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Tere tulemast Jönköpingu Ülikooli
- ühte Rootsi rahvusvahelisemasse
ülikooli, mis on populaarne
tudengite seas üle kogu maailma.

PRAKTILINE TÖÖKOGEMUS

Jönköpingu ülikooli tudengina on
sul hulgaliselt võimalusi omandatud
teadmisi ettevõtetes ka proovile panna.
Jönköpingu ülikool kasutab ärimaailma
kui õpiplatvormi, kus sa saad arendada
oma kontaktidevõrgustikku, samal ajal
andes sulle võimaluse rakendada oma
teoreetilisi teadmisi.

reisida. Rootsi rahvaarv on 9,5 miljonit.
Loodusvarad, nagu metsad, mineraalsed
maavarad, hüdroenergia ning Rootsi
innovatiivsus ja ettevõtlikus on teinud
Rootsist heaoluühiskonna. Euroopa
Innovatsiooni edetabeli andmetel on
Rootsi Euroopa kõige innovatiivsem ja
ettevõtlikum riik.
TURVALINE JA MODERNE

Jönköping

Jönköpingu ülikool on rahvusvahelise
suunitlusega ning pakub innovaatilist
õppekeskkonda tudengitele ja teadlastele
kogu maailmast. Paljude programmide
raames on võimalik õppida semester
mõnes välismaa partnerülikoolis.
Meie tudengid on väärtustatud tööjõud
nii Rootsis kui ka väljaspool.
Õppe- ja teadustöö toimub neljas
koolis: Jönköping International Business
School, School of Engineering, School
of Education and Communication ning
School of Health Sciences.

TÕELISELT RAHVUSVAHELISED
TUDENGID Jönköpingu Ülikooli tudengina,
kohtad ja töötad koos erineva kultuurilise
taustaga tudengitega üle kogu maailma.

Jönköping on 129 000 elanikuga kiirelt
kasvav linn. Kogu regioonis elab 380
000 inimest. Linn asetseb piirkonnas,
mille tunnustekson innovaatilisus ja
ettevõtlikkus. Jönköpingus on kõik käejala juures: Vätterni järve pikad rannad,
kaunis loodus, sportimisvõimalused,
baaride, restoranide ja poodidega
kesklinn ning lai valik kultuuriüritusi.
ROOTSI

Rootsi on Skandinaavia keskpunkt
kuhu on mujalt Euroopast kiire ja lihtne

Rootsi on turvaline ja modernne
riik, mis on hinnatud kui üks
parima elatustasemega riike
maailmas. Kuritegevustase on madal,
keskkonnateadlikkus kõrge ja oht
loodusõnnetusteks väike.
KÕIK RÄÄGIVAD INGLISE KEELT

Peaaegu kõik rootslased räägivad inglise
keelt ning paljud Rootsi ettevõtted
kasutavad inglise keelt kui oma
ametlikku töökeelt.
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Jönköping University
• Üks rahvusvahelisemaid ülikoole Rootsis
• 12 000 tudengit, kellest 1 300 on rahvusvahelised tudengid vähemalt 60st riigist
• Hulgaliselt üliõpilasvahetuse programme üle kogu maailma
• Praktiline haridus, mis on tihedalt seotud ärimaailmaga
• Kaasaegne teaduspark tudengitele, kes soovivad luua oma ettevõtet.

Jönköping International Business School
Bachelor Programmes – 3 years
• International Management
(major in Business Administration)
• International Economics and Policy
(major in Economics)
• Marketing Management
(major in Business Administration)
Master’s Programmes – 1 year
• International Financial Analysis
• International Marketing

Master’s Programmes – 1 or 2 years
• International Logistics and
Supply Chain Management
• Managing in a Global Context
• Strategic Entrepreneurship
Master’s Programmes – 2 years
• Economics, Trade and Policy
• IT, Management and Innovation
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
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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