
7 REASONS
TO STUDY IN SWEDEN AT
JÖNKÖPING UNIVERSITY

TARPTAUTINĖ APLINKA
Jönköping University - tikras tarptautinių 

universitetų lyderis Švedijoje. Virš 350 univer-
sitetų – partnerių visame pasaulyje ir virš 70 
užsienio studentų pačiame universitete  – tokia 
multikultūrinė aplinka sups Tave kiekvieną dieną. 
Savaime suprantama, kad diplomas, kurį įgysi,  
bus plačiai vertinamas ir svarus siekiant tarptau-
tinės karjeros.
 

TARPTAUTINĖ KARJERA
Ar žinojai, kad Švedijoje „gimė“ daugybė 

visame pasaulyje atpažįstamų ir svarbių kompa-
nijų kaip: „IKEA“, „H&M”, „Volvo”, „TetraPak”, 
“„Husquarna”, „AstraZeneca“, „Ericsonn“ ir kitų? 
Šių kompanijų patirtis puikiai perduodama Švedi-
jos studentams. Galbūt ir Tu gali tapti dar vienos 
tarptautinės naujienos kūrėju?

PRAKTINĖ DARBO PATIRTIS
Universitetas naudojasi visomis galimybėmis 

žinias išbandyti praktiškai: dalis lektorių yra pro-
fesinių aukštumų  pasiekę profesionalai, daugybė 
kompanijų studentus priima praktikai, o paskaitų 
metu nagrinėjamos realios situacijos bei dirbama 
prie tikrų projektų.

SAUGU, ŠVARU IR MODERNU
Nors Švedijoje ir būsi naujokas, čia visada 

jausies saugiai ir patogiai: jau ne vienus metus 
Švedija įvardinama tarp geriausių gyvenimui 
šalių (UN Human development index).

AUKŠTI ĮVERTINIMAI IR 
AKREDITACIJOS

Jönköping University – nuolatos puikiai įvertinamas 
ir visas akreditacijas turintis universitetas. Štai, 
pavyzdžiui, 2015-aisiais, Jönköping University tapo 
pirmuoju Švedijos universitetu gavusiu abi EQUIS ir 
AACSB akreditacijas. 

PLAČIOS GALIMYBĖS MOKYTIS BEI 
DIRBTI NAUDOJANT TIK ANGLŲ KALBĄ

Beveik visi švedai puikiai kalba angliškai, todėl, tiek 
universitete, tiek daugelyje įmonių, tikrai nepajusi 
kalbos barjero. Anglų kalba yra paruoštos specialios 
programos, anglų kalba naudojama ir verslo projek-
tuose.

JÖNKÖPING MIESTAS
Jönköping miestas, kuriame gyvensi turi viską, 

ko reikia jaunai širdžiai – bendraminčiai  iš viso 
pasaulio,  gyvybingas centras, romantiškos Vättern 
ežero pakrantės bei įkvepiantis aktyvus laisvalaikis.
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DAUGIAU INFORMACIJOS
Daugiau informacijos bei stojimo anketą 
rasite apsilankę tinklapyje www.ju.se arba 
parašę el. laišką į 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


