
7 REASONS
TO STUDY IN SWEDEN AT
JÖNKÖPING UNIVERSITY

MEDIUL INTERNAȚIONAL
Jönköping University este una dintre cele mai 

importane universități din Suedia în domeniul 
de internaționalizare și are un program amplu de 
schimb de experiență cu aproximativ 350 de par-
teneri din întreaga lume. Campusul este un ade-
vărat mediu internațional cu studenți din peste 70 
de țări. La finalul studiilor vei obține o diplomă 
recunoscută internațional și experiență practică 
pentru o carieră de succes la nivel global.
 

CARIERĂ LA NIVEL MONDIAL
Știai că Suedia este țara în care s-au născut 

multe dintre companiile care au schimbat lumea, 
precum IKEA, H&M, Volvo, Skype, TetraPak, 
Husqvarna, AstraZeneca și Erricson? De ce să nu 
îți începi tu și o carieră de nivel mondial chiar la 
Jönköping University!

EXPERIENȚĂ PRACTICĂ DE LUCRU
Universitatea folosește mediul de afaceri ca 

pe o platformă pentru educație – iar multe din-
tre programele de studiu incorporează elemente 
practice (de exemplu: internship-uri, vizite la 
companii, prelegeri cu experți din domeniu, 
studii de caz, etc.) pentru ca studenții să benefi-
cieze de experiențe din lumea reală și să își creeze 
propria rețea profesională.

SIGUR ȘI MODERN
Suedia este o țară curată și sigură, iar stan-

dardul de viață este ridicat. Suedia este conside-
rată ca fiind una dintre cele mai locuibile țări din 
lume, conform UN Human Development Index.

STUDII BINE COTATE ȘI ACREDITATE
Jönköping University este o universitate 

acreditată, foarte bine cotată în clasamente. De 
exemplu, în 2015, Jonkoping International Business 
School (JIBS) e devenit prima facultate de business 
din Suedia care a primit atât acreditarea EQUIS, 
cât și AACSB. Citește mai mult despre clasificările 
pentru educație, cercetare și despre acreditări.

TOATĂ LUMEA VORBEȘTE ENGLEZĂ
Aproape toți suedezii vorbesc engleză foarte 

bine și multe dintre companiile suedeze folo-
sesc limba engleză ca limba lor oficială în cadrul 
companiei. La Jonkoping University multe dintre 
programele de studiu sunt planificate și predate în 
limba engleză, atât pentru suedezi, cât și pentru 
studenții internaționali.

JÖNKÖPING ORAȘUL
Jönköping este un oraș studențesc perfect 

pentru stilul de viață al studenților. În Jonkoping 
tot ce ai nevoie este la o aruncătură de băț: plajele 
lungi ale Lacului Vattern; peisaje frumoase; faci-
lități pentru sport și timp liber; centrul orașului 
cu magazine, cafenele și restaurante; și o varietate 
largă de locuri culturale.
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VREI SĂ AFLI MAI MULTE?
Accesați www.ju.se sau e-mail la 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


