JÖNKÖPING UNIVERSITY
truly i nt e r nat i o na l

Jönköping University’sine
hoşgeldiniz! Jönköping,
İsveç’teki en uluslararası üniversitelerden birisidir ve dünyanın
dört bir yanından öğrencileri
cezbetmektedir.

Üniversitemizde eğitim ve
araştırma faaliyetleri dört fakültede
gerçekleştirilir: Jönköping International Business School, School of
Engineering, School of Education &
Communication ve School of Health
Sciences.
PRATİK İŞ TECRÜBESİ

Jönköping University’nin öğrencisi
olarak üniversite dışındaki iş
dünyasında öğrendiklerinizi tecrübe
etmek için birçok fırsata sahip
olacaksınız. Jönköping Üniversitesi, iş
dünyasını eğitim için bir platform olarak
kullanır ve siz teorik yetkinliğinizin
üzerine pratik tecrübelerinizi eklerken
iş bağlantıları ağınızı da bir taraftan
oluşturmuş olursunuz.
Jönköping University gerçekten
uluslararası bir yönelime sahip
ve dünyanın her yerinden gelen öğrenciler ve araştırmacılar
için zenginleştirici bir ortam
oluşturmakta ve yenilikçi bir
dizi girişimi desteklemektedir.
Programlarımızın çoğunda,
öğrenciler dünya genelinden partner üniversitelerimizden birisinde
eğitimlerinin bir kısmını geçirme
fırsatını da yakalamış olurlar.
Öğrencilerimiz hem İsveç hem de
uluslararası iş gücü pazarı için oldukça cazip profillere sahiptirler.

HAKİKİ MANADA BİR ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KAYNAŞMASI
Jönköping’te bir öğrenci olarak dünyanın
heryerinden gelen farklı geçmiş ve bakış
açılarına sahip öğrencilerle buluşacak ve
çalışacaksınız

Jönköping

Jönköping 129 binlik nüfusuyla
hızla büyüyen bir şehirdir ve 380
bin nüfuslu bir bölgenin merkezi
konumundadır. Yenilikçi ve girişimci
ruhla karakterize edilen bir yerleşim
bölgesinde kuruludur.
Jönköping’de güzel doğa, eğlence
ve spor tesisleri; mağazalar, kafeler
ve restoranlar ile şehir merkezi ve
kültür mekanları yanında geniş bir
yelpazede Vättern Gölü’nün en uzun

plajları da dahil birçok şey bulabilirsiniz.
İSVEÇ

İsveç, İskandinavya’nın
merkezindedir ve Avrupa’da başka
yerlerden İsveç’e seyahat hızlı ve
kolaydır. Ülkenin toplam nüfusu 9,5
milyondur. Ormanlar, maden cevherleri ve hidroelektrik enerji gibi doğal
kaynakların yanı sıra yenilikçilik ve
girişimcilik geleneği ünlü İsveç refah
devletini mümkün kılmıştır.
İsveç ‘Avrupa Inovasyon Puan
Tabelası’na göre Avrupa’nın en yenilikçi ve girişimci ülkesidir.
GÜVENLİ VE MODERN

İsveç güvenli ve modern bir ülke
olmanın yanında dünyanın en
yaşanabilir yerlerinden birisi olarak
seçilmiştir. Suç oranı düşüktür,
çevre bilinci yüksektir ve doğal afet
riski asgari düzeydedir.
İNGİLİZCE HERKES TARAFINDAN
KONUŞULUR

Neredeyse tüm İsveçliler iyi düzeyde
İngilizce konuşurlar ve birçok İsveçli
firma resmi iş dili olarak İngilizce’yi
kullanır.
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Jönköping University
• İsveç’in en uluslararası üniversitelerinden birisidir.
• 12,000 öğrencinin 1,300’ünü 60 civarında ülkeden gelen 1300 yabancı
öğrenci oluşturur
• Tüm dünya genelinden kapsamlı değişim programlarında okuma fırsatı
• Pratik, iş dünyasıyla irtibatlı bir eğitim
• Kendi işini kurmak isteyen öğrenciler için son sistem Bilim Parkı

Jönköping International Business School
Bachelor Programmes – 3 years
• International Management
(major in Business Administration)
• International Economics and Policy
(major in Economics)
• Marketing Management
(major in Business Administration)
Master’s Programmes – 1 year
• International Financial Analysis
• International Marketing

Master’s Programmes – 1 or 2 years
• International Logistics and
Supply Chain Management
• Managing in a Global Context
• Strategic Entrepreneurship
Master’s Programmes – 2 years
• Economics, Trade and Policy
• IT, Management and Innovation
Summer Programmes

School of Engineering
Master’s Programmes – 2 years
• Information Engineering
and Management
• Production Development
and Management
• Product Development
and Materials Engineering
• Industrial Design
Higher Education Diploma - 2-years
• Digital Visualization (Eksjö campus)

School of education and communication
Master’s Programmes – 1 year
• International Communication
• Interventions in Childhood (in cooperation
with School of Health Sciences)
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Daha fazla bilgi ve online başvuru için www.ju.se adresini ziyaret edebilir veya
info@ju.se adresinden irtibat kurabilirsiniz.
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