
7 LÝ DO LỰA CHỌN 
DU HỌC TẠI TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC JÖNKÖPING

MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ
Trường Đại học Jönköping là một trong những 

trường đại học hàng đầu của Thụy Điển trong hoạt 
động quốc tế hóa, cung cấp số lượng lớn các chương 
trình trao đổi quốc tế với khoảng 350 trường đại học 
đối tác trên toàn cầu. Môi trường học tập quốc tế với 
du học sinh đến từ hơn 70 quốc gia trên toàn thế giới. 
Và bạn sẽ tốt nghiệp với tấm bằng đại học được công 
nhận trên toàn cầu, cùng những kiến thức và trải ng-
hiệm thiết thực và hữu ích để xây dựng một sự nghiệp 
thành công ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

 
SỰ NGHIỆP TOÀN CẦU
Bạn có biết Thụy Điển là quê hương của các công 

ty đa quốc gia có vai trò quan trọng tới nền kinh tế 
thế giới như IKEA, H&M, Volvo, Skype, TetraPak, 
Husqvarna, AstraZeneca và Ericsson? Vậy tại sao bạn 
không khởi đầu 1 sự nghiệp quốc tế bằng việc du học 
tại trường Đại học Jönköping, Thụy Điển nhỉ?

TRẢI NGHIỆM HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
Trường đại học Jonkoping liên kết với các công 

ty, tập đoàn, tổ chức doanh nghiệp để kết hợp việc 
đào tạo, giảng dạy, hoạt động ứng dụng, thực hành, ví 
dụ thực tập, thăm quan doanh nghiệp, diễn giả doanh 
nghiệp, nghiên cứu tình huống thực tế, … tạo cơ hội 
cho du học sinh tiếp nhận những kinh nghiệm làm 
việc trong môi trường lao động thực tế và kết nối xây 
dựng quan hệ.

CÔNG NHẬN VÀ XẾP HẠNG CAO
Trường đại học Jönköping là trường đại học 

được công nhận quốc tế và xếp hạng cao. Năm 2015, 
trường Kinh doanh quốc tế Jonkoping (JIBS) là 
trường kinh doanh đầu tiên tại Thụy Điển được cấp 
cả hai chứng nhận EQUIS và AACSB. 

TIẾNG ANH LÀ NGÔN NGỮ GIAO 
TIẾP PHỔ BIẾN

Phần lớn người dân Thụy Điển đều giao tiếp tốt 
bằng tiếng Anh, và nhiều công ty Thụy Điển sử 
dụng tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp chính. Tại 
trường đại học Jönköping, nhiều chương trình đào 
tạo được thiết kế và giảng dạy bằng tiếng Anh cho 
cả sinh viên Thụy Điển và sinh viên quốc tế.

AN TOÀN VÀ HIỆN ĐẠI
Đất nước Thụy Điển trong lành và an toàn 

cùng với chất lượng sống cao. Theo Bảng xếp hạng 
chỉ số phát triển con người của Liên Hợp Quốc, 
Thụy Điển được xếp hạng là một trong những quốc 
gia đáng sống nhất trên thế giới.

THÀNH PHỐ JÖNKÖPING
Jönköping là thành phố du học với những trải 

nghiệm sống sinh viên tuyệt vời. Tại thành phố 
Jönköping, bạn sẽ thấy ở mọi nơi: khung cảnh trải 
dài của Hồ Vättern; những cảnh quan thiên nhiên 
tuyệt đẹp; khu giải trí và thể thao; trung tâm thành 
phố với nhiều cửa hàng, quán café và nhà hàng; 
cũng như những địa điểm văn hóa đa dạng.
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BẠN MUỐN TÌM HIỂU THÊM THÔNG TIN?
Để biết thêm thông tin và nộp đơn trực tuyến, 
vui lòng truy cập www.ju.se hoặc liên
hệ 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


