İngilizce olarak sunulan branşlar

•				 •		 •
2. Chalmers University of Technology
•				 • • •
3. Dalarna University
• •					 •
4. Ersta Sköndal University College			 •
1. Blekinge Institute of Technology

18. Lund University
Umeå - 22, 28

Öster sund - 20

•
6. Halmstad University
• •				 • •
7. Jönköping University
• •			 •		 •
8. Karlstad University
• •			 • • •
9. Karolinska Institutet			 •
10. KKH – Royal Institute of Art				 •
11. KMH – Royal College of Music
in Stockholm				
12. Konstfack – University College
of Arts, Crafts and Design				

•

•
13. Kristianstad University			 •		 • • •
14. KTH Royal Institute of Technology
•				 • • •
15. Linköping University
• • •		 • • •
16. Linnaeus University
• •		 • • • •
17. Luleå University of Technology
• •			 • • •

20. Mid Sweden University
21. Mälardalen University

Sundsvall - 20

5. GIH – Swedish School of Sport & 			
Health Sciences			

Falun - 3

Karlstad - 8
Trollhättan - 33
Gothenburg - 2, 30

Halmstad - 6
Lund - 18
Alnarp - 22
Malmö - 19

Örebro - 35
Skövde - 32

22. SLU – Swedish University
of Agricultural Sciences

Gävle - 31

Västerås - 21

Uppsala - 22, 34

Stockholm Eskilstuna - 21

Norrköping - 15
Link öping - 15
Jönköping - 7

Borås - 29

Växjö - 16

Visby - 34

Kalmar - 16
Karlskrona - 1
Kristianstad - 13

19. Malmö University

4, 5, 9, 10, 11, 12, 14,
23, 24, 25, 26, 27

•••••••
• •			 • • •
• •		 •		 • •
•		 •		 •		 •

•				 • • •
23. Sophiahemmet University College			 •
24. Stockholm School of Economics
•
25. Stockholm University
• •			 • • •
26. Stockholm University of the Arts
•
27. Södertörn University
• •			 • •
28. Umeå University
•••••••
29. University of Borås
• •		 •			 •
30. University of Gothenburg
•••••••
31. University of Gävle
•						 •
32. University of Skövde
• •			 • • •
33. University West
•						 •
34. Uppsala University
• • •		 • • •
35. Örebro University
• • •				 •
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Luleå - 17

İş idaresi ve sosyal bilimler
Beşeri Bilimler
Sağlık ve tıp
Güzel sanatlar
İnterdisipliner (alanlararası) çalışmalar
Doğa Bilimleri
Teknoloji
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İngilizce Eğitim
İsveç üniversiteleri lisans, yüksek
lisans ve doktora seviyelerinde
dereceler sunmaktadır. 35’ten fazla
sayıdaki üniversitede İngilizce
olarak öğretilen 700’ün üzerinde
master’s programı ve yaklaşık
100 lisans programı arasından
seçim yapın.

Günümüz dünyasında
başarı karmaşık sorunlarla
başa çıkmada yeni yollar
bulmaya dayanıyor. Eğer
meydan okumaya ve kalabalıktan sıyrılmaya hazırsanız, master veya lisans
dereceniz için İsveç’i seçin.

İsveç dünyada inovasyon, yeni teknoloji,
sürdürülebilirlik ve eşitlikte dünyaya
öncülük etmektedir. Bu durum büyük
ölçüde 15. yüzyıldan beri yeni fikirleri
teşvik eden seçkinleri ve ileri görüşlü
üniversiteleri sayesinde olmuştur. İsveç
üniversitesinden bir derece, kariyerinizi
yönlendirmedeki kontrolü elinize alma
konusundaki potansiyelinizi ortaya çıkarma ve küresel işgücünde başarı göstermek için ihtiyaç duyacağınız araçları
geliştirme anlamına gelmektedir.
Ericsson, Spotify, IKEA, Volvo, Sandvik,
Electrolux, DICE, AstraZeneca ve daha
pek çok öncü küresel firma İsveç’i
vatanı olarak adlandırmaktadır. Neden
onlara katılmayasınız?

2.

Dünyanın en iyi
yüksek
öğretim sistemi (Universitas 21
sıralaması bazında)
Nüfus büyüklüğü bazında
ikinci en fazla sayıda ”en üst
sıralamada” dünya üniversitesi.
İsveç’te ilk üniversitenin 1477’de
kurulması uzun bir eğitim ve araştırma geleneği başlatmıştır.
İsveç üniversitelerinde öğrenciler
tarafından 105 milliyet temsil
edilmektedir.
İsveç’te 1901’den beri araştırma
mükemmeliyeti konusunda 561
Nobel Ödülü verilmiştir.

Önemli tarihler
Ağustos’ta başlayan programlar için
Ocak ayında başvurun. Akademik
yıl Ağustos’ta başlar ve Haziran
başında sona erer.
Kariyerinize motivasyonla
başlayın – İsveç’te çalışın
Uluslararası bir öğrenci olarak
eğitiminiz sırasında çalışmanıza izin
verilmektedir. Ayrıca, iş bulmak ve
çalışma izni almak için mezuniyeti
takiben 6 aya kadar süreyle İsveç’te
kalma başvurusunda bulunabilmeniz, İsveç’i uluslararası kariyerinizi
başlatmak için mükemmel bir yer
haline getirmektedir.
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Eğitim programlarının
tam listesi ve başvuru
detayları için

studyinsweden.se
‘yi ziyaret edin

Öğrenci hayatı
Halen İsveç üniversitelerinde
hayatın keyfini çıkaran 40,000
uluslararası öğrencinin dahil
olduğu çok çeşitli ve hırslı bir
öğrenci camiasına katılacaksınız.
İsveç dinamik bir kültürel ortam
ve nefes kesici bir doğa sunmaktadır – ve konumu Avrupa’nın
geri kalanı ve ötesine seyahat
etmeyi kolaylaştırmaktadır.

İSVEÇ’E
HOŞGELDİNİZ
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SADECE BİR YER DEĞİL,
BİR GELECEK SEÇİN

Eğitim ücretleri ve burslar
Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik
Alanı dışından öğrenciler için eğitim
ücretleri genellikle yıllık 85,000 ila
140,000 İsveç Kronu (yaklaşık 9,000
ila 15,000 Euro) arasındadır. Ülkeler
bazında ve üniversiteler tarafından
sağlanan burslar mevcuttur.

Bir
İsveçç az
e Öğre

Nüfus: 10 milyon

(Küresel İnovasyon Endeksi)

En büyük şehirler: Stokholm (başkent), Göteburg, Malmö, Uppsala

Yaşam kalitesinde dünyada 3. sırada
(OECD Gelişmiş Yaşam Endeksi)

Lisan: İsveç’çe, İngilizce (yaygın
biçimde konuşulmaktadır)

Cinsiyet eşitliğinde Avrupa Birliği’nde
1. sırada (EIGE Endeksi)

Anadili İngilizce olmayan kişiler arasında İngilizce yeterliliğinde dünyada
1. sırada (İngilizce Yeterlilik Endeksi)

Çevresel konularda dünyada ilk 10
içinde (Çevresel Performans Endeksi)

İnovasyonda dünyada 3. sırada
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Kişi başına düşen çok uluslu firma
sayısı bakımından dünyada 1. sırada

İsveç Enstitüsü (SI) dünyada İsveç’e ilgi
ve güveni geliştiren bir kamu kurumudur.
SI kültür, eğitim, bilim ve iş alanlarında
stratejik iletişim ve değişim vasıtasıyla,
diğer ülkelerle işbirliği ve kalıcı ilişkiler
sağlamayı amaçlamaktadır.

