
7 ПРИЧИНИ
ДА УЧИТЕ В УНИВЕРСИТЕТА 
ЙОНШЬОПИНГ В ШВЕЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНА СРЕДА
Университетът Йоншьопинг е един 

от водещите университети в областта на 
интернационализацията и има богати 
обменни програми с приблизително 
350 партниращи университета в цял 
свят. Кампусът предлага една наистина 
мултикултурна среда, включваща студенти 
от над 70 държави. Студентите завършват 
с международно призната диплома и 
практически опит, необходим за успешна 
кариера в световен мащаб.
 

ГЛОБАЛНА КАРИЕРА
Знаете ли, че Швеция е родното място 

на много световноизвестни компании, като 
IKEA, H&M, Volvo, Skype, TetraPak, Husqvar-
na, AstraZeneca и Ericsson? Защо да не 
започнете и Вашата кариера в глобалния свят, 
завъшрвайки своето обучение в Университета 
Йоншьопинг в Швеция.

ПРАКТИЧЕСКИ РАБОТЕН ОПИТ
Университетът използва бизнес сферата 

като платформа за своето обучение и 
вследствие на това много програми включват 
практически елементи (стажове, посещение на 
фирми, гост-лектори, казуси и др.), за да имат 
възможност студентите да придобият реален 
работен опит и създадат мрежа от контакти.

БЕЗОПАСЕН И МОДЕРЕН
Швеция е чиста и безопасна страна с 

висок стандарт на живот. Тя е и сред една от 
най-добрите държави за живот в света според 
Индекса на човешко развитие на ООН.

ЧЕЛНО МЯСТО В КЛАСАЦИИТЕ И 
АКРЕДИТИРАН

Университетът в Йоншьопинг е на челни 
места в класациите и акредитирано учебно 
заведение. През 2015 г. Бизнес факултетът на 
Йоншьопинг става първото бизнес училище в 
Швеция, което получава двойна акредитация 
– от EQUIS и AACSB.

ВСИЧКИ ГОВОРЯТ АНГЛИЙСКИ
Едва ли не всички шведи говорят добре 

английски и много от шведските компании 
използват английския като официален 
работен език. В Университета Йоншьопинг 
много от програмите са създадени и се 
преподават на английски както за шведи, така 
и за международни студенти.

ГРАД ЙОНШЬОПИНГ
Йоншьопинг е студентски град със 

страхотен студентски живот. В града 
повечето неща са на една ръка разстояние: 
дългите плажове на езерото Ветерн; красива 
природа; съоръжения и зали за спорт 
и свободно време; центърът на града с 
магазини, кафенета и ресторанти, както и 
богато разнообразие от културни събития.
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ИСКАТЕ ЛИ ДА РАЗБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ?
За повече информация и онлайн 
кандидатстване, моля посетете сайта
ни www.ju.se, пишете ни на 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


