
Добре дошли в Йоншьопинг 
университет – един от 
университетите в Швеция 
с най-много международни 
студенти, привлечени от цял 
свят. 

Йоншьопинг университет е истински 
ориентиран към международните 
студенти и промотира редица 
иновативни инициативи за да 
създаде обогатяваща среда за 
студенти и изследователи от 
цял свят. В много от нашите 
специалности студентите получават 
възможността да прекарат част от 
обучението си в чужбина в един от 
многото ни университети-партньори 
разположени в най-различни кътчета 
на света. Нашите студенти са желани 
на работния пазар в Швеция, както и 
в международен мащаб.

Образованието и изследванията 
протичат в четири училища: 
Йоншьопинг международно бизнес 
училище, Училище за инженерство, 

Училище за образование и 
комуникации и Училище за здравни 
науки.

ПРАКТИЧНИ РАБОТНИ УМЕНИЯ
Като студент в Йоншьопинг 
университет ще имате много 
възможности да приложите 
знанията си в света на бизнеса извън 
университета.

Йоншьопинг университет ползва 
света на бизнеса като платформа 
за обучение и вие ще можете да 
създадете мрежа от бизнес контакти 
докато обогатявате теоретичните си 
знания с практически умения.

ЙОНШЬОПИНГ
Йоншьопинг е бързо развиващ се 
град с население от 129 хил. души 
и е центърът на регион с население 
от около 380 хил. Намира се в 
страна, характерна с иноваторския и 
предприемаческия си дух.

В Йоншьопинг ще намерите 
почти всичко, от което имате нужда, 
на една ръка разстояние: дългата 
плажна линия на езерото Ветерн; 
красива природа; съоръжения за 
спорт и отдих; центъра на града с 
всичките му магазини, кафенета, 
ресторанти и огромно разнообразие 
от културни събития.

ШВЕЦИЯ
Швеция е в центъра на Скандинавия 
и пътуването от там до други 
части на Европа е бързо и лесно. 
Населението на страната е  9,5 
млн. души. Природните богатства 
като гори, полезни изкопаеми и 
водноелектрическа мощ, както 
и традициите в иновативност и 
предприемачество, правят Швеция 
социалната държава като каквато е 
известна.

Швеция е една от най-
иноваторските и предприемчиви 
страни на континента според 
Европейската иновационна класация.

БЕЗОПАСНА И МОДЕРНА
Швеция е безопасна и модерна 
страна, която се нарежда на първите 
места по качество на живот в света. 
Престъпността е ниска, опазването 
на околната среда се цени високо, а 
опасността от природни бедствия е 
минимална. 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НАВСЯКЪДЕ
Почти всички шведи говорят 
английски добре и много 
шведски компании го използват 
като официален език за бизнес 
комуникация. 

ЕДНА НАИСТИНА МЕЖДУНАРОДНА 
СМЕСИЦА ОТ СТУДЕНТИ  Като 
студент в Йоншьопинг ще срещнете и 
работите със студенти от цял свят, с 
най-различен произход и перспективи.

TRULY INTERNATIONAL
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JÖNKÖPING UNIVERSITY

• Един от университетите с най-много международни студенти в 
Швеция

• 12,000 студенти, от които 1300 са от над 60 чужди страни

• Множество възможности за студентски обмен в цял свят

• Практическо и приложно образование, тясно обвързано с бизнес 
света

• Модерен парк на науките за студенти с желание да започнат своите 
собствени фирми

JÖNKÖPING

SWEDEN
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JÖNKÖPING INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

BACHELOR PROGRAMMES – 3 years
• International Management  

(major in Business Administration)
• International Economics 

(major in Economics)
• Marketing Management  

(major in Business Administration)

MASTER’S PROGRAMMES – 1 year
• International Financial Analysis
• International Marketing
• Engineering Management

MASTER’S PROGRAMMES – 2 years
• International Logistics and  

Supply Chain Management 
• Managing in a Global Context
• Strategic Entrepreneurship
• IT, Management and Innovation
• Urban, Regional and International Economics

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
• Software Product Engineering

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)


