
7 POWODÓW
ABY STUDIOWAC W SZWECJI 
NA JÖNKÖPING UNIVERSITY

MIĘDZYNARODOWE ŚRODOWISKO
Jönköping University jest jednym z 

czołowych szwedzkich uniwersytetów w zakre-
sie internacjonalizacji i ma imponujący program 
wymiany studenckiej z około 350 partnerskimi 
uczelniami na całym świecie. Na kampusie 
można doświadczyć prawdziwie międzynaro-
dowego środowiska, ze studentami z ponad 70 
krajów. Po ukończeniu studiów uzyskasz dyplom 
rozpoznawany na całym świecie oraz praktyczną 
wiedzę i umiejętności niezbędne do międzynaro-
dowej kariery.
 

GLOBALNY KARIERA
Czy wiesz, że Szwecja jest kolebką wielu 

światowych firm, takich jak: IKEA, H&M, Volvo, 
Skype, TetraPak, Husqvarna, AstraZeneca and 
Ericsson? Dlatego swoją międzynarodową 
karierę rozpocznij studiując w Szwecji na 
Jönköping University!

BEZPIECZEŃSTWO I 
 NOWOCZESNOŚĆ

Szwecja to czysty i bezpieczny kraj, a poziom 
życia jest wysoki. Szwecja jest wymieniana jako 
jeden z najlepszych krajów do życia, według 
wskaźnika rozwoju społecznego ONZ.

WYSOKO W RANKINGACH I 
AKREDYTOWANA

Jönköping University jest wysoko w rankingach 
i posiada akredytacje. Na przykład w 2015 roku, 
Jönköping International Business School (JIBS), 
została pierwszą szkołą biznesu w Szwecji, która 
otrzymała akredytacje zarówno EQUIS, jak i 
AACSB. 

PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIA 
ZAWODOWE

Uczelnia wykorzystuje świat biznesu jako plat-
formy do edukacji, a wiele kierunków wykor-
zystuje praktyczne elementy podczas studiów 
(np. staże, wizyty w firmach, zewnętrzni wykła-
dowych, case studies, itp.). Dzięki temu 
studenci już podczas studiów zdobywają prak-
tyczne doświadczenia z rzeczywistego świata i 
mogą stworzyć sieć kontaktów zawodowych.

WSZYSCY MÓWIĄ PO ANGIELSKU
Prawie wszyscy Szwedzi mówią dobrze po 

angielsku, a wiele szwedzkich firm korzysta z 
języka angielskiego jako języka biznesowego. W 
Jönköping University, wiele kierunków studiów 
jest zaprojektowanych i prowadzonych w języku 
angielskim, zarówno dla studentów szwedzkich, 
jak i międzynarodowych.

MIASTO JÖNKÖPING
Jönköping jest miastem studentów, gdzie 

doświadczysz prawdziwego studenckiego ży-
cia. W Jönköping znajdziesz większość rzeczy 
dosłownie “za rogiem”: długie plaże Lake Vättern; 
piękną naturę; obiekty rekreacyjne i sportowe; 
centrum miasta z licznymi sklepami, kawiar-
niami i restauracjami oraz różnorodne obiekty 
kulturalne.
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CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
W celu uzyskania informacji i złożenia aplikacji 
online, prosimy odwiedzić: www.ju.se
lub napisać na: study@ju.se



Jönköping International Business 
School
• International Economics (3 years)
• International Management (3 years)
• Marketing Management (3 years)
• Sustainable Enterprise Development  

(3 years)

School of Engineering
• New Media Design (3 years)
• Sustainable Supply Chain Manage-

ment (3 years)
• Visual Effects - Higher education 

diploma (2 years)

MASTER’S PROGRAMMES

Jönköping International Business 
School
• Digital Business (2 years)
• Economic Analysis (2 years)
• Engineering Management (1 year)
• International Financial Analysis (1 

year)
• International Logistics and Supply 

Chain Management (2 years)
• International Marketing (1 year)
• Managing in a Global Context (2 

years)
• IT, Management and Innovation 

(2 years)
• Strategic Entrepreneurship (2 

years)

School of Engineering
• Industrial Design (2 years)
• Product Development and Mate-

rials  
Engineering (2 years)

• Production Development and  

Management (2 years)
• Software Product Engineering (2 

years)
• Sustainable Building Information  

Management (2 years)
• User Experience Design and  

IT Architecture (2 years)

School of Education and 
Communication
• EDUCARE The Swedish Preschool  

Model (1 year)
• Interventions in Childhood (1 and 

2 years)
• International Communication  

(1 and 2 years)

School of Health and Welfare
• Interventions in Childhood (1 and 

2 years)
• Occupational Therapy (1 and 2 

years)

PATHWAY PROGRAMMES

ENGLISH LANGUAGE PATHWAYS
• Pathway Summer
• Pathway Semester
• Pathway Year

PATHWAYS FOR BUSINESS OR ENGINEERING
• Pathway for Business (one semester)
• Pathway for Engineering (one semester)
• Pathway for Engineering (full year)

UNDERGRADUATE 
PROGRAMMES


