
7 MOTIVOS 
PARA ESTUDAR NA
JÖNKÖPING UNIVERSITY

AMBIENTE INTERNACIONAL
A Jönköping é uma das universidades líde-

res na área de internacionalização e possui um 
extenso programa de intercâmbio com cerca de 
350 universidades parceiras espalhadas por todo o 
mundo. Nosso campus possui uma atmosfera ver-
dadeiramente internacionalizada, com estudantes 
de mais de 70 países. Aqui, você terá a chance de 
obter um diploma reconhecido internacionalmen-
te e de viver uma experiência completa para sua 
carreira global de sucesso.
 

CARREIRA GLOBAL
Você sabia que a Suécia é a pátria de várias 

empresas famosas no mundo todo, tais como, 
IKEA, H&M, Volvo, Skype, TetraPak, Husqvarna, 
AstraZeneca e Ericsson? Por que não começar 
sua carreira global estudando aqui na Suécia na 
Universidade de Jönköping?

EXPERIÊNCIA DE TRABALHO
A nossa universidade utiliza o mundo dos 

negócios como plataforma de educação - muitos 
de nossos programas incorporam elementos prá-
ticos (como estágios, visitas a empresas, palestras 
de convidados, estudos de caso, dentre outros) 
para que os alunos possam vivenciar experiências 
reais e criar uma rede de relacionamentos valiosa.

ALTAMENTE RANQUEADA E 
PRESTIGIADA

Jönköping é uma universidade com grande pre-
stígio. Por exemplo, em 2015, a Jönköping Inter-
national Business School (JIBS - Escola de Negó-
cios), se tornou a primeira escola de negócios da 
Suécia a receber as certificações EQUIS e AACSB.

O IDIOMA INGLÊS É FALADO 
POR TODOS

Praticamente todos os suecos falam inglês e 
muitas das empresas suecas usam o inglês como 
língua oficial para seus negócios. Aqui na Uni-
versidade de Jönköping, boa parte dos programas 
são planejados e ensinados em Inglês - tanto para 
os estudantes nativos da Suécia quanto para os 
estrangeiros.

SEGURA E MODERNA
A Suécia é um país limpo e seguro, com um 

altíssimo padrão de vida. A Suécia está listada 
como um dos melhores países para se viver no 
mundo, de acordo com o Índice de Desenvolvi-
mento Humano da ONU.

A CIDADE DE JÖNKÖPING
Jönköping é uma cidade com muita vida 

estudantil. Aqui, você encontrará quase tudo 
perto de sua casa, tais como, as grandes prai-
as do Lago Vättern, muitas belezas naturais, 
lazer e excelentes estruturas para a realização 
de esportes. O centro de nossa cidade possui 
diversas lojas, cafés, restaurantes e uma grande 
variedade de locais culturais.
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QUER SABER MAIS?
Para mais informações visite www.ju.se
ou e-mail 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


