 7دلیل ب رای تحصیل
در دانشگاه یونشوپینگ سوئد
 1محیطی ی ن
ب� الملل
دانشگاه یونشوپینگ ییک از ش
پی�وترین
دانشگاههای منطقه ب رای ی ن
ب� الملیل شدن است و
تقریبا با
دانشگاه جهان تبادل وسیع دانشجو را دارد350 .
ن
دانشجویا� بیش از 70
حقیقتا پردیس دانشگاهی با
کشور دنیا ،محیطی ی ن
ب� الملیل را دارد .شما با یک
مدرک شناخته شده ی ن
ب� الملیل که تجربه مورد نیاز
ن
جها� است ،فارغ التحصیل خواهید
حرفههای موفق
شد
ن
جها�
 2حرفههای
آیا شما میدونید که سوئد محل تولد خییل از
ش�کتهای دنیاست
 : IKEA, H&M, VOLVO, SKYPE, HUSQUARNA,مثل
ASTRAZENKA AND ERICSSON.
ن
جها� شما ،از دانشگاه
چ را ش�وع حرکت حرفه
یونشوپینگ سوئد نباشه؟
3

ایمن ،امروزی و ش
پی�فته
گ
سوئد کشوری امن و ی ز
استاندارد باالی زند�
با
ه
پاک�
گ
مردم در
یافت�
توسعه
است .طبق طبقه بندی
گ
سازمان ملل ،سوئد بعنوان ییک ازقابل زند� ترین
کشورها در جهان میباشد
معت�
 4رتبه باال و
ب
ت
ومع�ف
جامعة یونكوبینغ تحتل مرتبة عالیة
بها .دانشگاه یونشوپینگ دارای رتبه باال و دانشکده
معت� میباشد .مثال در سال  2015دانشکده
های
ب
مدیریت
و کسب و کار یونشوپینگ رتبه اول در کل سوئد را به
خود اختصاص داد و موفق به کسب اعتبارنامه.شد  AACSBو  EQUISهای

 5همه به زبان انگلییس صحبت میکنند
تقریبا تمام سوئد به زبان انگلییس صحبت
میکنند و خییل از ش�کتهای سوئدی هم زبان اصیل خود
را
انگلییس گذاشتهاند .در دانشگاه یونشوپینگ خییل از
رشته ها هم ب رای دانشجویان سوئدی و هم ب رای
دانشجوهای بینالملیل به زبان انگلییس ط راحی
شدهاست
 6تجربه کار عمیل
دانشگاه ب رای برنامه ریزی تحصییل از دنیای کسب
ترکی� از عنارص علمی ب رای بدست آوردن
و کار با ب
تجربه دنیای واقعی و ایجاد یک شبکه ب رای دانشجویان،
استفاده میکند (بعنوان مثال :کارآموزی ،ن
سخ�انان
مهمان ،و مطالعات موردی ش�کتهای موفق و ناموفق.(...
و
 7شهر یونشوپینگ
گ
دانشجو� با سطح عایل زند�
شهر
یونشوپینگ یک
ی
جا� که باشید و
هر
در
دانشجو� است .شما
ی
ن
در هر یگوشهای ،همه ی ز
طوال�
چ� را پیدا میکنید :ساحل
دریاچه واتن ،طبیعت زیبا ،امکانات اوقات ف ر فاغت
کا� شاپها،
و ورزش ،مرکز شهر با فروشگاههای متنوع،
رستورانها و طیف ت
گس�دهای از سالنهای
گ
.فرهن�
ت
بیش� بدانید؟
دوست دارید که
ب رای کسب اطالعات ت
بیش� و WWW.JU.SE.
درخواست آنالین ،لطفا از وب سایت زیر بازدید
کنید
بگ�ید STUDY@JU.SE
تماس
ما
با
و یا
ی

UNDERGRADUATE
PROGRAMMES
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 Management (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)

Management (2 years)
• Software Product Engineering (2
years)
• Sustainable Building Information
Management (2 years)
• User Experience Design and
IT Architecture (2 years)

School of Engineering
• Industrial Design (2 years)
• Product Development and Materials
Engineering (2 years)
• Production Development and

School of Health and Welfare
• Interventions in Childhood (1 and
2 years)
• Occupational Therapy (1 and 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)

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)

