknik behövs. Vissa projekt kräver att man ska vara kreativ, 
vilket jag tror är oerhört viktigt om man ska bli framgångsrik som 
ljusdesigner. Sist men inte minst måste man kunna arbeta bra i 
grupp. Det gäller under utbildningen men även i arbetslivet.

Utöver studierna och det som skolan anordnade valde Jonathan 
att lägga en hel del tid på eget nätverkande, till exempel genom att 
besöka relevanta mässor och tillställningar. Det gör att han skaffat 
en stabil grund för sin framtida roll som ljusdesigner.

– Som student har man ett stort ansvar att själv forma sin  
studietid och vad man vill få ut av den. Om man investerar tid i 
sin utbildning tror jag snarast att jobbfrågan sedan kommer att 
handla om vilket jobb du ska välja. Efter att ha läst ljusdesign 
kommer det att finnas jobb för den som vill. Utbildningen kräver 
mycket av den studerande, men det blir vad man gör det till.

Jonathan skaffade ett stort nätverk under studietiden och hade  
anställningen klar redan innan han avslutat sin utbildning. 
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TEKNISKA HÖGSKOLAN

LJUSDESIGN 
 3  år

 180 hp

Kandidatexamen med huvudområdet produktutveckling, inriktning ljusdesign

Utbildningen i Ljusdesign ger dig som är intresserad av att arbeta med dagsljus  
och elljus stora möjligheter att fördjupa dina kunskaper inom området och  
göra ljus till din framtida arbetsuppgift. 

Utbildningen lägger stor vikt vid att du 
lär dig att skapa belysningsanläggningar 
som fungerar väl tekniskt, är anpassade till 
brukarens behov, är visuellt komfortabla 
samt tillför estetik till rummet. Kopplingen 
mellan människa och ljus gör även ämnet 
intressant vad gäller hälsa och välmående. 
Som ljus designer har du stora möjligheter 
att bidra med insatser som kan påverka folk-
hälsan positivt. Ett uthålligt samhälle kräver 
effektiv energianvändning och optimerade 
belysnings anläggningar, med rätt produktval 
och med rätt ljus på rätt plats. Detta ökar 
efterfrågan på välplanerade belysnings-
anläggningar både inom- och utomhus.

STUDERA UTOMLANDS

Du har möjlighet att läsa en termin på något 
av våra partneruniversitet. Genom detta 
skaffar du dig internationella kontakter, 
erfarenheter och meriter som värderas högt 
av framtida arbetsgivare.

NÄRINGSLIVSFÖRLAGD KURS

Du får direktkontakt med ett företag i bran-
schen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK). 
Under NFK har du åtta veckors praktik 
på ett företag. Branschen medverkar även 
genom bland annat gästföreläsningar och 
arbetsmarknadsdagar.

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen kan du arbeta på konsult-
basis eller som anställd i privata företag 
eller offentlig sektor. Utbildningen är bred, 
planeringsinriktad och anpassad för att 
ge framtidens belysningsplanerare goda 
verktyg för att arbeta i en mångfacetterad 
yrkesroll. På Ljusdesignprogrammet läser 
studenter med olika utbildningsbakgrund 
och efter utbildningen går du ut till en bred 
arbetsmarknad som omfattar både planering 
och försäljning.

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet samt Matema-
tik 2a eller 2b eller 2c. Eller: Matematik B, 
Engelska A.

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017.

ANMÄLNINGSKOD

HJ-52204

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på ju.se/ljd

Programansvarig: Johanna Glans
e-post: johanna.glans@ju.se 

ÅR 1

Forma med ljus  12 hp 

Perception och kommunikation  6 hp 

Tillämpad matematik och fysik  6 hp 

Grunder i belysningsteknik  6 hp

Ledarskap och projektledning  6 hp 

Projektbaserad interiör ljusdesign  12 hp 

Projekteringsstöd för  

belysningsplanering  12 hp

ÅR 2

Projektbaserad exteriör ljusdesign  15 hp 

Belysningsteknik och kvalitetssäkring  15 hp

Ljus för hälsa och välmående  6 hp

Byggprocessen i anknytning till ljusdesign  6 hp 

Vetenskapligt arbetssätt och  

kommunikation  6 hp 

Näringslivsförlagd kurs  12 hp

ÅR 3

Valbara kurser 

     Dagsljusprojektering  15 hp

     Ljus för expo och event  15 hp 

Ekonomi, entreprenörskap och  

marknadsföring  6 hp 

Valbara kurser

     Programskrivning  9 hp

     Armaturdesign  9 hp 

Belysningsvetenskap  6 hp 

Affärsmannaskap  9 hp 

Examensarbete  15 hp 
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När det är insidan som räknas
bosse HiLLer – aLumn inbyggda system

Bosse jobbar på Saab där han utvecklar mjukvaror för Gripen E, den nya  
versionen av Jas Gripen. Mjukvaran är ett delprojekt som bland annat  
har till uppgift att skydda piloten och planet i luften.

– Det är ett galet roligt jobb som jag är stolt över att gå till varje dag.
Bosse fick jobb redan ett par veckor innan han tog examen, och 

säger att han har stor nytta av sin utbildning i arbetet.
– Nästan varje dag stöter jag på problem som jag kan lösa myck-

et tack vare min utbildning. Mest glädje har jag haft av program-
meringskurserna och matematikkurserna. 

Att en del kurser var projektbaserade och gav ökad förståelse 
för hur man jobbar i grupp, tycker han också har varit användbart. 
Och alla erfarenheterna från arbetet med fadderföretaget.

– Jag fick en inblick i hur en ingenjör arbetar och fick lära mig 
hur viktigt det är med planering, förarbete och struktur för att 
kunna lösa uppgiften på ett så effektivt sätt som möjligt.

Bosses bästa tips till blivande studenter är att lägga ner mer tid 
än man tror att man behöver på studierna. Det är ju faktiskt sin 
framtida karriär man bygger, påminner han. Men han säger också: 

– Fast ibland måste man ju också lägga böckerna åt sidan och 
slappna av. Och framför allt, ha kul!
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TEKNISKA HÖGSKOLAN

INBYGGDA SYSTEM 
 3  år

 180 hp

Högskoleingenjörsexamen i datateknik, inriktning inbyggda system

Mobiltelefoner, surfplattor, bredbandsdelare, mikrovågsugnar, bilar och digitalkameror – alla 
innehåller de processorer. En stor del av modern produktutveckling handlar om programme-
ring. Som programmerare av inbyggda system ger du produkterna det mesta av sin funktion.

Att programmera inbyggda system kräver 
god förståelse av både datorns uppbyggnad 
och produkten den sitter i. Programvaran är 
inte något som enbart körs i en svart låda, 
utan något som är helt integrerat med pro-
dukten. En gedigen bas i datateknik komplet-
terat med kurser i elektroteknik ger dig den 
bredd som öppnar arbetsmarknaden inom 
hela produktutvecklingskedjan. Du kommer 
att se världen med nya ögon och kommer 
knappt kunna passera en porttelefon utan att 
vilja förbättra världen med några rader kod.

Utbildningen bygger till stor del på 
praktiska övningar som både förstärker den 
teoretiska förståelsen och ger dig förmåga till 
självständigt arbete som drivande medlem i 
en större grupp. 

STUDERA UTOMLANDS

Du har möjlighet att läsa en termin på något 
av våra partneruniversitet. Genom detta 
skaffar du dig internationella kontakter, 
erfarenheter och meriter som värderas högt 
av framtida arbetsgivare.

NÄRINGSLIVSFÖRLAGD KURS

Du får direktkontakt med ett företag i bran-
schen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK). 
Under NFK har du sju veckors praktik på 
ett företag. Branschen medverkar även 
genom bland annat gästföreläsningar och 
arbetsmarknadsdagar.

EFTER UTBILDNINGEN

Som dataingenjör inom Inbyggda system 
kan du arbeta med produktutveckling i 
många olika roller. Eftersom processorer 
återfinns i stort sett överallt kan du arbeta 

i nästan vilken bransch som helst. Efter-
frågan på programmerare med denna unika 
kombination av kunskaper är i dag mycket 
stor. Du kommer med stor sannolikhet att 
jobba i projektform, och ofta i en internatio-
nell miljö.

PÅBYGGNAD

Funderar du redan nu på möjligheten att 
studera vidare? Läs mer om våra program  
på avancerad nivå från sida 106 eller på  

ju.se/studera

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet samt Fysik 1,  
Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik A, 
Kemi A, Matematik D.

Saknar du behörighet? Läs mer om våra 
basår och basterminer från sida 25.

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017.

ANMÄLNINGSKOD

HJ-52206

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på ju.se/dis

Programansvarig: Anders Arvidsson
e-post: anders.arvidsson@ju.se

ÅR 1

Datateknisk introduktionskurs  7,5 hp

Diskret matematik  7,5 hp

Introduktion till programmering  9 hp

Linjär algebra  6 hp

Datastrukturer och algoritmer  7,5 hp

Introduktion till elektronik  7,5 hp

Objektorienterad programmering  7,5 hp

Enchipsdatorer  7,5 hp

ÅR 2

Objektorienterad mjukvaruutveckling  6 hp

Envariabelanalys  9 hp

Operativsystem  7,5 hp

Elektriska gränssnitt  7,5 hp

Android och gränssnittsdesign  7,5 hp

Digitalteknik med VDHL  7,5 hp

Gruppdynamik  3 hp

Näringslivsförlagd kurs (NFK)  12 hp

ÅR 3

Ekonomi och företagande  7,5 hp

Mjukvaruprojektmetoder  7,5 hp

Valbara kurser, totalt 15 hp, exempelvis:  

     User Research  7,5 hp

     Information Security  7,5 hp 

Forskningsmetoder i datateknik och  

informatik  7,5 hp

Intelligenta mobila system  7,5 hp

Examensarbete  15 hp

Grundläggande fysik 2*  6 hp

*Du som inte har läst Fy B eller Fy 2 på gymnasiet måste 

läsa Grundläggande fysik 2, 6 hp för att erhålla examen. 

Denna kan läsas i en sjunde deltermin eller som förhöjd 

studietakt för att klara examen på tre år. Du som har läst 

Fy B eller Fy 2 kan välja bort denna kurs. 
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Det sociala är en viktig del av att vara student
adam vifors – student mjukvaruutveckLing ocH mobiLa pLattformar

Adam har sina rötter i Mariannelund och Göteborg och hamnade efter att ha jobbat  
utomlands ett tag i Jönköping, på bekvämt avstånd till båda. Just nu är han dock  
återigen på resande fot i och med en utbytestermin i Sydney, Australien.

– Tillsammans med det engagemang jag lagt ner under min tid 
på JU, så är detta något av det häftigaste jag gjort. Det finns så 
ofattbart mycket att se, och att kunna få se saker medan man 
studerar är ju inget mindre än klockrent.

Men det är inte för att fly Jönköping som Adam tagit sig hela 
vägen till Australien. Hans hjärta slår för studentlivet på JU, något 
som han jobbat mycket med under sin tid som ordförande för det 
studiesociala utskottet HIKE.

– Studentlivet i Jönköping är obeskrivligt bra! Det finns så 
mycket saker att göra för alla typer av människor. Du kan åka på 
resor, vara med på spelkvällar, gå på sittningar och mycket mer. 
Det är så många som lägger ner så mycket av sin tid för att alla ska 
få en så kul tid på högskolan som möjligt. Det är nog det jag kom-
mer sakna mest när jag slutar på JU, den underbara atmosfären 
som studenterna själva bidrar med.

Adam oroade sig en del över att ta upp studierna efter 5 år utan-
för skolan, men för honom var det den sociala biten som gjorde 

att allt föll på plats. Sköna klasskompisar att plugga ihop med och 
engagerade lärare, i kombination med en riktigt bra utbildning 
har fått Adam att älska studentlivet. 

– Jag började med att läsa ett tekniskt basår och var därmed 
garanterad plats på något av ingenjörsprogrammen på skolan. Jag 
har alltid varit intresserad av datorer och hur de fungerar men 
aldrig riktigt satt mig in på djupet så detta program kändes som 
en riktigt bra möjlighet.

Den kurs Adam uppskattat allra mest under utbildningen 
hittills är den näringslivsförlagda kursen. Då spenderar man en 
längre tid hos ett företag och hjälper till i deras arbete.

– Att komma ut till en arbetsplats som jobbade med teknik och 
frågor inom det område jag utbildar mig var helt oslagbart, det 
öppnade ögonen för hur många möjligheter det finns när man väl 
är utexaminerad.
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TEKNISKA HÖGSKOLAN

MJUKVARUUTVECKLING OCH  
MOBILA PLATTFORMAR 

 3  år

 180 hp

Högskoleingenjörsexamen i datateknik, inriktning mjukvaruutveckling och mobila plattformar

Det här är programmet för dig som vill designa framtidens informationssystem.  
Smart phones och surfplattor ger tillgång till helt nya sätt att använda och söka  
information. Den nya tekniken innebär spännande utmaningar för ingenjörer  
som utvecklar mjukvaror för mobila plattformar.

För att kunna utveckla mjukvara och 
informationssystem krävs det kunskaper i 
programmering, hur datorer fungerar och 
hur datornätverk är uppbyggda. Programmet  
ger dig generella baskunskaper inom data-
teknik, såväl som specialiserad kunskap om 
utveckling för mobila enheter och webb. 
Programmet lär dig utveckla mjukvaror och 
tjänster för framtidens mobila plattformar.

Utbildningen bygger till stor del på projekt 
och övningar som ger praktiska erfarenheter 
av de tekniker som lärs ut. Projekt kan löpa 
över flera kurser, så att du till exempel bygger 
ett användargränssnitt till en mobilapp i en 
kurs, för att därefter konstruera dess datalag-
ring i nästa kurs och nätverksfunktionaliteten 
i en tredje kurs. Detta ger en helhetssyn och 
en förståelse för hela utvecklingskedjan.

STUDERA UTOMLANDS

Du har möjlighet att läsa en termin på något 
av våra partneruniversitet. Genom detta 
skaffar du dig internationella kontakter, 
erfarenheter och meriter som värderas högt 
av framtida arbetsgivare.

NÄRINGSLIVSFÖRLAGD KURS

Du får direktkontakt med ett företag i bran-
schen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK). 
Under NFK har du sju veckors praktik på 
ett företag. Branschen medverkar även 
genom bland annat gästföreläsningar och 
arbetsmarknadsdagar.

EFTER UTBILDNINGEN

Som dataingenjör kan du arbeta som till ex-
empel IT-konsult och programmerare inom 
många olika områden. Programmet ger dig 

en bred datateknisk kompetens som ger dig 
möjlighet att jobba med såväl utveckling av 
mobil- och webbappar som mer generell 
mjukvaruutveckling och applikationsdesign.

PÅBYGGNAD

Funderar du redan nu på möjligheten att 
studera vidare? Läs mer om våra program  
på avancerad nivå från sida 106 eller på  

ju.se/studera

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet samt Fysik 1, 
Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik A,  
Kemi A, Matematik D.

Saknar du behörighet? Läs mer om våra 
basår och basterminer från sida 25.

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017.

ANMÄLNINGSKOD

HJ-52202

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på ju.se/dmp

Programansvarig: Karl Hammar
e-post: karl.hammar@ju.se

ÅR 1

Datateknisk introduktionskurs  7,5 hp

Diskret matematik  7,5 hp

Introduktion till programmering  9 hp

Linjär algebra  6 hp

Datastrukturer och algoritmer  7,5 hp

Databaser  6 hp

Objektorienterad programmering  7,5 hp

Envariabelanalys  9 hp

ÅR 2

Objektorienterad mjukvaruutveckling  

med designmönster  7,5 hp

Grundläggande webbutveckling  7,5 hp

iOS-utveckling  7,5 hp

Nätverksprogrammering  7,5 hp

Android och gränssnittsdesign  7,5 hp

Fördjupad webbutveckling  7,5 hp

Gruppdynamik  3 hp

Näringslivsförlagd kurs (NFK)  12 hp

ÅR 3

Mjukvaruprojektmetoder  7,5 hp

Valbara kurser, totalt 15 hp, exempelvis: 

     Matematisk statistik 7,5 hp

     Machine Learning/AI 7,5 hp

Forskningsmetoder i datateknik  

och informatik  7,5 hp

Ekonomi och företagande  7,5 hp

Intelligenta mobila system  7,5 hp

Examensarbete  15 hp

Grundläggande fysik 2*  6 hp

*Du som inte har läst Fy B eller Fy 2 på gymnasiet måste 

läsa Grundläggande fysik 2, 6 hp för att erhålla examen. 

Denna kan läsas i en sjunde deltermin eller som förhöjd 

studietakt för att klara examen på tre år. Du som har läst 

Fy B eller Fy 2 kan välja bort denna kurs. 
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Skarpt projekt för TV4-gruppen under utbildningen
eLsa nordLing – aLumn grafisk design ocH webbutveckLing

Elsa har läst Grafisk design och webbutveckling, en utbildning som  
gett henne värdefulla kontakter med arbetslivet.

Elsa tyckte att kombinationen av grafisk design och webb-
utveckling verkade spännande och nytänkande. En stor fördel  
var också kontakterna med näringslivet, däribland praktik och  
två examens arbeten.

– Mitt senaste examensarbete har varit det mest spännande  
under min utbildning. Jag och en kurskamrat beslutade oss för  
att samarbeta med en uppdragsgivare, vilket ledde till att vi  
arbetade med designbyrån Bold i Stockholm. Vi fick ett verkligt 
projekt som Bold hade utfört åt TV4-gruppen där vi studerade  
hur en grafisk profil kan gestalta en mänsklig känsla för expo-
nering i en digital värld. 

När Elsa valde att läsa vid JU var det för att utbildningen intres-
serade henne, men även bilden hon fick av högskolan som fräsch, 
modern och nytänkande.

– Något som jag tycker är en stor fördel med att plugga på 
Jönköping University är att många föreläsare kommer från arbets-

livet, vilket gör att de besitter mycket kunskap och erfarenhet. Jag 
har upplevt de flesta föreläsare på högskolan som pedagogiska  
och engagerade.

– Parallellt med min utbildning har jag läst en distanskurs och 
utfört designarbeten åt olika företag för att bygga upp min port-
folio och utöka mina arbetslivserfarenheter. Jag tycker att det är 
bra att du kan välja precis hur mycket eller lite du vill engagera  
dig i olika saker utanför dina studier. 

Nu är Elsa tillbaka i sin hemstad Linköping och kommer jobba 
däromkring framöver. Hon tror att det kommer vara en stor fördel 
att vara utbildad inom både grafisk design och webbutveckling i 
arbetslivet.

– De båda delarna hänger mer eller mindre ihop oavsett om du 
väljer att jobba med det ena eller det andra.
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PROGRAMMET GES HELT PÅ ENGELSKA

TEKNISKA HÖGSKOLAN

GRAFISK DESIGN OCH  
WEBBUTVECKLING 

 3  år

 180 hp

Kandidatexamen med huvudområdet informatik, inriktning grafisk design och webbutveckling

Programmet Grafisk design och webbutveckling ger dig unika förutsättningar för att jobba 
inom den digitala medievärlden. Utbildningen kombinerar grafisk form, webb, interaktions-
design och marknadskommunikation för att ge de kunskaper som efterfrågas av en  
spännande och växande bransch. 

Programmet ger både teoretiska och praktiska 
kunskaper inom grafisk design och visuell 
kommunikation. Typografi, bildkomposition, 
färglära och grundläggande designprinciper 
kombineras med arbete i programvaror som 
Adobe InDesign, Photoshop och Illustrator.

Utbildningen ger dig kunskaper och fär-
digheter för att designa och utveckla interak-
tiva webbapplikationer för olika enheter och 
plattformar med ett tydligt fokus på använd-
barhet. Programmet ger även en god grund 
inom projektledning och gruppdynamik med 
ett fokus på en internationell arbetsmarknad. 
Du läser kurser i marknadsföring som bland 
annat ger dig grunderna i marknadskom-
munikation. Du får också grunderna i att 
starta eget företag och hur du säljer in och 
presenterar ditt arbete på bästa sätt.

STUDERA UTOMLANDS

Du har möjlighet att läsa en termin på något 
av våra partneruniversitet. Genom detta 
skaffar du dig internationella kontakter, 
erfarenheter och meriter som värderas högt 
av framtida arbetsgivare.

NÄRINGSLIVSFÖRLAGD KURS

Du får direktkontakt med ett företag i bran-
schen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK). 
Under NFK har du nio veckors praktik ute 
på företaget. För de som önskar går det även 
att förlägga praktiken utomlands. Branschen 
medverkar i utbildningen genom bland 
annat gästföreläsningar och arbetsmarknads-
dagar.

EFTER UTBILDNINGEN

Som grafisk formgivare eller art director 
med teknisk profil kan dina arbetsuppgifter 
bestå av att designa webbplatser, grafiska 
gränssnitt, traditionella trycksaker och 
varumärkes byggande reklammaterial. 

PÅBYGGNAD

Funderar du redan nu på möjligheten att 
studera vidare? Läs mer om våra program  
på avancerad nivå från sida 106 eller på  

ju.se/studera

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet samt Matema-
tik 2a eller 2b eller 2c. Eller: Mate matik B, 
Engelska 6/B.

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017.

ANMÄLNINGSKOD

HJ-52205

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på ju.se/nmd

Programansvarig: Martin Lindh 
e-post: martin.lindh@ju.se

ÅR 1

Graphic Design and Visual  

Communication 15 hp

User Research 7,5 hp

Web and User Interface Design 7,5 hp

Client-side Programming 15 hp

Business and Entrepreneurship 7,5 hp

Marketing Communication 7,5 hp

ÅR 2

Applied Web Architecture  15 hp

Project Management and Methods 7,5 hp

Information Architecture  7,5 hp

Graphic Design for New Media  15 hp

Research Methods in Computer  

Graphics and Informatics 7,5 hp

Interaction Design 7,5 hp

ÅR 3

Motion Graphics*  7,5 hp

Custom Project Management* 7,5 hp

Server-side Programming*  7,5 hp

Digital Marketing and Social Media*  7,5 hp

Portfolio and Visual Presentation  3 hp

Final Project Work  15 hp

Industrial Placement Course  12 hp

*Kurser som kan bytas mot utlandsstudier. 
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viktor sjögren – student datanätteknik (numera it-infrastruktur ocH nätverksdesign)

– Det vi sysslar med här är sådant vi alla använder oss av, och till 
och med är beroende av i vårt vardagliga liv. Jag ville helt enkelt 
kunna mer om ämnet.

– Vi har gjort mycket spännande under det första året. Hela 
vårterminen hade vi till exempel projektkurser som sträckte 
sig över en längre period. Då fick vi möjlighet att använda de 
kunskaper vi fått, samt bygga på med nya. Det var spännande att 
göra något konkret. 

Viktor var ganska skoltrött i slutet av gymnasiet och tog en 
paus från studierna. När det var dags att bli student var han lite 
orolig att omställningen skulle vara jobbig.

– Det var den visserligen till en början, men det släppte 
snabbt. Att vara student är mycket roligare än jag trodde. Det är 
en väldigt vänlig och välkomnande atmosfär bland studenterna 

Viktor blev rekommenderad att läsa Datanätteknik på JU. Han kände sig  
tilltalad av att läsa mer om nätverk i dagens samhälle och sökte utbildningen  
förra året, ett beslut han inte ångrar i dag. 

Studenttiden överträffade förväntningarna

här, vilket gör studentlivet roligt. Det finns mycket aktiviteter och 
föreningar att engagera sig. Det anordnas ständigt något roligt att 
göra utanför studierna. 

Vad som händer i framtiden låter Viktor än så länge vara öppet.
– Sedan jag började studera har svaret på den frågan varierat 

en del. Jag får helt enkelt se framöver, men oavsett vad det blir så 
känns framtiden trygg.

– I somras hade jag en anställning på Telia och det var en bra 
upplevelse. Där märktes det snabbt hur tiden man lagt ner på 
studierna hjälpte. 

– Den största tillgången vi har på programmet är våra föreläsare 
och labbtekniker som hjälper oss, de engagerar sig och vill alltid få 
oss att lära så mycket som möjligt.
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TEKNISKA HÖGSKOLAN

IT-INFRASTRUKTUR OCH  
NÄTVERKSDESIGN 

 3  år

 180 hp

Kandidatexamen med huvudområdet informatik, inriktning IT-infrastruktur och nätverksdesign

I stort sett all information hanteras i dag i informationssystem av olika slag. Detta gör att  
det ställs höga krav på den tekniska infrastrukturen som stödjer dessa system. Utbildningen 
ger dig ett helhetsperspektiv och kompetenser för att kunna arbeta med infrastruktur och 
nätverksdesign i IT-branschen. 

Människor använder dagligen informations-
teknik (IT), både som fritidssysselsättning 
och arbetsverktyg. Eftersom användarna och 
delsystemen ofta är beroende av att infra-
strukturen fungerar på ett tillfredsställ ande 
sätt ställs höga krav på att systemen är säkra, 
stabila och tillgängliga. Du kommer få kun-
skaper inom tjänsterna som används i mod-
erna nätverk och servermiljöer, samt lära dig 
driftsätta och underhålla en IT-infrastruktur. 
Utbildningen ger dig kunskap om hur man 
utvecklar, implementerar och administrerar 
infrastruktur för att tillgodose användarnas 
och verksamhetens behov.

Utbildningen bedrivs i moderna miljöer 
med god tillgång till utrustning. Som student 
erbjuds du dygnet-runt-öppna datorsalar 
och fullt utrustade nätverkslaboratorier. 
Inspirerande lärare gör allt för att du ska bli 
en professionell tekniker med mycket god 
förståelse för hur IT-infrastruktur och nät-
verksdesign fungerar i teori och praktik. 

STUDERA UTOMLANDS

Du har möjlighet att läsa en termin på något 
av våra partneruniversitet. Genom detta 
skaffar du dig internationella kontakter, 
erfarenheter och meriter som värderas högt 
av framtida arbetsgivare.

NÄRINGSLIVSFÖRLAGD KURS

Du får direktkontakt med ett företag i bran-
schen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK). 
Under NFK har du tio veckors praktik ute på 
företaget. Yrkesverksamma medverkar även 
genom bland annat gästföreläsningar och 
arbetsmarknadsdagar.

EFTER UTBILDNINGEN

Utbildningen ger dig både teoretiska och 
praktiska kunskaper för att kunna arbeta 
med IT-infrastruktur hos såväl konsultföre-
tag och nätoperatörer som i företag med 
egna IT-avdelningar. Tekniska Högskolan 
är en så kallad Cisco Academy, vilket ger 
oss rätten att utbilda och certifiera nätverks-
tekniker inom CCNA.

PÅBYGGNAD

Funderar du redan nu på möjligheten att 
studera vidare? Läs mer om våra program  
på avancerad nivå från sida 106 eller på  

ju.se/studera

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet samt Mate matik 
2a eller 2b eller 2c. Eller: Matematik B, 
Engelska A

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017.

ANMÄLNINGSKOD

HJ-52207

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på ju.se/dit

Programansvarig: Sonny Johansson
e-post: sonny.johansson@ju.se

ÅR 1

Grundläggande nätverksdesign  7,5 hp

Fördjupad nätverksdesign  7,5 hp

User Research  7,5 hp

Introduction to Script Programming 7,5 hp

Nätverksdesign för operatörer  7,5 hp

Business and Entrepreneurship 7,5 hp 

Operativsystem för infrastruktur  12 hp

Vetenskaplig informationssökning  3 hp

ÅR 2

Virtualisering och molntjänster  7,5 hp

Project Management and Methods 7,5 hp

Intern IT-infrastruktur  7,5 hp

Nätverkssäkerhet  7,5 hp

Publik IT-infrastruktur  7,5 hp

Research Methods in  

Computer Science and Informatics  7,5 hp

Näringslivsförlagd kurs  15 hp

ÅR 3

IT Service Management  7,5 hp

Wireless Networks  7,5 hp

Informationssäkerhet  7,5 hp

IT-arkitektur  7,5 hp

Databasadministration  7,5 hp

Webbarkitektur 7,5 hp

Examensarbete  15 hp 
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Här kan jag bli en äkta VFX-virtuos!
zsófia pauLiczky – student digitaL visuaLisering (numera visueLLa effekter)

När Zsófia var färdig med sina filmstudier i Ungern ville hon lära sig mer om 
de tekniker och metoder som används för att göra det omöjliga möjligt i 
filmsammanhang, hon ville lära sig göra visuella effekter. 

 – Vår utbildning här är som en spännande berg- och dalbana. 
Vi uppmuntras hela tiden att komma på och utveckla våra egna 
projekt, och jag älskar i stort sett allt med mina studier!

Utbildningen inom VFX sker i Eksjö, som ligger ungefär sex 
mil öster om Jönköping. Även om Eksjö är en mindre stad trivs 
Zsófia mycket bra.

– Visst kan det kännas lite avsides här, men fördelen är att det 
inte finns några distraktioner som stör utbildningen, vilket är 
väldigt bra när man som jag siktar på att bli en skicklig VFX- 
virtuos. Vi som studerar här spenderar mycket tid tillsammans 

och arrangerar ofta flera olika aktiviteter, som exempelvis film-
kvällar, vandringar och picknick. Ibland går vi även och simmar 
tillsammans.

Hennes mål är att suga åt sig så mycket kunskap som möjligt 
och även skapa en riktigt stark portfolio, en så kalla showreel, för 
att sedan ta steget in i VFX-industrin.

– Det finns så många möjligheter och vägar inom VFX, så jag 
vet ännu inte riktigt var jag kommer att hamna. Men jag är väldigt 
glad att min utbildning har öppnat flera dörrar för mig. Efter bara 
ett år här har jag redan fått en praktikplats på ett VFX-företag!
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TEKNISKA HÖGSKOLAN

VISUELLA EFFEKTER 
 2  år

 120 hp

Högskoleexamen med inriktning mot visuella effekter

Detta är programmet för dig som vill jobba som framtidens visual effect-artist inom film och 
reklam, i Sverige eller utomlands. Under utbildningen tar vi dig igenom alla processer inom 
postproduktion och sätter dig i ett sammanhang där du får samarbeta med olika yrkesroller 
inom film och reklamproduktion.

Vi använder mjukvaran som ett verktyg för 
att förverkliga idéer och vårt mål är att lotsa 
dig igenom processerna och tekniken bakom 
visuella effekter. Du lär dig att tänka lösnings-
orienterat utifrån satta tidsramar, effektivi-
sera ditt arbetsflöde och producera rörligt 
fotorealistiskt material i produktionskvalité. 
Du som söker bör ha ett artistiskt och/eller 
tekniskt intresse. Vi specialiserar oss på 
samarbetet mellan 3D-artister och Composi-
tors som i arbetslivet jobbar tätt ihop. Därför 
har vi två profiler under samma tak; Digital 
Compositing och 3D-visualisering. 

Väljer du Digital Composting koncen-
trerar du dig på efterbearbetning av rörliga 
bilder inom film- och reklamproduktioner på 
ett kreativt, kostnadseffektivt och produk-
tionsmässigt sätt.

Väljer du 3D-visualisering lär du dig att 
genomföra fotorealistiska 3D-produktioner 
inom en förutbestämd tidsram med krav på 
kvalitet.

UTBILDNINGSORT

Utbildningen är förlagd till Campus i12 i 
Eksjö – en av landets främsta utbildare inom 
postproduktion. 

INTERNATIONELLT PERSPEKTIV

Programmet förbereder dig för en interna-
tionell karriär. Utbildningen går helt på eng-
elska. Studenter från andra delar av världen 
kan komma att delta i undervisningen. 

NÄRINGSLIVSFÖRLAGD KURS

Du får direktkontakt med ett företag i bran-
schen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK). 
Under NFK har du praktik på ett företag. 
Branschen medverkar även genom bland 
annat gästföreläsningar och arbetsmarknads-
dagar.

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen är du, beroende på inrikt-
ning, utbildad Compositor eller 3D-artist. Du 
kan till exempel arbeta på produktionsbolag, 
som konsult eller driva eget företag.

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet samt Engelska 
6/B.

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017.

ANMÄLNINGSKOD

HJ-52203

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på ju.se/dve

Programansvarig: Sofia Delis
e-post: sofia.delis@campusi12.se

ÅR 1

CGI-introduktion 6 hp

Digital bildhantering  6 hp

Preproduktion  6 hp 

Vetenskapliga arbetsmetoder och  

kommunikation  6 hp

Profil Digital Compositing:

Rotoscoping och förarbete  6 hp

Compositing I  9 hp

Compositing II  12 hp

On Set Supervision DC  9 hp

Profil 3D-visualisering:

3D I 9 hp

3D II 12 hp 

3D-animation  6 hp

On Set Supervision 3D 9 hp

ÅR 2

Examensarbete 9 hp

Näringslivsförlagd kurs (NFK)  27 hp

Postproduktion, flöden och processer I  6 hp

Postproduktion, flöden och processer II  9 hp

Profil Digital Compositing:

Compositing III 9 hp

Profil 3D-visualisering:

Valbar kurs

3D III – Technical Direction  9 hp

3D III – Look Development  9 hp 

 

PROGRAMMET GES HELT PÅ ENGELSKA
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En modern utbildning med fokus på hållbarhet 
anastasia maLavoLti – student sustainabLe suppLy cHain management

Anastasia från Italien ville läsa teknik någonstans i norra Europa. När hon hamnade på 
Jönköping Universitys webbplats slogs hon av den internationella framtoningen. Läget 
och skolans inriktning gjorde att Jönköping University blev hennes val, och hittills är 
skolan precis vad hon hoppats.

– Jag letade efter ett program med en blandning av ekonomi och 
teknik, gärna med mycket verklighetstillämpning, för att få en 
bred utbildning med möjlighet att söka olika typer av jobb efter 
examen. Dessutom uppskattar jag det här programmets fokus på 
hållbarhet, vilket blir allt viktigare på arbetsmarknaden och ger mig 
kunskaper som gör att jag kan sticka ut i konkurrensen om jobb.

Sedan tidigare är Anastasia van vid både det italienska och det 
brittiska skolsystemet, men hon har inte pluggat på högskolenivå 
tidigare.

– Något som jag verkligen gillar här är att föreläsningarna hela 
tiden innehåller exempel från verkligheten. Vi jobbar också myck-
et i grupp, något som kräver en del jobb för att det ska fungera 
men jag lär mig mycket om att kommunicera och samarbeta med 
mina studiekamrater, vilket jag verkligen tror att jag kommer ha 
nytta av i arbetslivet.

– Gruppsamarbetet och att studierna är så självständiga är nog 
det jag gillar allra mest med studierna här. Jag känner att jag lär 
mig mer genom att hela tiden använda mina nya kunskaper och 
dela idéer med mina gruppmedlemmar. 

Den internationella känslan är viktig för Anastasia, men också 
miljön och kulturen på skolan. Hon gillar att relationen mellan 
studenter och lärare är mer öppen och avslappnad än hon är van 
vid.

– Alla aktiviteter som anordnas och att Jönköping är en ganska 
liten stad gör att skolan känns väldigt social. Jag tycker att balan-
sen mellan studier och socialt liv är väldigt bra här. Jag vill umgås 
med vänner på fritiden, springa och njuta av livet. Jag är också 
engagerad i en del av Studentkårens aktiviteter, men inte allt, det 
beror lite på hur mycket plugg det är för tillfället.
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PROGRAMMET GES HELT PÅ ENGELSKA

TEKNISKA HÖGSKOLAN

SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN  
MANAGEMENT 

 3  år

 180 hp

Högskoleingenjörsexamen i industriell organisation och ekonomi, inriktning Sustainable Supply Chain Management

Sustainable Supply Chain Management är utbildningen för dig som vill jobba  
som ingenjör i en ledande befattning med en helhetssyn på hur områdena inköp,  
produktion, distribution, logistik och marknad hänger ihop. 

Företag och organisationer som verkar 
internationellt är hårt konkurrensutsatta och 
måste ta hänsyn till en rad faktorer för att 
lyckas. Det handlar om att kunna producera 
och leverera kundanpassade produkter och 
tjänster – ofta över hela världen – på ett så 
smart, kostnadseffektivt och hållbart sätt som 
möjligt. Utbildningen ger dig en unik och 
efterfrågad spetskunskap inom hållbarhets-
frågor som rör näringsliv, samhälle och 
miljö. Du får lära dig mer om vilka strategier, 
metoder och modeller du kan använda för att 
åstadkomma förändringar och förbättringar. 

Samtliga kurser ges på engelska och du 
studerar med studenter från hela världen, 
vilket ger dig ett internationellt perspektiv 
och globalt nätverk.

STUDERA UTOMLANDS

Du har möjlighet att läsa minst en termin 
på något av våra partneruniversitet eller 
samarbetscampus. Genom detta skaffar du 
dig internationella kontakter, erfarenheter 
och meriter som värderas högt av framtida 
arbetsgivare. 

NÄRINGSLIVSFÖRLAGD KURS

Du får direktkontakt med ett företag i bran-
schen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK).
Under NFK har du sju veckors praktik på ett 
företag. Yrkesverksamma medverkar även 
genom bland annat gästföreläsningar och 
arbetsmarknadsdagar.

EFTER UTBILDNINGEN

Programmet utbildar framtida ingenjörer 
och ledare med tvärvetenskaplig kompetens 

att hantera och utforma hållbara värde- 
och försörjningskedjor samt genomföra 
förändringsarbete. En sådan profil är mycket 
attraktivt för moderna, globala företag och 
organisationer som verkar inom områdena 
inköp, produktion, distribution och logistik. 

PÅBYGGNAD

Funderar du redan nu på möjligheten att 
studera vidare? Läs mer om våra program  
på avancerad nivå från sida 106 eller på  

ju.se/studera

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet samt Fysik 1, 
Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Engelska 6/B, 
Fysik A, Kemi A, Matematik D.

Saknar du behörighet? Läs mer om våra 
basår och basterminer från sida 25.

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017.

ANMÄLNINGSKOD

HJ-52191

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på ju.se/is

Programansvarig: Hamid Jafari
e-post: hamid.jafari@ju.se

ÅR 1

Introduction to Logistics and

Materials Management 9 hp

Leading Sustainable Organisations 9 hp

Basic Calculus 6 hp

Linear Algebra and Optimization 9 hp

Research Methods and Communication 6 hp

Principles of Sustainable Supply Chain  

Management 6 hp

Business Planning and Entrepreneurship 6 hp

Operations and Quality Management 9 hp

ÅR 2

Mathematical Statistics 6 hp

Corporate Social Responsibility 6 hp

Purchasing Logistics 9 hp

Industrial Placement Course in Industrial  

Engineering and Management 12 hp

Work–Human–Technology 9 hp

Lean and Green Logistics 9 hp

Sustainable Retail and Distribution 9 hp

ÅR 3

Final Project Work in Industrial  

Engineering and Management 15 hp

Research Methodology 9 hp

Sustainable Business Relationships 6 hp

Elective courses/Study abroad 30 hp

Basic Physics 2* 6 hp 

*Du som inte har läst Fy B eller Fy 2 på gymnasiet 

måste läsa Basic Physics 2, 6 hp för att erhålla examen. 

Denna kan läsas i en sjunde deltermin eller som förhöjd 

studietakt för att klara examen på tre år. Du som har läst 

Fy B eller Fy 2 kan välja bort denna kurs.
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victor pettersson – aLumn Logistik ocH Ledning samt internationaL Logistics and suppLy cHain management

– Min huvuduppgift nu är att, tillsammans med mitt team, 
säker ställa att vi kan möta eller helst överträffa kundernas krav 
på leveranser när de handlat från H&M:s onlinebutiker. Vi jobbar 
hårt med att hitta miljövänliga leveransalternativ som är kostnads-
effektiva och snabba. Min roll är väldigt korsfunktionell och 
internationell.

JU är, enligt Victor en verklighetsanpassad högskola, med god 
kontakt mellan såväl studenter och lärare, som mellan högskolan 
och näringslivet. 

– JU:s goda möjligheter till utlandsstudier och näringslivs-
kontakt stärker studenternas möjlighet att bli attraktiva på arbets-
marknaden.

– Jag var i Milwaukee, USA samt Hong Kong och Guangzhou, 
Kina. Jag skulle rekommendera alla att ta chansen att studera 

utomlands. Det ger ovärderlig kunskap som inte går att läsa sig 
till i böcker. Att få leva i en annan kultur är verkligen spännande 
och lärorikt. Det är en möjlighet att förbereda sig för kommande 
arbetsliv i en internationell miljö och läsa nya spännande ämnen.

Under sin tid som student såg Victor till att skaffa sig erfaren-
heter av olika slag, och han ger andra rådet att göra detsamma.

– Om du inte bestämt dig för exakt vad du vill jobba med i 
framtiden, ta in all kunskap, även de ämnen du inte tror att du 
kommer ha direkt nytta av. Har du möjlighet, försök även hitta 
extrajobb inom ditt studieområde och applicera den kunskap du 
fått från högskolan på ditt jobb, oavsett vad du jobbar med; du 
kommer bli förvånad över hur lätt det är att hitta kopplingar mellan 
arbetslivet och studierna. Till sist, glöm inte att ha kul, umgås med 
nya vänner och engagera dig i föreningar!

Victor jobbar som E-commerce distribution manager på H&M, en roll han känner att 
han var väl förberedd för efter sina studier på JU.

Kunskaperna fördjupas i kontakten med arbetslivet
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TEKNISKA HÖGSKOLAN

LOGISTIK OCH LEDNING 
 3  år

 180 hp

Högskoleingenjörsexamen i industriell organisation och ekonomi, inriktning logistik och ledning

Programmet ger dig en efterfrågad kompetensprofil som svarar upp mot  
marknadens behov av modern verksamhetsledning och styrning, där bland annat  
effektiva material- och informationsflöden blir allt viktigare. Här studerar du  
mitt i en region som är ett av landets viktigaste logistikcentrum.

Utbildningen ger både bred kunskap om hur 
verksamhet byggs upp, leds och kan utveck-
las samt djup kunskap inom utformning, 
planering och styrning av materialflöden och 
tjänster. Du kommer också att få djupare 
förståelse för traditionell ledning och styr-
ning i kombination med modern lednings-
filosofi där bland annat processledning, 
leankonceptet, förändringsledning, lärande, 
kvalitet och hållbarhet spelar en viktig roll.

STUDERA UTOMLANDS

Du har möjlighet att läsa en termin på något 
av våra partneruniversitet. Genom detta 
skaffar du dig internationella kontakter, 
erfarenheter och meriter som värderas högt 
av framtida arbetsgivare.

Programmet har även ett samarbets-
projekt med utvalda företag och universitet 
i Sydostasien, Sydafrika och Sydamerika. 
Genom det kan du studera en termin på ett 
internationellt universitet samtidigt som 
du genomför praktik vid ett internationellt 
företag.

NÄRINGSLIVSFÖRLAGD KURS

Du får direktkontakt med ett företag i 
branschen genom vår Näringslivsförlagd 
kurs (NFK). Under NFK har du sju veckors 
praktik ute på företaget. Branschen medver-
kar även i utbildningen genom bland annat 
gästföreläsningar och arbetsmarknadsdagar.

EFTER UTBILDNINGEN

Med en examen i Logistik och ledning är 
du väl förberedd för att kunna arbeta i olika 
befattningar och ta ansvar för olika typer 
av logistiska projekt. Exempel på arbets-
områden du kan arbeta med är planering och 
styrning, ledning, produktion, distribution, 
inköp, affärssystem och verksamhetsutveck-
ling i både privat och offentlig sektor.

PÅBYGGNAD

Funderar du redan nu på möjligheten att 
studera vidare? Läs mer om våra program  
på avancerad nivå från sida 106 eller på  

ju.se/studera

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet samt Fysik 1,  
Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik A, 
Kemi A, Matematik D

Saknar du behörighet? Läs mer om våra 
basår och basterminer från sida 25.

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017.

ANMÄLNINGSKOD

HJ-52201

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på ju.se/il

Programansvarig: Jenny Bäckstrand
e-post: jenny.backstrand@ju.se

ÅR 1

Affärslogistik  9 hp

Vetenskapligt arbetssätt och  

kommunikation  6 hp

Industriell ekonomi  9 hp

Produktions- och transportteknisk grund  6 hp

Organisation — ledarskap —  

projektledning  9 hp

Envariabelanalys  9 hp

Produktions- och materialflödesanalys  6 hp 

Linjär algebra och funktionslära  6 hp

ÅR 2

Matematisk statistik  7,5 hp 

Informationslogistik  7,5 hp

Produktionslogistik  9 hp 

Kvalitetsledning  6 hp

Distributionslogistik  9 hp 

Inköpslogistik  9 hp

Näringslivsförlagd kurs (NFK)  12 hp

ÅR 3

Entreprenörskap och affärsplanering  6 hp 

Industriell marknadsföring  6 hp

Arbete — människa — teknik  9 hp 

Verksamhetsledning  9 hp

Förändringsledning  6 hp

Utredningsmetodik  9 hp

Examensarbete  15 hp 

Grundläggande fysik 2* 6 hp 

*Du som inte har läst Fy B eller Fy 2 på gymnasiet måste 

läsa Grundläggande fysik 2, 6 hp för att erhålla examen. 

Denna kan läsas i en sjunde deltermin eller som förhöjd 

studietakt för att klara examen på tre år. Du som har läst 

Fy B eller Fy 2 kan välja bort denna kurs.
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Utlandsstudierna värdefulla  
för den personliga utvecklingen
veronica ekvaLL – aLumn industrieLL ekonomi ocH produktionsLedning

Veronicas hjärta har klappat lite extra för Mexiko ända sedan hon besökte landet  
under gymnasieåren. När hon fick chansen att åka på utlandsstudier var JU:s  
partneruniversitet i Mexiko det självklara valet.

Möjligheten att åka dit som utbytesstudent var en av anledningarna 
till att hon flyttade från Sigtuna och valde att plugga Industriell 
ekonomi och produktionsledning i Jönköping. Drömmen blev 
verklighet och hon bytte Sverige mot ett halvårs studier vid  
Tecnológico de Monterrey i Mexico City. 

– Studierna där gav mig så otroligt mycket, dels ett nytt språk  
eftersom jag samtidigt läste en kurs i spanska, men också ett 
bredare perspektiv då vi läste med studenter från andra länder i 
Europa och Mexiko.

Veronica uppmanar alla som kan att åka iväg som utbytes-
student. Det ger både den personliga utvecklingen och karriären 
en rejäl skjuts framåt. 

– I dag är jag produktionstekniker och fick jobb en vecka  
efter examen. Jag har haft stor nytta av mina utlandsstudier i  
mitt arbete men framför allt gjorde tiden så mycket för min  
personliga utveckling.
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TEKNISKA HÖGSKOLAN

INDUSTRIELL EKONOMI OCH  
PRODUKTIONSLEDNING 

 3  år

 180 hp

Högskoleingenjörsexamen i maskinteknik, inriktning industriell ekonomi och produktionsledning

Det är vanligt att en utbildad ingenjör får en befattning som kräver gedigna kunskaper i  
ekonomi, produktionsledning, logistik, organisation och ledarskap. Det här är en utbildning 
som ger dig en helhetsbild av hur tekniska och ekonomiska aspekter ömsesidigt påverkar 
varandra och hur företag kan uppnå ökad produktivitet.

Du kommer att få omfattande kunskaper i 
naturvetenskap och teknik, kombinerat med 
ekonomi, produktionssystem, produkt-
utveckling, marknadsföring och ledning. En 
del av utbildningen sker i projektform, där 
ni gemensamt löser problem som spänner 
över flera ämnesområden. Din tekniska 
plattform får både bredd och djup genom att 
du studerar grundläggande ingenjörsämnen. 
Därutöver läser du till exempel produktions- 
ekonomi, logistik, kvalitetsteknik, verksam-
hetsutveckling, arbetsorganistion, produk-
tionsteknik för att få kunskap och förståelse 
för hur en industriell verksamhet fungerar.

STUDERA UTOMLANDS

Du har möjlighet att läsa en termin på något 
av våra partneruniversitet. Genom detta 
skaffar du dig internationella kontakter, 
erfarenheter och meriter som värderas högt 
av framtida arbetsgivare.

NÄRINGSLIVSFÖRLAGD KURS

Du får direktkontakt med ett företag i bran-
schen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK). 
Under NFK har du sju veckors praktik på 
ett företag. Branschen medverkar även 
genom bland annat gästföreläsningar och 
arbetsmarknadsdagar.

EFTER UTBILDNINGEN

Programmet utbildar framtida ingenjörer 
och ledare med tvärvetenskaplig kompetens 
att hantera och utforma hållbara försörjnings-
kedjor samt genomföra förändringsarbete. 

En sådan profil är mycket attraktivt för mod-
erna, globala företag och organisationer som 
verkar inom områdena inköp, produktion, 
distribution och logistik. 

PÅBYGGNAD

Funderar du redan nu på möjligheten att 
studera vidare? Läs mer om våra program  
på avancerad nivå från sida 106 eller på  

ju.se/studera

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, 
Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B,  
Kemi A, Matematik D.

Saknar du behörighet? Läs mer om våra 
basår och basterminer från sida 25.

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017.

ANMÄLNINGSKOD

HJ-52208

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på ju.se/mi

Programansvarig: Leif Svensson
e-post: leif.svensson@ju.se

ÅR 1

Envariabelanalys  9 hp

Linjär algebra  6 hp

Mekanik 1  6 hp

Introduktion till produktframtagning och  

ingenjörsarbete  15 hp

Konstruktionsmaterial  7,5 hp

Matematisk statistik  7,5 hp

Introduktion till konstruktion  3 hp

Arbetsorganisation och arbetsmiljö  6 hp

ÅR 2

Hållfasthetslära  6 hp

Konstruktionselement  6 hp

Material- och produktionsstyrning  6 hp

Logistik  6 hp

Tillverkningsteknik  6 hp

Kvalitetsteknik  7,5 hp

Produktionsekonomi  7,5 hp

Kvalitets- och verksamhetsutveckling  7,5 hp

Produktionsteknik 1  7,5 hp

ÅR 3

Tekniska rapporter  3 hp

Näringslivsförlagd kurs  12 hp

Produktionsteknik 2  7,5 hp

Innovation  7,5 hp

Examensarbete  15 hp

Valbara kurser, totalt 15 hp 

     Flervariabelanalys 7,5 hp

     Inköpslogistik 7,5 hp

     Affärsjuridik 7,5 hp



100

En internationell karriär inom produktdesign
cHristofer wassenius – aLumn produktutveckLing ocH design 

Christofer har pluggat i fem år vid Jönköping University. Först läste han Produkt-
utveckling och design och sen byggde han på med en master i Industridesign. 

Christofer passade på att resa utomlands två gånger under studie-
tiden – en gång till Kanada och en gång till Mexiko. Kanske var det 
utlandsvistelserna som gjorde att Sverige kändes lite för litet. Nu 
bor han i Österrike och jobbar som industridesigner på Red Bulls 
huvudkontor strax utanför Salzburg.

– Det är ett väldigt stimulerande och utmanande jobb, säger 
Christofer, som designar PoS-material – produkter som ska fånga 

kundernas intresse och öka försäljningen. Det kan vara till exem-
pel kylar till matbutiker eller ishinkar åt nattklubbar.

– Det är jättekul att få syssla med ren produktdesign. Red Bull 
är ett dynamiskt och spännande företag. Jag trivs jättebra.
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TEKNISKA HÖGSKOLAN

PRODUKTUTVECKLING OCH DESIGN 
 3  år

 180 hp

Högskoleingenjörsexamen i maskinteknik, inriktning produktutveckling och design

Att utveckla produkter som möter kundernas önskemål och förväntningar är en nödvändig-
het för att nå framgång på marknaden. För att lyckas behövs kreativitet, innovativ förmåga, 
expertis och ett metodiskt tillvägagångssätt där stor hänsyn tas till marknadens krav,  
produktens funktion, form och användbarhet samt förståelse för bland annat produktion  
och kostnader.

Produktutveckling är ett brett område och 
du får inom programmet både teoretisk och 
praktisk kunskap om produktutvecklings- 
processens alla delar från idé och råvara till 
återvunnen produkt. Du får också chansen 
att lära dig olika design-, konstruktions- eller 
produktionsmetoder samt praktisk erfaren-
het av dessa genom produktutvecklings- 
projekt och kurser med företagskontakt. 
Under utbildningen producerar du allt från 
små produkter till fordon. Eftersom hänsyn 
också tas till produktens hela livscykel lär 
du dig produktutveckling med ett utpräglat 
helhetstänkande.

STUDERA UTOMLANDS

Du har möjlighet att läsa en termin på något 
av våra partneruniversitet. Genom detta 
skaffar du dig internationella kontakter, 
erfarenheter och meriter som värderas högt 
av framtida arbetsgivare.

NÄRINGSLIVSFÖRLAGD KURS

Du får direktkontakt med ett företag i bran-
schen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK). 
Under NFK har du sju veckors praktik på 
ett företag. Branschen medverkar även 
genom bland annat gästföreläsningar och 
arbetsmarknadsdagar.

EFTER UTBILDNINGEN

Efter studierna kan du arbeta som innovativ 
produktutvecklare, konstruktör, testingenjör, 
materialspecialist, kvalitetstekniker eller vara 
delaktig i projektledning. Inom näringslivet 

är det stor efterfrågan på ingenjörer med 
helhetstänk vilka kan arbeta som produkt-
utvecklare med kunnande inom industri-
design, konstruktion eller tillverkning. 

PÅBYGGNAD

Funderar du redan nu på möjligheten att 
studera vidare? Läs mer om våra program  
på avancerad nivå från sida 106 eller på  

ju.se/studera

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, 
Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B,  
Kemi A, Matematik D.

Saknar du behörighet? Läs mer om våra 
basår och basterminer från sida 25.

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017.

ANMÄLNINGSKOD

HJ-52209

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på ju.se/mp

Programansvarig: Olof Granath
e-post: olof.granath@ju.se

ÅR 1

Introduktion till produktframtagning  

och ingenjörsarbete  15 hp

Envariabelanalys  9 hp

Linjär algebra  6 hp

Konstruktionsmaterial  7,5 hp

Industriell design 1  3 hp

Flervariabelanalys  7,5 hp

Mekanik 1  6 hp

Konstruktion  6 hp

ÅR 2

Hållfasthetslära  6 hp

Industriell design 2  6 hp

Industriell ytmodellering  6 hp

Konstruktionselement  6 hp

Tillverkningsteknik  6 hp

Hållbar produktutveckling  7,5 hp

Grundläggande termodynamik  

och transportfenomen  3 hp

Näringslivsförlagd kurs (NFK)  12 hp

Valfri kurs inom programmets profil

     Grundläggande FEM-analys  7,5 hp

ÅR 3

Produktutvecklingsprojekt  15 hp

Matematisk statistik  7,5 hp

Komponentgjutning  7,5 hp

Innovation  7,5 hp

Examensarbete  15 hp

Valbara kurser

     Konstruktion och beredning  

     i parametrisk CAD  7,5 hp

     Mekanik 2  7,5 hp

     Kvalitetsteknik  7,5 hp
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danieL joHansson – aLumn produktutveckLing med möbeLdesign

Korsade Atlanten på väg mot drömmen

Daniel från Huskvarna, jobbar som inredningsarkitekt bland 
exklusiva bostäder på Manhattan.

– En vanlig dag på jobbet kan innehålla allt ifrån val av möbler, 
material, tyger och tapeter till presentationer för kund. Jag är även 
engagerad i det administrativa arbetet med projekten. Dessutom 
är formgivning av broschyrer och företagets webbplats samt sociala 
nätverk en del av min vardag.

Daniel tycker att utbildningen på Jönköping University var en 
bra förberedelse för arbetslivet.

– Det kanske inte var alla kurser som förberedde mig för jobbet 
jag har i dag men flertalet var väldigt bra och viktiga. Det viktigaste 

Efter sin utbildning hamnade Daniel i New York. Det började som  
en praktikplats men ledde till drömjobbet.

jag tar med mig ifrån min utbildning var de kontakter som hög-
skolan hade, framför allt den stiftelse som sponsrade min praktik i 
New York City. Utan dem hade det inte gått! 

Tack vare kontakterna från praktiken packade Daniel väskorna 
och åkte över Atlanten bara tre dagar efter att han tagit examen.

– För att lyckas och bli framgångsrik som inredare tror jag  
att det är viktigt att hela tiden jaga och aldrig stanna. Alltid ha  
nya idéer.

– Mitt bästa råd till andra i samma sits är att drömma stort och 
att utnyttja högskolans kontakter för de kan vara en dörröppnare 
till drömmen! 
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TEKNISKA HÖGSKOLAN

PRODUKTUTVECKLING  
MED MÖBELDESIGN 

 2  år

 120 hp

Högskoleexamen med inriktning mot produktutveckling med möbeldesign

En utbildning för dig med produktutveckling, formgivning och design inom till exempel  
möbel- och inredningsbranschen. Denna utbildning betonar samspelet mellan design,  
marknad, tillverkning, miljö och kvalitet.

Efter utbildningen blir du en designmed-
veten produktutvecklare med hög kompetens 
inom möbel- och inredningsbranschen. 
Utbildningen förbereder dig för att du ska 
kunna formge, konstruera och marknads-
föra möbler. Du utvecklar en helhetssyn på 
designprocessen och djupare kunskap inom 
möbelkonstruktion, 3D-modellering och 
hållbar design. Under utbildningen arbetar 
du med samtliga steg i designprocessen som 
kreativitet, skisser, CAD, prototyptillverkning 
och presentation. Du lär dig även visuali-
sera möbler och inredningar och formge 
marknadsföringsmaterial.

En viktig del av utbildningen är hur 
möbler kan utformas med hänsyn till en 
ekonomisk, miljömässig och social hållbar 
utveckling. Med den kunskapen kan du 
medverka till att framtidens möbler blir 
ännu bättre.

UTBILDNINGSORT NÄSSJÖ

Utbildningen är förlagd till Träcentrum i 
Nässjö, där du bland annat har tillgång till en 
designverkstad.

NÄRINGSLIVSFÖRLAGD KURS

I den näringslivsförlagda kursen (NFK) 
utövar du din yrkesroll under nio veckor på 
ett företag. Via stipendier från Öhrskogs- 
stiftelsen är det möjligt att förlägga sin  
NFK utomlands. 

Branschen medverkar i utbildningen 
genom skarpa projekt i kurserna, studie-

besök och att utbildningens ledningsgrupp 
till övervägande del består av representanter 
från näringslivet. Branschen medverkar även 
genom bland annat gästföreläsningar och 
arbetsmarknadsdagar.

EFTER UTBILDNINGEN

Efter avklarad utbildning kan du arbeta som 
produktutvecklare med designfokus och pro-
jektledare inom produktframtagning, men 
även inom områden som inköp, tillverkning 
och försäljning. Du kan även arbeta som 
konstruktör, formgivare, 3D-modellerare, 
beredare eller projektledare. Den allsidiga 
erfarenheten av olika CAD- och visualiser-
ingsprogram gör dig lämpad för roller inom 
konstruktions-, inrednings- och mässföretag.

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017.

ANMÄLNINGSKOD

HJ-52182

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på ju.se/pum

Programansvarig: Victor Strandgren
e-post: victor.strandgren@ju.se

ÅR 1

CAD 1 med ritteknik  9 hp

CAD 2 med rapid prototyping  6 hp

Designmetodik med projektarbete  9 hp

Materialteknik och möbelkonstruktion 6 hp

Mekanik och hållfasthetslära 9 hp

Möbeldesign 1  9 hp

Prototyptillverkning 6 hp

Vetenskapligt arbetssätt  

och kommunikation  6 hp

ÅR 2

Affärsplanering med kalkylering  

och tillverkning  9 hp 

Examensarbete  9 hp

Marknadsföring och försäljning 6 hp

Möbeldesign 2 12 hp

Näringslivsförlagd kurs (NFK) 15 hp

Visualisering med inredningsarkitektur 9 hp 
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Anställningskontraktet fixat innan examensdagen
jakob ogstedt – aLumn 3d-teknik

Jakob fick anställning direkt efter sin examen och jobbar nu som 3D-konstruktör  
på ett företag som konstruerar och tillverkar kontrollutrustningar, modeller och  
prototyper till verkstadsindustrin.

Jakob tog examen en torsdag och började jobba redan måndagen 
därpå. För att kunna få det jobb han ville ha var utbildningen 
direkt avgörande.

– Studierna har varit A och O för att jag ska kunna få jobbet, det 
hade jag aldrig fått annars. Utbildningen innehöll långa perioder 
med projekt hos olika företag. Det ger en god inblick i hur det kan 
vara att jobba som konstruktör. Skillnaden mellan olika konstruk-
törsjobb kan vara stor.

Jakob sitter mycket framför datorn och konstruerar, men träffar 
även personalen i produktionen ibland, för att stämma av och se 
till att det han ritar inte ska bli onödigt krångligt att tillverka. 

– Just nu jobbar jag med att ta fram produktspecifik kontroll- 
och mätutrustning. Mycket av det jag ritar tillverkas i huset, men 
en del skickas för tillverkning hos underleverantörer.

Oavsett var man hamnar och exakt hur arbetsbeskrivningen ser 
ut tycker Jakob att det finns saker att tänka på som underlättar när 
man är ny i sin roll.

– Steg ett är nog att släppa all stolthet kring det man har kon-
struerat. Kommer man ny till ett ställe så finns det garanterat folk 
där som har större erfarenhet och då ska man passa på att ta lär-
dom av det de kan. Något som också är mycket viktigt är att man 
är flexibel. Att ta fram något i en dator är en sak och att tillverka 
det fysiskt är en annan. 

Jakob ser positivt på framtiden för sin bransch. Möjligheten att 
effektivisera och förenkla tillverkningsprocesser tror han passar in 
bra i dagens samhälle.

– Folk har inte tid att vänta. Vill man ha något så vill man ha 
det direkt. Det gör att det finns mindre plats för misstag och för-
seningar. Det är där vi kommer in i bilden och ser till att saker  
och ting blir rätt från början.
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TEKNISKA HÖGSKOLAN

3D-TEKNIK 
 2  år

 120 hp

Högskoleexamen med inriktning mot 3D-teknik

Som 3D-tekniker använder du den senaste 3D-tekniken för utveckling av nya produkter.  
Genom att utnyttja datorsimuleringar kan du korta utvecklingstider, göra snabbare  
beräkningar och därmed effektivisera processen från idé till färdig produkt.

Utbildningen har tagits fram i nära sam-
arbete med några av norra Europas ledande 
teknikföretag så att den väl svarar mot före-
tagens kunskapsbehov. Under utbildningen 
lär du dig att skapa en optimal process från 
idé till färdig produkt med hjälp av världs-
ledande program inom produktutveckling 
och produktion. Du erbjuds att genomföra 
ett test som är framtaget av branschen 
(CSWA) för att bli internationellt certifierad 
i 3D CAD.

Utbildningen omfattar också grundlägg-
ande programmering och dokumenthante-
ring – viktiga kunskaper för automatiserad 
produktutveckling och konstruktion. 
Utbildningen kompletteras utöver detta med 
både entreprenörskap, marknadsföring och 
ekonomi.

UTBILDNINGSORT VÄRNAMO

Utbildningen är förlagd till Campus Värnamo 
som finns i Gummifabriken i Värnamo. Här 
samverkar näringsliv, utbildning och kultur 
i häftiga lokaler med en gemensam agenda 
för tillväxt.

NÄRINGSLIVSFÖRLAGD KURS

I utbildningen varvas teori med praktik  
genom Näringslivsförlagda kurser (NFK) 
och du får arbeta med skarpa projekt hos 
våra partnerföretag. Under 14 veckor får 
du omsätta dina teoretiska kunskaper i 

praktiken ute på företag. Detta ger praktisk 
erfarenhet och kontakter i branschen redan 
före examen. Branschen medverkar även 
genom bland annat gästföreläsningar och 
arbetsmarknadsdagar.

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen kan du bland annat arbeta 
som konstruktör eller produktutvecklare. 
Din yrkesroll kan innehålla uppgifter som 
konstruktionsberäkningar, materialval,  
design, 3D-modellering eller CAD-support.

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet samt Fysik 1b1 
eller 1a, Matematik 2a eller 2b eller 2c. Eller: 
Engelska A, Fysik A, Matematik B. Dispens 
medges från kravet i Fysik 1b1 eller 1a,  
Fysik A.

ANMÄLAN

Senast 18 april 2017.

ANMÄLNINGSKOD

HJ-52181

KONTAKT

Om du har frågor, hör av dig till oss på 
studera@ju.se. Läs mer på ju.se/3d

Utbildningsledare: Irene Hallman
e-post: irene.b.hallman@varnamo.se

ÅR 1

Kommunikation och presentationsteknik 6 hp

Matematik för tekniska beräkningar 9 hp

Ritteknik och solidmodellering 1 6 hp

Grundläggande mekanik 9 hp

Ritteknik och solidmodellering 2 9 hp

Grundläggande hållfasthetslära 6 hp

Tillverkningsmetoder och  

konstruktionsmaterial 9 hp

Datorstödd hållfasthetslära och mekanik 6 hp

ÅR 2

Tillämpat projekt inom lätta  

konstruktioner  6 hp

Ekonomi, entreprenörskap  

och marknadsföring  6 hp

Produktionsberedning i 3D CAM-system 6 hp

Dokumenthantering och  

teknisk dokumentation 6 hp

Näringslivsförlagd kurs 1 6 hp

Intelligenta konstruktionssystem 6 hp

Examensarbete 9 hp

Näringslivsförlagd kurs 2 15 hp
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FÖRDJUPA DINA KUNSKAPER MED 
PROGRAM PÅ AVANCERAD NIVÅ

Genom att läsa 1 eller 2 år på avancerad nivå kan du 
bygga på din grundutbildning med en magisterexamen 

(60 hp) eller masterexamen (120 hp). Du kan välja att läsa  
vidare direkt efter din grundutbildning när du ändå har  

ångan uppe, eller jobba ett tag först och sedan  
komma tillbaka och ta nästa steg.

106



JÖNKÖPING UNIVERSIT Y 107

PEDAGOGIK

EDUCARE: The Swedish  
Preschool Model  60 hp
Master of Science with a major in Education

Develop your pedagogical and leaderships skills for teaching, studying, 
and developing preschool education. Graduates of this programme will 
be well positioned for employment as preschool educators, researchers, 
and leaders.

MEDIE-  OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP

International Communication  60/120 hp
Master of Science with a major in Media and Communication Science

For you who wish to work in an international media and communica-
tion environment. Deepen your knowledge in global, intercultural and 
sustainable communication in different settings.

STUDIER OM BARN OCH UNGDOM

Interventions in Childhood  60/120 hp
Master of Science with a major in Child Studies, specialization in one of 
the following areas: Disability Sciences, Health and Care Sciences, Special 
Education or Welfare and Social Sciences

Gain expertise about children in need of special support in different 
countries. The programme is based on an ecological perspective on 
child development, learning, and functioning. 

EKONOMI

Digital  
Business 120 hp
Master of Science with a major in Business Administration

This programme addresses the new challenges that digitalization poses 
for companies and their employees with regard to business renewal and 
innovation, marketing and digital services.

Economic  
Analysis 120 hp
Master of Science with a major in Economics

This programme provides a deepening education in the field of 
economics and, especially, regional economics, and will allow you to 
develop your analytical skills and abilities.

Engineering  
Management  60 hp
Master of Science with a major in General Management

The programme provide advanced management education for those 
already holding a bachelor degree in engineering. It adds business skills 
to your technical knowledge to prepare for leading jobs in industrial and 
engineering sectors. 

International   
Financial Analysis  60 hp
Master of Science with a major in Business Administration

This programme provides you with the theoretical grounding and  
the mathematical and empirical tools required for advanced financial 
analysis to prepare you for a career in finance

International Logistics and  
Supply Chain Management  120 hp 
Master of Science with a major in Business Administration

Prepare for managerial roles in logistics and supply chain management 
by learning from research based knowledge and practical insights,  
making use of the location close to a logistics hub of Sweden. 

International  
Marketing  60 hp
Master of Science with a major in Business Administration

This programme is focused on preparing you for an international career 
in marketing. It combines contemporary marketing theory with projects 
linked to local and international organizations.  

IT, Management  
and Innovation  120 hp
Master of Science with a major in Informatics

This programme provides you knowledge and skills in three key areas:
project management, the evaluation of IT in organizations and the use 
of IT in business, organizational and technological innovation.

Managing in a  
Global Context  120 hp
Master of Science with a major in Business Administration

Become a modern leader prepared for global complexity. Gain deep  
academic knowledge and practical management skills. Get the opportu-
nity for customization of content within the programme.



Strategic  
Entrepreneurship  120 hp
Master of Science with a major in Business Administration

Develop your entrepreneurial ability. Prepare for new business creation 
as well as renewal of existing organizations and gain state-of-the-art 
research insights and practical experience. 

TEKNIK

Industrial Design  120 hp
Master of Science with a major in Product Development

Learn more about the whole design process from a human point of
view, with a focus on usability, ergonomics, aesthetics, materials and
production, as well as drafting techniques and vizualisation.

Product Development  
and Materials Engineering  120 hp
Master of Science with a major in Product Development

This program prepares you for an expert role in product development, 
engineering analysis, optimization and materials. It also enables you to 
integrate the different parts of the product development process.

Production Development 
and Management  120 hp
Master of Science with a major in Production Systems

The manufacturing industry faces globalization challenges and that is
the starting point of this programme. The aim is to provide you
knowledge and competence to be prepared for leading positions
within the manufacturing industry.

Software Product Engineering  120 hp
Master of Science with a major in Product Development

Get the knowledge and experience to lead software product teams and 
to act as senior developer, software architect, project manager, require-
ments engineer, test manager or system engineer.

Sustainable Building  
Information Management  120 hp
Master of Science with a major in Product Development

The construction sector is a key actor in the process of creating sustain-
able value, both for the client and for society. Learn to visualize, simulate, 
and analyze how a building might behave – earlier in the process.

User Experience Design  
and IT Architecture  120 hp
Master of Science with a major in Informatics

You will learn user experience design, IT architecture and enterprise 
architecture. You will be able to design and develop mobile solutions,  
as well as learn to master the fundamentals of service design and  
cloud computing.

HÄLSA OCH VÅRD

Magister-/masterprogram  
i arbetsterapi  60/120 hp
Filosofie magisterexamen/masterexamen med huvudområdet arbetsterapi

Utveckla dina färdigheter för mer kvalificerade arbetsuppgifter, utveck-
lingsarbete eller forskning och lär dig analysera, bedöma och hantera 
komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom arbetsterapi.
Masterprogrammet ges på engelska.

Magisterprogram i gerontologi  60 hp
Filosofie magisterexamen med huvudområdet gerontologi

Utveckla din kompetens om åldrande ur olika perspektiv, med hjälp av
tvärprofessionella studier.

Magisterprogram i omvårdnad  60 hp
Filosofie magisterexamen med huvudområdet omvårdnad

Fördjupa dina kunskaper i aktuella forsknings- och utvecklingsarbeten 
inom omvårdnad, lär dig göra bedömningar och prioritera omvårdnads-
åtgärder med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och 
etiska aspekter.

Magisterprogram  
i oral hälsovetenskap  60 hp
Filosofie magisterexamen med huvudområdet oral hälsovetenskap

Utbildningen ger dig tillfälle att fördjupa dina kunskaper samt få insikt 
i aktuella forsknings- och utvecklingsarbeten inom oral hälsovetenskap, 
såväl teoretiskt som metodologiskt samt utifrån etiska aspekter.

Magisterprogram i socialt arbete  60 hp
Filosofie magisterexamen med huvudområdet socialt arbete

Få fördjupade kunskaper kring ämnet socialt arbete som verksamhets- 
och forskningsfält.
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Masterprogram i kvalitetsförbättring och 
ledarskap inom hälsa och välfärd  120 hp
Filosofie masterexamen med huvudområdet kvalitetsförbättring  
och ledarskap inom hälsa och välfärd

Programmet vänder sig till dig som vill bidra till att förbättra morgon-
dagens hälsa, vård, omsorg och socialt arbete. Vi ger dig möjlighet att 
utveckla de kompetenser som krävs för att möta och leda framtidens 
utmaningar inom välfärdens serviceorganisationer.

Nordic Master’s Degree  
Programme in Gerontology  120 hp
Filosofie masterexamen med huvudområdet gerontologi

Fördjupa dina kunskaper om äldre och åldrande, med hög relevans för 
samhället och den framtida utvecklingen inom området.

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA

Specialistsjuksköterska med  
inriktning mot vård av äldre  60 hp
Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre

Programmet riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om 
förebyggande insatser för äldre samt omvårdnad av äldre personer med 
komplexa somatiska och psykogeriatriska vårdbehov.

Specialistsjuksköterska med  
inriktning mot distriktssköterska  75 hp
Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska

Distriktssköterskan arbetar med att självständigt bedöma, planera, 
genomföra och utvärdera åtgärder för att främja hälsa och förebygga 
sjukdom hos människor i olika åldrar.

Specialistsjuksköterska med  
inriktning mot hälso- och sjukvård  
för barn och ungdomar  60 hp
Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för 
barn och ungdomar

För dig som vill arbeta med barn och ungdomar och deras familjer 
inom till exempel barnsjukvård, barnhälsovård eller som skolsköterska. 

Specialistsjuksköterska med  
inriktning mot anestesisjukvård  60 hp
Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård

Under anestesi påverkas patientens fysiska och psykiska tillstånd och 
de naturliga försvarsmekanismerna reduceras. Du som specialistsjuk-
sköterska får ett stort ansvar för patientens omvårdnad. 
Utbildningen ges i samverkan med Linköpings universitet.

Specialistsjuksköterska med  
inriktning mot intensivvård 60 hp
Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård

Som intensivvårdssjuksköterska vårdar du patienter i alla åldrar och 
med många olika sjukdomstillstånd, du arbetar i högspecialiserad 
sjukvård men ändå nära patienten och dennes närstående. 
Utbildningen ges i samverkan med Linköpings universitet.

Specialistsjuksköterska med  
inriktning mot psykiatrisk vård  60 hp
Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård

Psykiatrisjuksköterskan arbetar med omvårdnad i alla vårdsituationer 
där människor lider av psykisk ohälsa. 
Utbildningen ges i samverkan med Linköpings universitet.

Specialistsjuksköterska med  
inriktning mot operationssjukvård  60 hp
Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot operationssjukvård

För dig som vill  arbeta i en högteknologiskt avancerad miljö med stor 
flexibilitet och handlingsberedskap för patienter i behov av planerad 
såväl som akut kirurgi. 
Utbildningen ges i samverkan med Karlstads universitet.

Barnmorska  90 hp
Barnmorskeexamen

Barnmorskans arbete innebär bland annat vård under graviditet, barna-
födande, preventivmedelsrådgivning, att möta ungdomar med fokus på 
sex och samlevnad samt gynekologisk hälso- och sjukvård. 
Utbildningen ges i samverkan med Linköpings universitet.

Läs mer om våra program på  

avancerad nivå på ju.se/master
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UTBILDNINGAR HT 2017

Automation- och robotingenjör 2 år Jönköping
CNC teknik – Blått certifikat 1 år Jönköping
Elprojektör 1 år Jönköping
Fastighetstekniker 1 år Värnamo
Integrationspedagog 1 år Värnamo 
Projektledare – Infrastruktur 2 år Nässjö
Projektledare inom lagerlogistik 1 år Jönköping
Vårdadministration 2 år Jönköping
Produktionsutveckling 1 år Värnamo,  
  Nässjö, 
  Jönköping

YRKESHÖGSKOLA
SPETSKOMPETENS INOM EFTERFRÅGADE YRKESOMRÅDEN

YH-utbildningar genomförs och är utvecklade tillsammans med näringsliv och  

orga nisationer. Det innebär bland annat att du kommer att ha en stor del av din  

utbildning förlagd på ett eller flera företag. Därför får du arbetslivserfarenhet  

och nyttiga branschkontakter redan under studietiden. Utbudet av utbildningar  

ska stämma överens med arbetsmarknadens behov och varierar därför i takt  

med att arbetsmarknaden förändras.

Fler utbildningar tillkommer i januari 2017. Håll utkik och 

läs mer om yrkeshögskoleutbildning på ju.se/yh
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Jönköping University har ett stort utbud av fristående kurser. Kurserna ges på  

hel-, halv- eller kvartsfart och du kan välja mellan att läsa på campus, via lärcentra 

i regionen eller helt på distans via nätet. För dig som aldrig studerat på högskola eller  

universitet kan fristående kurser vara en möjlighet att testa på livet som student,  

och för dig som pluggat tidigare är det en chans att bygga på eller bredda tidigare 

studier. Valet är ditt!

Läs mer om fristående kurser på ju.se/kurser

LÄS FRISTÅENDE KURSER
OCH FÖRDJUPA ELLER
BREDDA DIN KOMPETENS

Mjukstarta studierna med 
fristående kurser
jon fanny taLLefors – student fristående kurser

Jon Fanny valde att läsa fristående kurser 
för att han ville prova på högskolelivet,  
men inte var säker på vilken utbildning  
han skulle välja. 

– Jag var väldigt skoltrött efter gymnasiet, så fristående kurser 
kändes som ett bra sätt att ”mjukstarta” högskolelivet på. Det är 
annorlunda att läsa på högskola om man jämför med grundskolan 
och gymnasiet, men på ett bra sätt. Det egna ansvaret är ibland  
lite svårt att handskas med, men man lär sig snabbt att bli  
mer självständig.

Jon Fanny rekommenderar andra som vill testa på högskolelivet 
att börja med att läsa fristående kurser. 

– Om man inte är helt säker på vad man vill än är det skönt att 
inte känna att man har en flerårig utbildning framför sig. Funde-
rar du på att plugga på högskola skulle jag absolut rekommendera 
att börja med att läsa fristående kurser.
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Att söka till en utbildning 
behöver inte vara en djungel 

VIKTIGA DATUM

SÅ HÄR ANSÖKER DU
1. Skapa ett konto på antagning.se. Nu kan du söka 
och anmäla dig till olika kurser eller program. 

2. Din anmälan kan omfatta maximalt 20 anmäl- 
ningsalternativ per termin. Skriv programmen och 
kurserna i den ordning som du prioriterar dem. Om 
du inte blir antagen till ditt förstahandsalternativ 
prövas ditt andrahandsalternativ och så vidare.

3. Ibland behöver du komplettera din anmälan 
med dokument som styrker att du har de meriter 
som krävs för att bli antagen till utbildningen. 
Vad som krävs för din utbildning ser du under 
för kunskapskrav i katalogen eller på ju.se
För mer information se antagning.se

EFTERANMÄLAN
Efteranmälan kan man göra till vissa program och 
kurser som fortfarande har en välj-knapp öppen 
efter att sista anmälningsdagen är passerad. 
Detta gäller i mån av plats. Mer information finns 
på ju.se eller antagning.se

HÖGSKOLEPOÄNG
En högskoletermin på heltid består av 30 hög-
skolepoäng (hp). Du kan bli antagen till max 45 hp 
per termin.

BEHÖRIGHET
För att kunna antas till en utbildning måste du 
uppfylla vissa behörighetskrav. De krav som alla 
måste uppfylla kallas grundläggande behörighet. 
Läs mer på ju.se/behorighet

MERITER OCH  KOMPLETTERING
Om din skola är ansluten till den nationella 
betygs  databasen BEDA (detta kan kontrolleras på 
antagning.se) behöver du bara skicka in ett even-
tuellt samlat betygsdokument eftersom slutbety-
get automatiskt överförs från BEDA. Även resultat 
från högskoleprovet förs över automatiskt. Om du 
söker en kurs som har krav på yrkesverksamhet 
måste du skicka in intyg över yrkesverksamhet/
arbetslivserfarenhet. För mer information se 
antagning.se

URVAL OCH RANGORDNING
När det är fler behöriga sökande än det finns plat-
ser till en utbildning, fördelas platserna genom 
urval. Vilken studiebakgrund du har avgör i vilken 
urvalsgrupp du konkurrerar. Alla sökande i en 
urvalsgrupp rangordnas. De som inte kan antas 

VILKEN UTBILDNING VILL DU LÄSA?
Jönköping Univesity erbjuder cirka 70 
program/inriktningar vid fyra fackhögskolor 
och de flesta startar på hösten. Bläddra i vår 
katalog och läs mer på ju.se/studera

FEBRUARI?

15 FEBRUARI

Högskoleprovet kan ge dig en extra chans att 
komma in på den utbildning du söker. Du kan 
få max 2,0 poäng på högskoleprovet. Provet 
är giltigt i fem år. Webbanmälan gör du på 
studera.nu. Avgiften är 450 kr.

ANMÄLAN PROVDAG
Senast 15 februari 2017  1 april 2017

Senast 15 september 2017  21 oktober 2017

15 MARS

WEBBANMÄLAN ÖPPNAS
Onsdagen den 15 mars 
öppnar webbanmälan på 
antagning.se

@

18 APRIL

SISTA ANMÄLNINGSDAG!
Tisdagen den 18 april är sista anmälningsdag för ut-
bildningar till höstterminen 2017. All information som 
rör anmälan och antagning hittar du på antagning.se.  
Där kan du följa din anmälan, läsa kontrollbesked och 
antagningsbesked. Om du av olika anledningar inte kan 
göra en webbanmälan kan du istället skicka ett brev till  
Antagningsservice, FE20101, 
839 87 Östersund

MAJ!

KONTROLLBESKED 
Mellan april och juni 
behandlas din ansökan. 
Du får ett meddelande via 
e-post om att din anmälan 
är färdigbehandlad. Du 
ska då gå in på ”Mina 
sidor” på antagning.se  
och kontrollera att 
uppgifterna stämmer 
och vad som eventuellt 
behöver kompletteras.
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i urvalet får ett reservplatsnummer. Till vissa 
utbildningar kan många reserver erbjudas plats 
när flera antagna tackar nej till sin plats. Till andra 
utbildningar är det få eller inga återbud. Ett lågt 
reservplatsnummer är i sig ingen garanti för att 
du kommer att få en plats.

FUNKTIONSNEDSÄTTNING, 
SÄRSKILT PEDAGOGISKT STÖD
Du som har en funktionsnedsättning kan få olika  
former av pedagogiskt stöd under studietiden.  
Du måste kunna visa handlingar som styrker din 
funktionsnedsättning och ditt behov av stöd ut-
formas i samråd med högskolans samordnare för 
särskilt pedagogiskt stöd. Ytterligare information 
hittar du på ju.se/funktionsnedsattning

STUDIEVÄGLEDNING
Du kan få vägledning och information dels av den 
allmänna studievägledaren i hus A, dels av studie-
vägledare som är knutna till speciella program 
på högskolan. Deras kontaktuppgifter hittar du 
på ju.se/studievagledning

Välkommen till  
Jönköping University! JUNI

SISTA KOMPLETTERINGSDAG
Datum för sista kompletteringsdag hittar 
du på antagning.se

28 JULI

SISTA SVARSDAG
Du måste svara JA på första  
antagningsbeskedet för att  
behålla din antagnings-/
reservplats. Sista svarsdag, 
se antagning.se

ANTAGNINGSBESKED 2 
Gå in på ditt konto på antagning.se och se om du blivit 
antagen eller reservplacerad. Hur stor möjligheten är 
att antas i det andra urvalet går inte att säga. Ett lågt 
reservplatsnummer är ingen garanti för att bli antagen. 
Om du vill tacka nej till din plats efter urval 2 ska du 
följa informationen som skickas ut från Jönköping 
University.

ANTAGNINGSBESKED 1 
På antagning.se hittar du ditt antagnings-
besked. Där redovisas de program och kurser 
som du sökt till. Där anges om du är antagen, 
reservplacerad eller struken. I vissa urvalsgrupper  
antas ingen eller få sökande och till många 
utbildningar görs ett så kallat överintag för att 
begränsa reservantagningen. Om du blir antagen 
till ett högre prioriterat alternativ stryks du från 
det lägre prioriterade, även om du var antagen till 
detta i det första urvalet.

13 JULI 3 AUGUSTI

TERMINSTART

Terminen startar vecka 34

För mer information om bland annat 
behörighet, meriter och urval, gå in på 

ju.se/anmalan

Sista anmälningsdag tillhöstens program:
18 APRIL 2017
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GRUNDUTBILDNING MERITVÄRDE

3D-teknik 9.51 BI 
10.90 BIEX 
0.90 HP 

Arbetsterapeut 15.80 BI 
15.65 BIEX 
0.85 HP 

Biomedicinska analytiker, 
inriktning klinisk fysiologi

11.79 BI 
12.13 BIEX 
0.25 HP 

Biomedicinska analytiker, 
inriktning laboratoriemedicin

16.60 BI 
15.73 BIEX 

1.10 HP 

Byggnadsutformning med arkitektur 18.05 BI 
16.98 BIEX 

1.00 HP 

Civilekonomprogrammet 18.56 BI 
18.59 BIEX 

1.15 PJ 

Datanätteknik (numera IT-infrastruktur och nätverksdesign) 13.40 BI 
13.32 BIEX 
0.80 HP 

Digital visualisering (numera Visuella effekter) 14.20 BI 
13.68 BIEX 
0.80 HP 

Förskollärare* 14.69 BI 
13.77 BIEX 
0.80 PJ 

Grafisk design och webbutveckling 17.20 BI 
17..25 BIEX 

0.95 HP 

Grundlärare fritidshem 12.60 BI 
11.65 BIEX 
0.85 PJ 

Grundlärare förskoleklass och årskurs 1–3 10.50 BI 
11.07 BIEX 
0.80 PJ 

Grundlärare årskurs 4–6 9.70 BI 
12.02 BIEX 
0.80 PJ 

Human Resources med inriktning mot företagsekonomi 18.33 BI
17.88 BIEX
1.00 PJ

Human Resources med inriktning mot psykologi 18.10 BI
17.97 BIEX
0.95

Husbyggnadsteknik/ Väg- och vattenbyggnadsteknik 14.25 BI
12.32 BIEX
0.80 PJ

Inbyggda system 11.30 BI
11.67 BIEX
0.80 PJ

Industriell organisation och ekonomi 18.20 BI 
11.61 BIEX 
0.80 HP 

International Economics 18.41 BI 
17.85 BIEX 

1.15 PJ 

International Management 17.81 BI 
17.50 BIEX 
1.05 PJ 

Internationellt arbete – inriktning Globala studier 17.55 BI 
17.33 BIEX 
0.90 PJ 

Ljusdesign 11.88 BI 
12.79 BIEX 
0.80 HP 

Logistik och ledning 16.40 BI 
15.42 BIEX 
0.90 PJ

Marketing Management 17.70 BI
16.92 BIEX
0.95 PJ

GRUNDUTBILDNING MERITVÄRDE

Medie- och kommunikationsvetenskap,  
Global Communication

17.00 BI 
16.86 BIEX 
0.80 PJ 

Medie- och kommunikationsvetenskap,  
Marknadskommunikation

18.80 BI 
18.36 BIEX 

1.00 PJ 

Medie- och kommunikationsvetenskap,  
Medieproduktion

17.00 BI 
17.14 BIEX 
0.85 PJ 

Medie- och kommunikationsvetenskap,  
Strategisk kommunikation

17.00 BI 
16.64 BIEX 
0.80 PJ 

Medie- och kommunikationsvetenskap,  
Öppen ingång

21.80 BI 
20.78 BIEX 

1.20 PJ 

Mjukvaruutveckling och mobila plattformar 12.29 BI
9.84 BIEX
0.80 PJ

Naturvetenskapligt basår 15.54 BI 
14.84 BIEX 
0.85 PJ 

Ortopedingenjör 17.60 BI 
14.20 BIEX 
0.55 HP 

Produktutveckling och design 14.80 BI
11.44 BIEX 
0.80 PJ 

Produktutveckling med möbeldesign 15.30 BI 
14.36 BIEX 
0.80 HP 

Röntgensjuksköterska 16.00 BI 
15.68 BIEX 
0.70 HP 

Sjuksköterska 16.70 BI 
16.08 BIEX 

0.70 HP 

Sjuksköterska, studiegrupp Värnamo 15.70 BI
15.76 BIEX
0.70 HP

Socionom 18.90 BI 
18.90 BIEX 

1.15 HP 

Sustainable Enterprise Development 17.15 BI
16.35 BIEX
0.90 PJ

Sustainable Supply Chain Management 13.55 BI
12.50 BIEX

0.85 PJ

Tandhygienist 17.07 BI 
16.56 BIEX 
0.85 HP 

Tekniskt basår 14.95 BI 
14.94 BIEX 
0.85 HP 

Tekniskt basår, distans 17.72 BI 
16.88 BIEX 

1.20 HP 

Ämneslärare gymnasiet inriktning Engelska 15.15 BI 
14.48 BIEX 
0.80 PJ

Ämneslärare gymnasiet inriktning Historia* 12.85 LBI 
13.06 LBIEX 
0.85 PJ

Ämneslärare gymnasiet inriktning Religion* 10.50 LBI 
11.63 LBIEX 
0.85 PJ

Ämneslärare gymnasiet inriktning Samhällsvetenskap* 13.06 BI
11.72 BIEX

– PJ

Ämneslärare gymnasiet inriktning Svenska 12.30 BI 
11.04 BIEX 
0.90 PJ

Detta är en fingervisning om vad som krävs för att komma in på våra utbildningar. 
Det finns förstås flera olika sätt att visa det men här listar vi vad som tidigare krävts 
för att söka in från gymnasiet eller med högskoleprov. Läs mer på uhr.se

TIDIGARE ANTAGNINGSPOÄNG URVALSGRUPP

BI: Gymnasiebetyg utan komplettering.

BIEX: Betyg nya gymnasiet gy11.

HP/PJ: Resultat från högskoleprov.

 Lägsta antagningspoäng efter urval 2–2016
* Lägsta antagningspoäng efter urval 2–2015
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