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به دانشگاه یونشوپینگ یکی از بین
ملللیرتین دانشگاههای سوئد که دانشجویان
را از رسارس دنیا به خود جذب میکند خوش
آمدید.

دانشگاه یونشوپینگ به واقع دارای یک جهت گیری
بین املللی است و گسرته ای از طرح های ابتکاری ب رای
ایجاد یک محیط غنی ب رای دانشجویان و محققان از
رسارس جهان را ترویج میدهد .تحصیل و پژوهش در
چهار دانشکده ارائه میشود ، :دانشکده بین املللی
بازرگانی یونشوپینگ ،دانشکده فنی و مهندسی،
دانشکده آموزش و پرورش و ارتباطات و دانشکده
علوم بهداشتی.

تجربه کار عملی

به عنوان یک دانشجو در دانشگاه یونشوپینگ فرصت
های بسیاری نصیب شام خواهد شد تا آنچه را آموخته
اید در دنیای واقعی تجارت در خارج از دانشگاه امتحان
کنید.دانشگاه یونشوپینگ از دنیای تجارت به عنوان پایگاه
آموزشی استفاده میکند و به شام این امکان را میدهد
تا همزمان با افزودن به تجربیات کاری در کنار توانائهای
تئوری شبکهای از مخاطبان تجاری را برای
خود ایجاد کنید.

یونشوپینگ

شهری به رسعت در حال رشد با جمعیت  ۱۲۹،۰۰۰نفری
است و مرکز منطقه ای با  ۳۸۰،۰۰۰ساکن میباشد .این
شهر در استانی واقع شده که مشخصه آن روح نوآورانه و
کارآفرینانه اش است.در یونشوپینگ همه چیز در نزدیکی
شامست :سواحل طوالنی دریاچ ٔه وترن ،طبیعت زیبا،

یک ترکیب واقعا بی ناملللی از
دانشجوها

یک ترکیب واقعا بین املللی انشجوها! شام به
عنوان دانشجو در یونشوپینگ دنشجوهای دیگر
از رسارس دنیا با پیشینه ها و دیدگاههای مختلف را
مالقات میکنید و با انها کار خواهید کرد

امکانات ورزشی و تفریحی ،مرکز شهر با مغازه ها ،کافه ها
و رستورانها ،و طیف گسرتده ای از فرهنگهای مختلف.

سوئد

سوئد در مرکز اسکاندیناوی واقع شده و سفر به سوئد
از جاهای دیگر در اروپا رسیع و آسان است .این کشور
جمعیتی حدود  9،5میلیون نفردارد .منابع طبیعی
مانند جنگل ها ،سنگ های معدنی و قدرت برق آبی
از یک طرف و سنت نوآوری و کارآفرینی از طرف
دیگر رفاه معروف دولت سوئد را امکان پذیر ساخته
است .سوئد بر طبق هیئت رتبه بندی نوآوری اروپا
 EISنوآورترین و کارآفرین ترین ملت در اروپا است.

ایمن و مدرن

سوئد کشوری امن و مدرن است و در رده یکی از
مناسبرتین کشورهای جهان ب رای زندگی ق رار گرفته
است.نرخ جرم و جنایت کم است ،آگاهی زیست
محیطی باال است و خطر بالیای طبیعی بسیار
ناچیز است.

همه انگلیسی صحبت می کنند

تقریبا متام سوئدی ها به خوبی زبان انگلیسی را
میدانند و بسیاری از رشکت های سوئدی از انگلیسی
به عنوان زبان رسمی در کار
تجارت خود استفاده می کنند.
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یکی از بین املللی ترین دانشگاه ها در سوئد
 کشور۶۰  نفر دانشجویان خارجی از حدود۱۳۰۰  دانشجو که از این تعداد۱۲،۰۰۰ دارای
مختلف میباشند
دارای فرصت های مطالعاتی گسرتده برای مبادله با
دانشگاههای دیگر در رسارس جهان
اتصال وارتباط مستقیم و نزدیک بخش آموزشی به دنیای کسب و کار، دانشگاهی کاربردی
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JÖNKÖPING INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL
BACHELOR PROGRAMMES – 3 years
• International Management
(major in Business Administration)
• International Economics
(major in Economics)
• Marketing Management
(major in Business Administration)

MASTER’S PROGRAMMES – 2 years
• International Logistics and
Supply Chain Management
• Managing in a Global Context
• Strategic Entrepreneurship
• IT, Management and Innovation
• Urban, Regional and International Economics

MASTER’S PROGRAMMES – 1 year
• International Financial Analysis
• International Marketing
• Engineering Management

SUMMER PROGRAMMES

SCHOOL OF ENGINEERING
MASTER’S PROGRAMMES – 2 years
• Information Engineering
and Management
• Production Development
and Management
• Product Development
and Materials Engineering
• Industrial Design
• Software Product Engineering
HIGHER EDUCATION DIPLOMA - 2-years
• Digital Visualization (Eksjö campus)

SCHOOL OF EDUCATION AND COMMUNICATION
MASTER’S PROGRAMMES – 1 year
• International Communication
• Interventions in Childhood (in cooperation
with School of Health Sciences)
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