
Högskriften

Nya masterutbildningar 
Högskolan i Jönköping 
erbjuder i höst 17 nya 
masterutbildningar, 10 av dem 
ges på engelska. Vid IHH och 
JTH ges alla på engelska.  Se 
www.hj.se/doc/4211
       sid 4

Oljan och klimatet -  
Hur ser framtiden ut?
Förra året räknas som ett 
genombrottsår för klimatfrågan 
och det är också temat för 
årets hållbarhetskonferens den 
29 mars.
          sid 4

Förskola startar på 
campus till hösten
En förskola för i första hand 
anställdas och studenters barn 
beräknas vara i full gång i Röda 
Villan i Munksjöparken till 
hösten.     
         sid 5

Tekniska Högskolan 
i Jönköping invigd!
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Ett nytt år med många nya möjligheter 
har tagit sin början

Rektor Thomas Andersson
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Ett nytt spännande år har tagit sin 
början. Jag hoppas alla studenter 
och personalen är fulla av positiv 
energi för att ta vara på de många 
nya möjligheter som väntar under 
2007! 

Krav och möjligheter
Omvärldsförändringarna ställer nya krav. 
Många lärosäten erfar i dag en nedgång 
i söktrycket. De presumtiva studenterna 
påverkas förstås av läget på arbetsmark-
naden där det nu finns hög efterfrågan 
på duktiga och kunniga människor som 
är villiga att ta sig an nya uppgifter. Den 
samhällsdebatt som blossat upp kring 
innehåll och relevans av vissa utbild-
ningar, påverkar också.

En annan faktor är att vi befinner 
oss mitt i omsvängningen mot en Eu-
ropa-anpassad utbildningsstruktur, den 
så kallade Bologna-processen. Denna 
innebär dels att en uppsjö av nya mas-
terutbildningar presenteras kommande 
höst, dels – såsom eftersträvats – att 
rörligheten för studenter mellan olika 
utbildningar och lärosäten ökar. Lärosä-
tena runt om i Sverige arbetar frenetiskt 
med att utveckla nya utbildningar och 
att marknadsföra dem. 

Inom vår verksamhet måste man se 
en bra bit framåt. Visserligen ökar nu 
de ålderskullar som normalt söker sig 
in på högskolan och det finns helt klart 
möjligheter för de utbildningar som har 
framtiden för sig att expandera kraftigt. 
Bortom 2013 sker dock en minskning 
och det är heller knappast sannolikt att 
Sverige då erbjuder fri utbildning till 
utomeuropeiska studenter – vid den tiden 
handlar det om att vara starkt etablerad 
eller att krympa väsentligt i volym.

Konkurrensen ökar 
Sammantaget ökar konkurrensen. Vi 
behöver vässa våra arbetsmetoder liksom 
innehållet i mycket av det vi gör så att 

vi kan förvissa oss om att vi ligger rätt 
i tiden och att vi skapar en tillräckligt 
sammanhållen stark miljö inom våra 
specialområden – de där vi med fog kan 
hävda att vi står starkare och kan erbjuda 
studenter och forskare runt om i världen 
en mer stimulerande och utvecklings-
kraftig miljö här än vad andra förmår 
att göra.

Det är av sådana skäl vi verkligen 
behöver stärka forskarutbildningen, göra 
nyrekryteringar, vårda nyckelrelationer 
med andra lärosäten, ha en användar-
vänlig webbsida där man faktiskt kan 
hitta det man söker. Och webbsidorna 
behöver kommunicera nyckelvärden i vår 
identitet på ett sätt som är konsekvent 
och lätt förståeligt för unga människor 
som blir alltmer vana vid, och krävande 
när det gäller möjligheterna, att behän-
digt kunna söka och finna efterfrågad 
information via nätet. Många lärosäten 
har svårigheter att svara upp därtill. Vi 
har påskyndat arbetet att på www.hj.se 
få till stånd en ny layout och gemensam 
struktur, och snart följer organisationen 
i sin helhet efter. Stort tack för allt det 
goda arbete som i positiv anda lagts ner 
av många medarbetare för att vi ska få 

bästa möjliga gemensamma grund för 
framtiden också på det här området.

Det är inte bara studenter och forskare 
som skall bedöma oss. Den nytillträdda 
regeringen fördelade 200 mkr till Sve-
riges lärosäten i ökade fakultetsanslag 
omedelbart efter sitt tillträde. Vissa av 
oss har synpunkter på att praktiskt taget 
allt hamnade hos de största och äldsta 
lärosätena. Att Högskolan i Jönköping, 
jämte Mälardalens Högskola, fick en halv 
miljon, måste vi vara nöjda med den här 
gången – inget annat ”yngre lärosäte” fick 
nämligen någon förstärkning alls. Inför 
2008 ska emellertid ytterligare mellan 
700 och 800 miljoner ut på banan – och 
fördelas till de starkaste miljöerna. Den 
här gången ska Högskolan i Jönköping 
komma med på allvar. Något annat sunt 
alternativ finns inte. De miljöer som 
inte anses vara tillräckligt kvalificerade 
för att få resursförstärkningar den här 
gången blir måhända att betrakta som 
enbart utbildningsinstitutioner i fram-
tiden – formidabla krafter vurmar för 
att forskningsinsatserna i ett litet land 
som Sverige måste koncentreras i högre 
grad än idag.

Goda förutsättningar
Lyckligtvis har vi mycket goda förut-
sättningar att klara den anstormning 
av sammantagna möjligheter och ut-
maningar som är på väg. Vi befinner 
oss mitt i en redan pågående väsentlig 
resursförstärkning tack var framgångar 
på flera områden. Takbeloppet för antalet 
studenter höjdes med nära 20 procent 
2005/2006, det statliga forskningsan-
slaget ökade vid årsskiftet 2005/2006 
med 6  procent och med 25 procent 
2006/2007, externfinansieringen ökar 
genom flera viktiga nya projekt (inklusive 
Tekniska Högskolan, JTH), anslag från 
Hamrinstiftelsen till medieforskningen, 
nya anslag till logistikforskningen, anslag 
från Forskningsrådet för Arbetsliv och 
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Socialvetenskap (FAS) och Vetenskapsrå-
det till Högskolan för lärande och kom-
munikation (HLK) och Claes Nilholm 
tar med sig medel från Vetenskapsrådet. 
HLK har också fått två EU-projekt till 
CHILD. Kapitalförvaltningen ger till-
fredsställande tillskott. Medlen ökar vår 
förmåga att vårda och kommunicera våra 
mest väsentliga profilområden.

Dessa framsteg har varit möjliga tack 
vare de insatser som gjorts av många 
människor under ett antal år. Det har va-
rit en fantastisk resa. En del medarbetare 
går nu i pension och vi får anledning att 
vördsamt reflektera och tacka för den tid 
som varit. Det är viktigt att vi behåller 
kontakten! 

Samtidigt ska vi också glädja oss åt 
de nyrekryteringar som äger rum, på 
vd-, professors-, doktors- och dokto-
randnivå. Många tillkommer nu som 
bidrar väsentligt till vår organisation och 
det har vi alla anledning att vara glada 
över. Högskolan i Jönköping har legat 
väl lågt vad gäller till exempel. andelen 
disputerade lärare, vilket nu förändras! 
Vidare har vi fått fram nya och mycket 
kompetenta doktorer, vars arbeten vinner 
uppskattning nationellt och internatio-
nellt. Man kunde önska att vi varit i 
stånd att behålla några fler av dessa för 
fortsatta insatser här, och jag hoppas det 
blir fler som stannar de kommande åren, 
men deras kompetenser kommer å andra 
sidan andra behövande lärosäten till del. 
Kanske kan vi locka tillbaka en del av 
dem längre fram.

Studenterna
Det är av stor vikt att studenterna har 
del av, och är med och utformar, för-
bättringarna. Inom HLK inleds i nära 
samarbete med studenterna en utvär-
dering som en del av den nationella 
utvärdering av lärarutbildningarna som 
genomförs 2007-2008, för att klarlägga 
dess relevans för vår del, och lägga till 

ytterligare områden västentliga för HLK 
där vi kan förbättra för framtiden. Både 
HLK och Hälsohögskolan har under det 
senaste året utvecklat mer sammanhållna 
forskarutbildningar. Det var mycket 
roligt att få vara med och inviga den 
nya forskarskolan i Hälsa och Välfärd 
häromdagen! 

Vidare arbetar Studentkåren som 
alltid konstruktivt med sina prioriterade 
frågor. Vi har haft god framgång bland 
annat i att tillsammans få till stånd en 
gemensam introduktionsdag för alla 
nya studenter och att etablera ”Inter-
national Crossroads” för studenterna. 
Frågor kring samverkan för att möjlig-
göra mer av valfrihet genom öppningar 
i kursutbudet mellan fackhögskolorna 
har diskuterats en tid och här behöver 
arbetet intensifieras.  

Partnerskap
Framgångar i den egna verksamheten 
underlättas av partnerskap i omvärlden. 
Inom humaniora-samhällsvetenskap där 
Högskolan i Jönköping är i besittning av 
vetenskapsområdet har vi ett mycket po-
sitivt samarbete på gång med högskolor-
na i Väst, Halmstad, Borås och Skövde, 
genom vilket vi får ett bättre underlag för 
utvecklingen av klart specialiserade och 
väl underbyggda masterutbildningar till 
hösten. Särskilda avtal är redan skrivna i 
ekonomi och inom hälsoområdet. Inom 
teknik har vårt unika starka samarbete 
med Chalmers och KTH, ytterligare 
understött av Teknikföretagen, IF Metall 
och VINNOVA, lett till att vi i dagarna 
kunnat etablera Tekniska Högskolan i 
Jönköping.  

EU:s 7e ramprogram är på gång med 
ökade forskningsresurser och satsningar 
på nya områden. Innovationer, entrepre-
nörskap, lärande för livet, IT-säkerhet 
och -användning i nätverk, hälsa och 
välbefinannde i det åldrande samhället, 
liksom andra områden inom vilka Hög-

skolan i Jönköping har en stark profil 
– uppmärksammas på allvar i EU såväl 
som i Sverige. Regeringen aviserar nya tag 
för att öka högskolornas autonomi och 
självbestämmande. Samtidigt utkrävs 
ökad förmåga till strategisk profilering 
av lärosätena själva, i ett lokalt såväl 
som ett globalt sammanhang. Man ser 
med intresse på Högskolan i Jönköping, 
en av ett fåtal stiftelsehögskolor, och 
hur vi lyckas i dessa avseenden. Mycket 
talar för att vi kommer att genomgå en 
mycket stark utveckling under de kom-
mande åren.

Lördagen 24 mars 
kl.10-14 har högskolan 

ÖPPET HuS 
för blivande studenter och 
andra intresserade. 

Information finns på 
www.hj.se fr.o.m. 1 mars
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Infrastrukturministern inleder
Vid årets konferens behandlas de problem 
som är relaterade till oljeanvändningen, 
både ur klimat- och resursperspektiv. Fle-
ra av de medverkande föredragshållarna 
kommer att ge sin bild av situationen och 
konferensen avslutas med slutanförande 
från de medverkande.

Flera intressanta frågor ställs under 
dagen. Bland föredragshållarna märks 
t.ex. Michael G:son Löw, vd på Preem 
Petroleum som undrar om ”ett oljebolag 
kan vara engagerad i miljöfrågan”, Svante 
Axelsson från Svenska Naturskydds-
föreningen frågar ”Hur kan vi minska 
användningen av fossila bränslen innan 
de är slut?” och Hans Folkesson, f.d. 
teknisk direktör Volvo LV/PV, berättar 
om vad bilindustrin gör i klimatfrågan. 
Konferensen inleds av infrastrukturmi-
nister Åsa Torstensson.

Oljan och klimatet 
– HuR SER FRAmTIDEN uT?

Fjärde konferensen med 
klimattema
Årets hållbarhetskonferens är den fjärde 
i ordningen. Ämne för de tidigare kon-
ferenserna har varit ”Vad händer med 
vädret?”, ”Hållbar konsumtion” och 
”Hållbara kunder”.

Arrangörer är, förutom Högskolan 
i Jönköping, Jönköpings Kommun, 
Landstinget i Jönköpings län, Länsför-
säkringar Jönköping, Länsstyrelsen i 
Jönköpings län och Vägverket. 

Intresset för konferensen är stort, i 
skrivande stund den 6 feburari är ca 250 
deltagare anmälda till de �00 platser 
som finns. 

Anmälan till konferensen görs via 
högskolans hemsida, www.hj.se

L E N A  H A L L D O R F

Karin Flygare 
är sedan 1 fe-
bruari rektors 
sek retera re. 
K a r in,  som 
har ett förflu-
tet som stu-
dent vid hög-
skolan i 5,5 
år, ser fram 
emot det nya 
jobbet. 

– Det är en väldigt stimulerande 
miljö att arbeta i, säger Karin och fort-
sätter. Som student fick jag se högskolan 
ur ett annat perspektiv och en del av 

Ny rektorssekreterare

Masterutbildningarna vid Högskolan i 
Jönköping är framtagna i enlighet med 
fackhögskolornas inriktningar och hög-
skolans satsning på internationellt fokus, 
entreprenörskap och innovation samt 
det nära samarbetet med det omgivande 
samhället. 

Masterutbildningarna startar höst-
terminen 2007, omfattar två års studier 
och kan sökas av dig som redan har en 
kandidatexamen eller motsvarande. På 
vissa av utbildningarna kommer det vara 
möjligt att ta ut en magisterexamen efter 
ett års studier. 

Tio av högskolans masterutbildningar 
ges helt på engelska. Vid Tekniska Hög-
skolan och Internationella Handelshög-
skolan ges samtliga masterutbildningar 
på engelska.

Ny utbildningsstruktur
Masterexamen är en del av den nya ut-
bildningsstrukturen som införs i Sverige 
till följd av Bolognaprocessen som är ett 
internationellt samarbete för att samord-
na de europeiska utbildningssystemen. 
Det nya gemensamma systemet för högre 
studier kommer att underlätta för högsko-
lor, universitet och arbetsgivare i Europa 
att värdera och jämföra utbildningar. 
På så sätt kommer det bli lättare att 
röra sig internationellt inom utbildning.  
Se www.hj.se/doc/4211

Nya master-
utbildningar 

den erfarenheten har jag användning 
för i dag.

Karin har dubbla examen från hög-
skolan, dels en pol.mag. i internationell 
ekonomi och politik från IHH och dels 
en fil.kand. inom medie- och kommu-
nikation från HLK. 

– Det  sista året på IHH läste jag 
samtidigt som det första året på HLK, 
berättar Karin. Det var ett tufft år, men 
jag är nöjd med prestationen.

På fritiden tränar Karin på Friskis 
och Svettis. Hon lyssnar också gärna 
och ofta på musik, främst vispop och 
lättare jazz.

L H

Miljöfrågorna har hamnat allt mer i fokus under senare tid och förra 
året får räknas som ett genombrottsår för klimatfrågan. Årets hållbar-
hetskonferens den 29 mars vid Högskolan i Jönköping har ett tydligt 
fokus på oljan och klimatet och ställer frågan ”Hur ser framtiden 
ut?”.

Högskolan i Jönköping erbjuder 
i höst 17 nya masterutbildningar 
för studenter som vill förbättra 
sina karriärmöjligheter i Sverige 
eller utomlands. 
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Förskola startar på campus 
till hösten

Verksamheten kommer att drivas i 
privat regi av Karin och Per Alnervik, 
d.v.s samma team som idag driver den 
privata förskolan HallonEtt AB i både 
Jönköping och Huskvarna. 

– Det är viktigt att vi kan erbjuda 
barnomsorg till både våra anställda och 
våra studenter, säger Gudrun Engstrand, 
vd för Högskoleservice (HS) och den 
som svarat för förhandlingarna med 
HallonEtt AB om verksamheten. Försko-
leverksamhet på campus innebär bland 
annat fördelar för HLK:s utbildning av 
förskollärare men stärker också högsko-
lans konkurrens vid rekrytering.

 
Inga ekonomiska åtaganden
Gudrun Engstrand är noga 
med att påpeka att starten av 
förskolan inte innebär några 
ekonomiska åtaganden för hög-
skolan. 

– Förskolan får ett hyreskon-
trakt med HS och kommer att 
betala den hyra som sätts efter 
att ombyggnad av Röda Villan 
gjorts för att passa verksamhe-
ten. Förhoppningen är att verk-
samheten kan starta upp under 
augusti månad 2007.  

Plats för ca 45 barn
Röda Villan som omfattar 375 
kvadratmeter kommer att byggas 
om så att lokalerna bättre passar 
den planerade verksamheten. 
Man räknar med att ge plats för 
omkring �5 barn. 

– Vi kommer inte att bygga 
något kök, berättar Gudrun 

Engstrand. Barnen får äta sin lunch i 
Hälsohögskolans matsal Opponenten 
men frukost och mellanmål kommer att 
serveras i Röda Villan. 

Pedagogik från Reggio Emilia
HallonEtt AB drivs enligt pedagogik 
hämtad från Reggio Emilia, en filosofi 
där ”barnen ska mötas med respekt och 
uppleva rätten att både få vara olika och 
lika.” Barnen ska också uppleva att de 
är en tillgång i gruppen och att alla har 
samma värde. De ska också ges möjlig-
het att utveckla sina olika intressen och 
förmågor i en inspirerande och lärande 
miljö. 

Barnen ska genom lek, experiment, 

Till hösten beräknas verksamheten vara i full gång vid den förskola som ska 

starta i Röda Villan i munksjöparken – en förskola i första hand för anställdas och  

studenters barn.

upptäckter och samspel med andra barn 
och vuxna ges möjligheter att upptäcka 
sig själva, vad de kan och vilka möjlig-
heter de har men också upptäcka att 
andra barn och vuxna är viktiga i livet.  
Högskolans önskemål om en internatio-
nell prägel på förskolan kommer också 
att beaktas.  

Beslut i kommunstyrelsen i 
februari
Kommunstyrelsen kommer att ta ställ-
ning till ansökan om att starta ny förskola 
i enskild regi på högskoleområdet under 
februari månad. Underhandskontakterna 
har varit mycket positiva till förslaget. 

T E x T  &  F O T O :  L E N A  H A L L D O R F

Röda Villan i Munksjöparken
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JTH inriktar sin verksamhet på att utveckla och förmedla 
teknisk kunskap för tillämpning i små och medelstora företag, 
särskilt tillverkande företag och näraliggande tjänsteföretag. 
Detta sker i samverkan med näringslivet. Utbildningen om-
fattar cirka 2 000 studenter och över 50 doktorander. JTH är 
efter Chalmers och KTH landets tredje största högskolein-
genjörsutbildare och har påbyggnadsutbildningar som leder 
till magisterexamina. Forskningen som inriktas på industriell 
produktframtagning med särskild tillämpning på små och 
medelstora företag, är framgångsrik och kraftigt växande.

Bakgrund och stöd
Utvecklingen till teknisk högskola har blivit möjlig tack vare 
den satsning som näringslivet och den offentliga sektorn gör 
i en forskningsfond tillsammans med högskolan.

Avtal med Chalmers och KTH om ett långsiktigt samar-
bete inom utbildning och forskning ger legitimitet till JTH i 
avvaktan på att regeringen beviljar högskolan egna doktors-
examensrätter inom det tekniska området.

Tekniska Högskolan i Jönköping
i samarbete med Chalmers och KTH

Uppgraderingen ingår i en nationell satsning och i en 
utveckling av produktionsforskningen i Sverige med särskild 
tyngdpunkt på små och medelstora företag, särskilt tillverk-
ande företag. Såväl Teknikföretagen och IF Metall som VIN-
NOVA stöder samarbetet med Chalmers och KTH.

En internationell marknad
De tillverkande små och medelstora företagen står idag för 
en betydande del av tillväxten i landet. Samtidigt genomgår 
företagen en stor omställning i globaliseringens spår. Företa-
gen måste kunna agera på den internationella marknaden och 
förväntas delta i utvecklingsarbetet hos sina kunder samtidigt 
som produktionen måste fortsätta att effektiviseras. Kom-
petensutvecklingen i de små och medelstora företagen har 
alltså mycket stor betydelse för tillväxten i landet. En teknisk 
högskola inriktad på industriell produktframtagning, för 
små och medelstora företag, placerad i Sveriges mest tillverk-
ningsintensiva region utgör en strategiskt viktig satsning av 
betydelse för landet.

Den 1 januari 2007 övergick Ingenjörshögskolan i Jönköping till att bli teknisk  

högskola, Tekniska Högskolan i Jönköping AB eller helt kort JTH tack vare ett  

långsiktigt samarbete med Chalmers och KTH.
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Invigning av
TEKNISKA 

HÖGSKOLAN 
8 februari 2007
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Rektor Anders Flodström, KTH och rektor Karin 
Markides, Chalmers

Kulturredaktör Christina Hamrin, landshövding Lars Engquist som 
invigningstalade och direktör Stig Fredriksson

Rektors förra sekreterare Kristi Johansson och 
direktör  Gunnar Randholm som länge saknat en 
teknisk högskola HS styrelseordförande Gunnar Vidén tillsammans 

med Handelskammarens vd Göran Kinnander
Glada miner hos JTH:s vd Roy Holmberg och högskolans rektor 
Thomas Andersson under estradsamtalet

Fr.v. I estradsamtalet deltog fr.v. Göran Lindell Regionförbundet, Acko Ankarberg 
Johansson kommunalråd, Hans Toll Landstinget, Bengt Andersson Husqvarna AB, Linda 
Fransson småföretagare, direktör Per Risberg, Ulf Holmgren VINNOVA, Johan Ancker 
Teknikföretagen och Göran Johansson f d ordförande IF Metall.

Siri Mehrstam från Högskolecenter i Eksjö gratulerar

Jönköpings Kommun gratulerar genom näringslivschef Sten Norinder, 
kommunalråden Acko Ankarberg Johansson och Ann-Mari Nilsson

Kerstin Jansson, Länsstyrelsen, förra landshövdingen Birgit Friggebo 
och länsrådet Bo Landholm

Invigning av
TEKNISKA 

HÖGSKOLAN 
8 februari 2007
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The recruitment of students has 
become more important and 
more competitive for Swedish 
universities in general and Jönkö-
ping University in particular. 

The granting of more student places to 
Jönköping coupled with a demographic 
downturn in the amount of students 
completing high school in Sweden has 
made the “fight” for students even more 
acute than in past years.  In addition, the 
creation of new master programs (in the 
sprit of the Bologna Process) has made 
recruitment of master students a primary 
objective.

JIBS has stepped up its recruitment 
drive immensely in the last year aiming 
at increasing the number of applicants 
applying to JIBS for programs begin-
ning in the autumn 2007 with the goal, 
of course, to fill up all our places with 
quality students. Many of the hinders 
to successful student recruitment have 
been removed, but even more needs to 
be done in this area if we are to compete 
with international universities for the 
best students.

Bachelor Programs in English
Part of JIBS’s strategy has been to focus 
on recruiting international students for 
both our bachelor and master programs. 
With a dwindling number of Swedish 
students leaving high-school and more 
competition for those students from both 
Swedish and international institutions, 
JIBS has now actively looked at re-
cruiting international students to fill our 
places and solve the potential problem of 
underproduction (i.e. not having enough 
students to fill our allotted places.). 
Given the fact that JIBS is the only insti-

tution in Sweden to offer full programs 
at the bachelor level delivered in English 
gives us an unrivalled position in Sweden 
to attract international bachelor students 
–  although our competitors here are 
other international institutions.

Five New Master Programs
Recruiting students to our master pro-
grams are trickier and the competition 
tougher. It is much trickier because we 
have not had true stand-on-their-own 
master programs in Business Admi-
nistration and Economics in Sweden 
before.  For the autumn 2007 intake, 
we are offering five new two year master 
programs. We believe we have created 
very good and exciting programs, and we 
are satisfied with our products. 

But the recruitment of Swedish stu-
dents is very challenging because these 
students are not accustomed to continue 
with new master programs after they 
have finished their first (grundutbild-
ning) degree. Thus, we have the double 
task of f irst convincing them that a 
master’s education is important for them 
and second that JIBS is the place they 
should do their master degree.

Competition for International 
Students
The number of international students 
taking programs at universities outside 
their native countries is increasing every 
year, and with the Bologna Process gain-
ing steam, there will also be more Euro-
pean students studying internationally. It 
is estimated that by 2015, 27 million stu-
dents will be studying abroad. Without 
question, the opportunity is there for us 
to compete for these students – but the 
competition is very tough as well.

A Long Way to Go  
Administrative processes at many inter-
national universities are very sharp and 
well-oiled so that it is easy for students to 
apply, be admitted, and ultimately begin 
their studies at their universities. Austra-
lian universities boast that they can have 
a student apply to their university on Fri-
day afternoon, and the student can begin 
a program on Monday morning. 

We have a long way to go when we 
still say to a non EU student graduating 
from a bachelor program in his or her 
home country that he or she cannot even 
apply to us to begin in the autumn 2007 
but must sit out a year from studies and 
then apply to us in the autumn of 2008 
since they are not allowed to supplement 
their applications to us with the bachelor 
degree they will receive in June 2007.

In addition, demanding such extra 
qualifications such as GMAT and GRE 
(which our competitors don’t require) 
makes, of course, recruitment for us 
more difficult.

A Truly International Institution
Having said that, however, JIBS has 
made enormous strides in its recruitment 
processes and methods in its first year of 
active recruitment for master and inter-
national students, and we will continue 
to try to refine these processes to make 
ourselves even more competitive. In fact, 
we must do so if we are to compete for the 
best students in Sweden and abroad and 
become a truly quality and international 
institution.

P E T E R  H I LT O N

D I R E C T O R  O F  I N T E R N AT I O N A L 

R E L AT I O N S  A N D  R E C R u I T m E N T,  J I B S

Recruitment of Students - 
Vital to our Success
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SummARy IN ENGLISH

För femte gången kommer Hög-
skolan i Jönköping att dela ut 
sitt förtjänsttecken. Det sker i 
samband med högskolans tradi-
tionella vårfirande som i år sker 
fredagen den 27 april. 

Förslag till mottagare av tecknet lämnas 
till rektor senast den 2 april 2007. Rätt 
att föreslå mottagare av tecknet har varje 
person som under förslagsperioden är 
anställd vid Högskolan i Jönköping. 
Kommitté för utdelande av förtjänst-
tecken består i år av högskolans rektor 
Thomas Andersson, vice ordförande i 
stiftelsestyrelsen Lars Isaksson och Tua 
Johansson, tf informationsansvarig på 
Jönköpings Studentkår.

Tidigare mottagare är Hans Albin 
Larsson, Nils Gruvberger, Alvar Göth, 
Lars-Erik Engstrand, Agne Boeryd, 
Gudrun Engstrand, Anita Helmbring 
och Per Risberg.               

Högskolans 
förtjänsttecken

Lions Club Jönköping utlyser stipendium 
för internationella studier om 5 000 kr 
till studenter vid Högskolans i Jönköping 
fyra fackhögskolor vilka har anknytning 
till Jönköping.

Stipendiet är avsett för studier utom-

Elevstipendier från Lions Club Jönköping
lands under kommande läsår. Ansök-
ningarna kommer att granskas av vd och 
företrädare för internationaliseringsenhe-
ten vid respektive fackhögskola varefter 
Lions Club Jönköping väljer en stipendiat 
från varje fackhögskola.

Master’s Programmes taught  
in English
Jönköping University offers specially 
developed Master’s programmes taught 
in English that are designed to enable 
students to acquire knowledge and 
skills essential for a successful profes-
sional life. 

The Master’s programme have been 
specially developed to draw upon the 
unique profile and identity of the schools 
and Jönköping University as a whole. 
The programmes reflect the international 
focus, entrepreneurship and innovation 
and close collaboration with relevant 
stakeholders in society.

The two-year Master’s programmes 
will start in August 2007 and make it 
possible for students to obtain in-depth 
insights which can lead to greater capabi-
lities for the students to attain attractive 
jobs or to start new enterprises.

Ten of the 17 Master’s programmes 
will be given entirely in English. At 
Jönköping International Business School 
and the School of Engineering all master 
programmes will be given in English.

Tekniska Högskolan 
Inauguarated
On 8 February Tekniska Högskolan was 
inauguarated, with special invited guests 
attending the ceremony. The Swedish 
name for School of Engineering is Tek-
niska Högskolan in Jönköping JTH, 
since 1 January 2007. Tekniska Hög-
skolan will work in close collaboration 
with Chalmers and The Royal Institute 

of Technology in Stockholm (KTH). 

New at the President’s Office
Karin Flygare is the President’s new se-
cretary since 1 February 2006. 

Pre-school on Campus
By autumn 2007 a pre-school for 
personnel’s and students’ children is 
planned to start in “Röda Villan” in 
Munksjöparken.

Badge for Merit 2006
At the celebration of Spring on 27 April 
2007, Jönköping University will give the 
Badge for Merit for the fifth time. Pro-
posals for receivers of the Badge for Merit 
can be sent to the President by 2 April.

Inauguration of CeLS
A new centre of excellence has been 
inaugurated: the Centre of Logistics 
and Supply Chain Management, CeLS 
at JIBS.

The Speaker Visited the 
University
The Speaker of the Swedish Parliament 
came to visit the School of Engineering 
on 5 February and met with Dean Roy 
Holmberg and the University President 
Thomas Andersson.

Open Day on 24 March
On Saturday 2� March between 10am 
and 1�pm the University will be open 
for prospective students and other in-
terested.

Ansökan ska vara inlämnad senast 
vecka 15 till berörd vd eller den vederbö-
rande sätter i sitt ställe. Val av stipendia-
ter samt offentliggörande och utdelning 
kommer att göras så snart som möjligt 
efter ansökningstidens utgång.
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Nyanställda
Jan Andersson, IHH, professor i Com-
mercial Law/Handelsrätt fr.o.m. 1 
januari
Jessica Bruch, JTH, doktorand fr.o.m. 
8 januari
Elisabet Cedersund, HHJ, professor 
socialt arbete fr.o.m. 1 november 
Karin Flygare, HJ, rektors sekreterare 
fr.o.m 15 januari
Piero Formica, IHH, Adjunct Professor 
in Economics fr.o.m. 1 januari
Birgitta Lundin-Östblom, HHJ, vd-
sekreterare fr.o.m. 5 februari
Andrea Wagner, JTH, administratör 
fr.o.m. 1 december 
Pär Ågerfalk, IHH, docent i Informatik 
fr.o.m. 1 januari

Tidsbegränsat förordnande
Charlotta Olofson, HLK, vik. vd-sekre-
terare t.o.m. 31 augusti

Inger Hjelm, Högskolebiblioteket, 31 
december 
Mats-Åke Hugoson, IHH, 31 december 
Inga-Lill Johansson, HLK, 20 januari 
Lisa Jonsson, HHJ, 20 februari
Sajal Kabiraj, IHH, 31 december 
Ruxandra Pop, JTH, 31 december 

Avliden
Hassan Drar, JTH, 8 januari

Pension
Lennart Engwall, HLK, 31 januari
Ulla Lundgren, HLK, 21 januari
Birgitta Lundgren-Lindquist, HHJ, 
31 december 
Margareta Siöö, IHH, 31 december
Margareta Zar, HHJ, 31 december 

PERSONALNyTT

Forskarskolan är tvärvetenskaplig och 
innefattar ämnena arbetsterapi, geron-
tologi, omvårdnad, oral hälsa och socialt 
arbete. Man har ett hängavtal med den 
nationella forskarskolan Hälsa och väl-
färd vid Karolinska Institutet som fick 
regeringens uppdrag 2000 att starta en 
av de 16 forskarskolor som inrättades 
2000. 

Forskarskolan leds under det första 
verksamhetsåret av professor Birgitta 
Sidenvall och docent Bo Malmberg.  

L H

Forskarskolan Hälsa och välfärd invigd

Fast anställda
Johanna Einarsson, HS, administra-
tör vid ekonomi- och personalenheten 
fr.o.m. 1 januari
Mattias Lorentzi, HS, bibliotekarie 
fr.o.m. 1 januari 
Sofie Norrlund, HS, journalist vid infor-
mations- och marknadsföringsenheten 
fr.o.m. 1 januari
Magnus Palm, HS, webbutvecklare vid 
informations- och marknadsföringsen-
heten fr.o.m. 1 januari
Ann-Sofie Svensson, HS, webbkoordi-
nator vid informations- och marknads-
föringsenheten fr.o.m. 1 januari

Slutat/Slutar
Mikael Borke, HLK, 31 december 
Mona-Lisa Hagström Svensson, HLK, 
20 januari 

Vid Hälsohögskolan har forskarskolan Hälsa och välfärd invigts av vd Gerd Ahlström 

som klippte det blågula bandet, assisterad av högskolans rektor Thomas Andersson 

och HHJ:s styrelseordförande KG Bartoll.
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Forskarskolan invigdes av Thomas Andersson, Gerd Ahlström och KG Bartoll.
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NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER

Vid Internationella Handelshögskolan har logistikcentret CeLS 
(Centre of Logistics and Supply chain management) invigts. 
CeLS samverkar med näringslivet, regionala och kommunala 
organisationer, högskolor och universitet, både nationellt och 
internationellt.

Forskningen är både grundläggande och av tillämpad karaktär och en av 
centrets uppgifter är ”omsättandet och spridningen av forskning”. Detta 
sker både skriftligt genom till exempel artiklar, böcker och nyhetsbrev och 
dels muntligt i form av bland annat seminarier och erfarenhetsnätverk. 

Utbildningen ska ”utveckla program och kurser inom området logistik 
och supply chain management för studenter liksom för näringsliv och offent-
liga organisationer baserad på den senaste forskningen”. CeLS bedriver i egen 
regi praktisk relevant undervisning för näringsliv och organisationer.

Till CeLS, som leds av professor Susanne Hertz, är totalt nio personer 
knutna.                                                                                  L H

Nytt center bildat - CeLS

Professor Susanne Hertz, IHH,  tillsammans med Örjan Jonsson, 
IKEA

Talmannen besökte högskolan
Riksdagens talman Per Westerberg har besökt Tekniska Högskolan. Vid besöket deltog även länets riks-
dagsledamöter i överläggningarna som hölls tillsammans med Tekniska Högskolans vd Roy Holmberg och 
högskolans rektor Thomas Andersson.

Riksdagens talman Per 
Westerberg tillsammans med 
högskolans rektor Thomas 
Andersson. T.h. länsrådet Bo 
Landholm.
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Det var det, det. Så var återigen några in-
vigningar på högskolan avklarade, närmare 
bestämt tre stycken.

Sedan högskolan blev stiftelse den 1 
juli 1��� har vi haft många invigningar 
och olika anledningar att fira. Hur många 
invigningarna är, har jag faktiskt tappat 
räkningen på men trots att det är mycket 
arbete förknippat med dessa evenemang är 
det skönt med festliga avbrott i vardagen. 

Det har varit invigning av forskarskolan 
Hälsa och välfärd vid Hälsohögskolan, 
CeLS (Centre of Logistics and Supply 
Chain Management) vid Internationella 
Handelshögskolan och så den största in-
vigningen den här gången: Tekniska Hög-
skolan i Jönköping. Ja, egentligen bytte In-
genjörshögskolan namn redan den 1 januari 
men nu är den också högtidligt invigd – till 
min stora lycka med ett fyrverkeri. 

Det hela började med mingel utanför 
HJ-aulan i HLK:s entré, fortsatte inne i 
aulan med tal och ett estradsamtal som 
var både intressant och roligt under led-
ning av Dan Ekström. Efter detta gick 
man till JTH  och vägen var kantad med 
marschaller. Festligt och lite ovanligt och 
efter ett kort anförande av landshövding 
Lars Engquist var det dags för fyrverkeriet. 
Lyckligtvis hade det hunnit mörkna så 
både marschaller och fyrverkeri blev till 
fina ljusglimtar i det tilltagande mörket. 
Sedan fortsatte minglet men nu  i JTH:s 
entré och presentöverlämning från många 
av gästerna. Det är roligt att få vara med 
vid sådana här evenemang, jag träffar alltid 
några människor som jag inte sett på länge 
och man får en – kanske – oväntad kram. 
Tack Christina, den värmde! 

Nu är vi inne i februari och jag är tack-
sam för att det blir ljusare för varje dag 
som går. Jag känner hur livsandarna sakta 
vaknar till liv efter novembermörkret och 
nu längtar jag till våren och att snön ska 
försvinna. Jag hoppas i alla fall att snön 
är borta när det är dags för Öppet Hus på 
högskolan. 

I år äger Öppet Hus rum lördag den 2� 

mars och det är lika spännande varje år 
att se vad de olika fackhögskolorna bjuder 
på. Trots att jag tillhör inventarierna på 
högskolan och borde känna till det mesta 
tycker man, så lär jag mig något nytt varje 
år. Jag har provat på att köra en Lego-robot, 
lärt mig putsa silver, sett hur blivande sjuk-
sköterskor lär sig ta blodprov och lyssnat till 
många intressanta föreläsningar av både 
professorer och om hur det är att studera 
utomlands. 

Dagarna efter Öppet Hus är det dags 
för den årliga hållbarhetskonferensen, i år 
hålls den fjärde i ordningen den 2� mars. 
Temat för i år är ”Oljan och klimaten 
– Hur ser framtiden ut?”. Inledningstalare 
är infrastrukturminister Åsa Torstensson 
och sedan avlöser intressanta föreläsningar 
varandra. Talarna kommer från så skilda 
håll som Chalmers, Svenska Naturskydds-
föreningen, Preem Petroleum AB och 
Chrisgas. Konferenserna brukar alltid 
vara välbesökta men hittills har jag varje år 
lyckats hitta en ledig stol, hoppas jag har 
tur i år också…

Sedan är vi inne i april och då är det dags 
att fira påsk och vi får lite extra ledigt, halv-
dag på Skärtorsdagen och sedan helledigt 
både Långfredagen och Annandag Påsk. 
Tänk om snön kunde vara borta då, så att 
man kunde åka till landet…

Nja, om jag minns rätt brukar det vara 
snöoväder någon av påskdagarna men man 
kan ju alltid hoppas. Jag hoppas i alla fall 
att ni inte glömmer att det fortfarande är 
mörkt på kvällarna så det är lika aktuellt 
med reflexer nu som i december och kom 
ihåg: var rädd om dig, du är värdefull för 
någon!

Kram

Högskriften

POSTTIDNING B


