
JÖNKÖPING 
ÜNIVERSITESI’NDE 
EĞITIM ALMAK IÇIN 7 SEBEP

ULUSLARARASI ORTAM
Jönköping Üniversitesi, uluslararasılaşma 

alanında İsveç’in önde gelen üniversitelerinden 
biridir ve dünya çapında yaklaşık olarak 350 
partner üniversite ile kapsamlı değişim pro-
gramlarına sahiptir. 70’in üzerinde farklı ülke-
den öğrencilerle, kampüs gerçek anlamda ulus-
lararası bir ortama sahiptir. Uluslararası olarak 
tanınan bir derece ve başarılı bir küresel kariyer 
için gerekli olan pratik deneyim ile mezun ola-
caksınız.

KÜRESEL KARIYER
IKEA, H&M, Volvo, Skype, TetraPak, 

Husqvarna, AstraZeneca ve Ericsson gibi düny-
ayı şekillendiren birçok şirketin doğum yerinin 
İsveç olduğunu biliyor muydunuz? Neden sizde 
İsveç’te, Jönköping Üniversitesi’nde eğitim ala-
rak küresel bir kariyere başlamıyorsunuz?

PRATIK İŞ DENEYIMI
Üniversite, iş dünyasını eğitim için bir plat-

form olarak kullanmaktadır ve birçok program, 
öğrencilerin gerçek dünya deneyimi kazan-
maları ve çevre oluşturmaları için bünyesinde 
pratik unsurlar (stajyerlikler, şirket ziyaretleri, 
misafir öğretmenler, örnek olay çalışmaları, vs. 
gibi) barındırmaktadır.

GÜVENLI VE MODERN
İsveç; temiz, güvenli ve ayrıca yaşam 

standartları yüksek bir ülkedir. Birleşmiş Millet-
ler İnsani Gelişme Endeksi’ne göre İsveç, dünya-
da en yaşanılır ülkelerden birisi olarak gösteril-
mektedir.

SIRALAMADA OLDUKÇA YÜKSEK VE 
AKREDITE

Jönköping Üniversitesi, sıralamada oldukça 
yüksek ve akredite bir okuldur. Örnek olarak, 
2015’te, Jönköping Uluslararası İşletme Okulu 
(JIBS), EQUIS ve AACSB akreditasyonlarının 
her ikisini de alan, İsveç’teki ilk işletme okulu 
olmuştur.

HERKES İNGILIZCE KONUŞUYOR
İsveçliler’in neredeyse hepsi İngilizce’yi iyi 

konuşmakta ve birçok İsveç şirketi, İngilizce’yi 
resmi iş dili olarak kullanmaktadır. Jönköping 
Üniversitesi’nde birçok program, hem İsveçli 
hem de uluslararası öğrenciler için İngilizce 
dilinde tasarlanmıştır ve bu dilde öğretilir.

JÖNKÖPING KENTI
Jönköping, öğrenci yaşamının mükemmel 

olduğu bir öğrenci şehridir. Vättern Gölü’nün 
uzun sahilleri, serbest zaman ve spor aktiviteleri 
için fasiliteler, mağazaların bulunduğu bir kent 
merkezi, kafeler ve restoranlar, ve çeşitli birçok 
kültürel mekan gibi çoğu şeyi, Jönköping’de 
hemen yanıbaşınızda bulacaksınız.
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DAHA FAZLASINI BILMEK ISTER MISINIZ?
Daha fazla bilgi ve online başvuru için 
www.ju.se adresini ziyaret edebilir veya
study@ju.se adresinden irtibat kurabilirsiniz.



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


