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JTH-IC är Tekniska Högskolans noder för genomförande av utbildning och forskning i en internationell 
miljö. Genom JTH-IC garanterar vi att du som student kan göra din praktik och/eller examensarbete i 
samverkan med ett företag utomlands, oftast i kombination med akademiska studier. JTH hjälper dig 
som student med allt från att hitta boende till att söka visum. JTH-IC gynnar svenska företag som är 
globalt verksamma och som är i behov av arbetskraft, kompetens, utveckling och forskning. Genom att 
Svenska Handelskammaren är en aktiv strategisk partner i respektive region, kan företag och studenter 
även se möjligheter till nya erfarenhetsutbyten genom de nätverksträffar som arrangeras.

DETTA ÄR TEKNSKA HÖGSKOLANS  
INTERNATIONELLA CAMPUS, JTH-IC.

“Volvo, Electrolux, Scania, Ericsson och Ikea 
är några av de företag som vi samarbetar med 

och där studenter kan göra sin praktik 
och/eller sitt examensarbete” 

 
Roy Andersson, ansvarig JTH-IC.

Internationallt nätverkande är viktiga delar i JTH:s koncept. Volvo är ett av de företag JTH samarbetar med.

Universiteten erbjuder väl utrustade lokaler för sina studenter. Nätverksträffar ger viktiga kontakter mellan företag och studenter.



För närvarande finns JTH-IC etablerat i följande noder/regioner:

•     Campus Sydostasien 
    Bangkok, Ho Chi Minh City, Singapore

•    Campus Brasilien 
    Sao Paulo, Curitiba, Florianapolis  

•     Campus Sydafrika 
    Stellenbosch

Erfarnhetsutbyten studenter emellan på Electrolux i Bangkok. Även företag ges möjlighet att sinsemellan nätverka.

Praktik eller examensarbete i samverkan med företag. Du väljer. Tag chansen att vidga dina globala nätverk genom JTH-IC.



MER INFORMATION:

STUDENTER INTRESSERADE AV JTH-IC. 
 
Studentens termin vid JTH-IC innebär som 
oftast en kombination av akademiska studier vid 
ett kvalificerat lärosäte och samverkan (genom 
näringslivsförlagd kurs/praktik eller examens-
arbete) på ett företag i närområdet. Ett JTH-IC 
innebär därmed ett starkt komplement till det 
generella utbytesprogrammet.

FÖRETAG INTRESSERADE AV JTH-IC. 
 
Genom JTH-IC kan företag som verkar i respek-
tive region få hjälp av studenter att genomföra 
diverse olika projekt under en längre period, där 
både praktik och examensarbete kan ingå. Redan 
innan eventuell anställning kan studenter och 
företag alltså lära känna varandra och ta del av ett 
viktigt kunskapsutbyte.

WWW.JU.SE/JTH-IC


