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PRAKTINĖ DARBO PATIRTIS

ŠVEDIJA

– vieną iš labiausiai tarptautinių

Būdamas Jönköping University studentu

Švedija yra Skandinavijos centras, o

Švedijos universitetų, pritraukiančiu

turėsite daugybę galimybių išbandyti

kelionės į Švediją iš kitų Europos miestų

studentus iš viso pasaulio.

įgytas žinias verslo pasaulyje už

yra greitos ir lengvos. Šalies populiaciją

universiteto ribų.

sudaro 9,5 milijonų gyventojų. Natūralūs

Jönköping University verslo pasaulį

ištekliai, tokie kaip miškai, mineralinė

naudoja kaip platformą išsilavinimui. Kol

rūda ir hidroelektrinė energija, bei

praktinę patirtį jungsite su teorinėmis

inovacijų ir verslumo tradicijos garsina

kompetencijomis, galėsite susikurti

Švediją. Atsižvelgiant į Europos inovacijų

verslo kontaktų tinklą.

švieslentę, Švedija yra labiausiai
inovatyvi ir versli tauta Europoje.

JÖNKÖPING
Jönköping yra sparčiai augantis miestas

SAUGUMAS IR MODERNUMAS

su 129,000 žmonių populiacija. Taip pat

Švedija yra saugi ir moderni šalis,

miestas yra regiono centras, kuriame

įvertinta kaip viena tinkamiausių vietų

yra daugiau kaip 380,000 gyventojų.

gyventi pasaulyje. Nusikaltimų lygis yra

Miestas yra grafystėje, kuri išsiskiria

žemas, aplinkos suvokimas – aukšto

savo inovatyvia bei verslia dvasia.

lygio, o natūralių nelaimių rizika –

Jönköping mieste daugumą vietų

minimali.

Jönköping University turi nuoširdžiai

rasite visai netoliese: ilgus Lake

tarptautinę orientaciją ir skatina platų

Vättern paplūdimius, nuostabią gamtą,

ANGLŲ KALBA ŠNEKA VISI

diapozoną inovatyvių iniciatyvų, kad

laisvalaikio ir sporto paslaugas, miesto

GYVENTOJAI

sukurtų praturtintą aplinką studentams

centrą su parduotuvėmis, kavinėmis

Beveik visi švedai gerai šneka anglų

ir mokslininkams iš viso pasaulio.

ir restoranais bei platų kultūros vietų

kalba, dauguma Švedijos kompanijų

Daugumoje mūsų studijų programų

pasirinkimą.

naudoja anglų kalbą kaip oficialią verslo

studentai turi galimybę dalį išsilavinimo
įgyti užsienyje, viename iš daugelio
aukštosios partnerių visame pasaulyje.
Mūsų studentai yra itin patrauklūs darbo
rinkai – tiek Švedijoje, tiek tarptautiniu
lygmeniu.
Mokslas bei tyrimai yra vykdomi
keturiuose universiteto fakultetuose:
Jönköping tarptautinio verslo, inžinerijos,
mokslo ir komunikacijų bei sveikatos
mokslų fakultetuose.

NUOŠIRDŽIAI TARPTAUTINIS
STUDENTŲ MIŠINYS. Būdamas
Jönköping University studentu Jūs
susipažinsite ir dirbsite su įvairios kilmės
ir įvairiausių pažiūrų studentais iš viso
pasaulio.

kalbą.
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JÖNKÖPING UNIVERSITY
• Vienas tarptautiškiausių universitetų Švedijoje
• 12,000 studentų, iš kurių 1,300 yra tarptautiniai iš maždaug 60 šalių
• Plačios mainų studijų galimybės visame pasaulyje
• Praktiškumas. Mokslas glaudžiai susijęs su verslo pasauliu
• State-of-the-art mokslo parkas studentams, skatinantis pradėti nuosavą
kompaniją

JÖNKÖPING INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL
BACHELOR PROGRAMMES – 3 years
• International Management
(major in Business Administration)
• International Economics
(major in Economics)
• Marketing Management
(major in Business Administration)

MASTER’S PROGRAMMES – 2 years
• International Logistics and
Supply Chain Management
• Managing in a Global Context
• Strategic Entrepreneurship
• IT, Management and Innovation
• Urban, Regional and International Economics

MASTER’S PROGRAMMES – 1 year
• International Financial Analysis
• International Marketing
• Engineering Management

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
• Software Product Engineering
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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Daugiau informacijos bei stojimo anketą rasite apsilankę tinklapyje www.ju.se arba
parašę el. laišką į info@ju.se. Taip pat daugiau informacijos Jums suteiks oficialus
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