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Chào mừng bạn đến với Đại học

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC THỰC TẾ

THỤY ĐIỂN

Jönköping – một trong những

Là sinh viên tại Đại học Jönköping, bạn

Thụy Điển thuộc trung tâm Scandinavia

trường đại học quốc tế hàng đầu

sẽ có nhiều cơ hội trải nghiệm những gì

và việc du lịch đến Thụy Điển từ những

tại Thụy Điển, thu hút sinh viên từ

bạn vừa học trong thế giới kinh doanh

nơi khác ở Châu Âu luôn nhanh chóng

bên ngoài trường đại học.

và dễ dàng. Dân số của Thụy Điển là

khắp nơi trên thế giới.

Đại học Jönköping sử dụng thế giới

9,5 triệu dân. Các tài nguyên thiên nhiên

kinh doanh làm nền tảng cho việc giáo

như rừng, quặng khoáng và năng lượng

dục và bạn sẽ có thể vừa tạo ra một

thủy điện, cũng như truyền thống thương

mạng lưới liên lạc trong kinh doanh trong

mại và đổi mới đã làm cho Thụy Điển nổi

khi bổ sung kinh nghiệm thực tế vào kiến

tiếng về hệ thống phúc lợi xã hội.

thức lý thuyết của bạn.

Theo Bảng ghi thành tích Đổi mới của
châu Âu, Thụy Điển là quốc gia mang tính

Jönköping

thương mại và đổi mới nhất ở Châu Âu.

Jönköping là một thành phố phát triển
nhanh chóng với dân số 129.000 dân và

AN TOÀN VÀ HIỆN ĐẠI

là trung tâm của một khu vực với khoảng

Thụy Điển là đất nước an toàn, hiện đại

380.000 cư dân. Thành phố nằm trong

và được xếp hạng là một trong những

một hạt mang đậm chất thương mại và

nơi đáng sống nhất trên thế giới. Tỉ lệ tội

đổi mới.

phạm thấp, ý thức về môi trường cao và

Ở Jönköping, bạn sẽ tìm thấy hầu

rủi ro về thiên tai là rất nhỏ.

Đại học Jönköping có định hướng mang

hết mọi thứ ở khắp mọi nơi: những bãi

tính quốc tế thực sự đồng thời khuyến

dài của Hồ Vättern; thiên nhiên tươi

TẤT CẢ NGƯỜI DÂN THỤY ĐIỂN ĐỀU

khích một loạt những sáng kiến đổi mới

đẹp; những công trình thể thao và giải

NÓI TIẾNG ANH

để tạo ra một môi trường phong phú cho

trí; trung tâm thành phố với những cửa

Hầu như tất cả người dân Thụy Điển đều

sinh viên và nghiên cứu sinh từ khắp nơi

hàng, quán cà phê và nhà hàng; và rất

nói tiếng Anh tốt và nhiều công ty Thụy

trên thế giới. Trong nhiều chương trình

nhiều điểm đến văn hóa.

Điển sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ

của chúng tôi, sinh viên có cơ hội dành
một phần thời gian du học tại một trong
nhiều trường đại học liên kết của chúng
tôi trên toàn cầu. Những sinh viên của
chúng tôi luôn có sức hút trên thị trường
lao động, cả trên thị trường Thụy Điển và
thị trường quốc tế.
Hoạt động giáo dục và nghiên cứu
được thực hiện tại bốn khoa: Khoa Kinh
doanh Quốc tế Jönköping, Khoa Kỹ
thuật, Khoa Giáo dục và Truyền thông và
Khoa Khoa học Sức khỏe.

SỰ PHA TRỘN CỦA SINH VIÊN ĐẾN
TỪ KHẮP MỌI NƠI TRÊN THẾ GIỚI
Là sinh viên của trường Jönköping, bạn
sẽ gặp gỡ và làm việc với những sinh
viên từ khắp nơi trên thế giới với nhiều
quan điểm và nền tảng khác nhau.

thương mại chính thức của họ.
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Jönköping University
• Một trong những trường đại học quốc tế hàng đầu tại Thụy Điển
• 1.300 trong tổng số 12.000 sinh viên là sinh viên quốc tế đến từ khoảng 60
quốc gia
• Cơ hội học tập trao đổi mở rộng trên toàn cầu
• Giáo dục dựa trên thực hành và trải nghiệm gắn liền với thế giới kinh doanh
• Công viên Khoa học tiên tiến dành cho những sinh viên mong muốn tự khởi
nghiệp

Jönköping International Business School
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN – 3 năm
• International Management
(chuyên ngành Quản trị Kinh doanh)
• International Economics and Policy
(chuyên ngành Kinh tế)
• Marketing Management
(chuyên ngành Quản trị Kinh doanh)
CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ – 1 năm
• International Financial Analysis
• International Marketing

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ
– 1 hoặc 2 năm

School of Engineering
CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ – 2 năm

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ – 2 năm

• Information Engineering
and Management
• Production Development
and Management
• Product Development
and Materials Engineering
• Industrial Design

• Economics, Trade and Policy
• IT, Management and Innovation

Higher Education Diploma - 2 năm

• International Logistics and
Supply Chain Management
• Managing in a Global Context
• Strategic Entrepreneurship

CHƯƠNG TRÌNH MÙA HÈ

• Digital Visualization (Eksjö campus)

School of education and communication
CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ – 1 năm
• International Communication
• Interventions in Childhood (in cooperation with School of Health Sciences)

Để biết thêm thông tin và nộp đơn trực tuyến, vui lòng truy cập www.ju.se
hoặc liên hệ info@ju.se
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