
STUDIN.SE  

STUDIN arrangerar mässan och är officiell representant för alla deltagande

universitet idag. Du kan ansöka till skolorna med hjälp av STUDIN. 

Vi hjälper dig med information, studierådgivning och eventuell ansökan. 

Vår tjänst är alltid helt kostnadsfri!

Personal från STUDIN finns på plats under hela dagen. Ställ alla dina frågor och

passa gärna på att boka en tid för studievägledning. 

Du kan också alltid kontakta oss på tel: 031-138085 eller info@studin.se 

För mer info om alla skolor, studierådgivning och ansökan: STUDIN.SE 

Följ studenter utomlands på instagram #gostudin 

 

MÄSSAN OM
UTLANDSSTUDIER

Stockholm 2022

Nedan i programmet hittar du kortfattad
presentation av varje högskola

tel:031-138085
mailto:info@studin.se
https://www.studin.se/studera-utomlands/
https://www.instagram.com/studin/
https://www.instagram.com/studin/


 

University of Essex är ett offentligt brittiskt universitet i Essex, England, med stort campus cirka 50

minuter från London.

University of Essex är ett fullbreddsuniversitet med utbildning inom alla ämnesområden, universitetet

är ett starkt namn både inom forskning och undervisning. 

Essex är ett verkligt campusuniversitet där allt är samlat på ett och samma ställe: undervisning,

forskning, studentpubar, restauranger, bibliotek, butiker och studentbostäder.

Ämnesområden: utbildningar finns inom i stort sett alla ämnesområden, från humaniora,

samhällsvetenskaper och naturvetenskap till teknik, IT och scenkonster.

Studiealternativ: fristående kurser en termin, kandidatexamen/bachelor, master

 

 
University of Essex

 

För mer information, boka studievägledning, eller
påbörja en ansökan klicka här

https://www.studin.se/universitet-och-college/university-of-essex/
https://www.studin.se/universitet-och-college/university-of-essex/


Regent’s University är Storbritanniens största privata, icke vinstdrivande universitet. Mycket

internationell miljö, studenter från över 140 länder. Studier i små klasser med personlig och

nära handledning.  

Känt för nära kontakter med internationellt näringsliv och  branschorganisationer.  

Fantastiskt campus i Regent’s Park mitt i London, bara några minuters promenad från

Londons finanscentrum och West End med världsmetropolens alla attraktioner. 

Möjlighet att studera 1 termin eller till examen.

Ämnesområden: utbildningar finns inom Business & Management, Fashion & Design, Film,

Media & Performance , Liberal Arts & Humanities, Psychotherapy & Psychology 

Studiealternativ: fristående kurser en termin, kandidatexamen/bachelor, master 

 

 
Regent's University London

 

För mer information, boka studievägledning, eller
påbörja en ansökan klicka här

https://www.studin.se/universitet-och-college/regents-university/
https://www.studin.se/universitet-och-college/regents-university/


Central Saint Martins

London College of Fashion

London College of Communication

Camberwell College of Arts

Chelsea College of Arts

Wimbledon College of Arts

UAL – University of the Arts London har ett rykte i världsklass och är Storbritanniens och

Europas största specialistuniversitet för utbildningar i design, mode, konst, media,

kommunikation och scenkonst. 

UAL består av de sex berömda högskolorna: 

UAL erbjuder utbildning i världsklass inom alla slags kreativa, konstnärliga och artistiska

ämnesområden, alltifrån klassiska konstnärliga utbilningar till det senaste inom digital media

och creative computing...

Ämnesområden: 3D design and product design, Accessories, footwear and jewellery,

Animation, film and sound, Architecture, interior design, Business & management,

Communication, graphic design, Creative Computing, Curation and culture, Fashion business

Fashion communication, Fashion design, Fashion making and pattern cutting, Fashion styling

and make up, Fine art, Illustration, Journalism, PR, media and publishing, Performance and

design for theatre and screen , Photography

Studiealternativ: terminsprogram, kandidatexamen/bachelor, master, förberedande

konstnärlig utbildning 

 

 
UAL University of the Arts London

 

För mer information, boka studievägledning, eller
påbörja en ansökan klicka här

Central Saint Martins, London College of Fashion, London College of
Communication, Camberwell College of Arts, Chelsea College of Arts,

Wimbledon College of Arts  

https://www.studin.se/universitet-och-college/university-of-the-arts-london-ual/
https://www.studin.se/universitet-och-college/university-of-the-arts-london-ual/


University of Portsmouth är ett offentligt brittiskt universitet i kuststaden Portsmouth i

England, cirka 90 min från London. 

Här studerar cirka 22 000 studenter, varav omkring 4 000 är internationella. Känt för hög

undervisningskvalitet, (Guld i Teaching Excellence Framework) och vid flera av University of

Portsmouths skolor bedrivs världsledande forskning.

Det storslagna campuset har ett underbart läge alldeles vid havet en kort promenad från

Portsmouths centrum. Campus omges av grönskande parker och den sydengelska kustens

långa vita stränder.

Fullbreddsuniversitet med examensprogram (kandidat och master) inom i stort sett alla

ämnesområden. 

Ämnesområden: utbildning inom alla ämnesområden

Studiealternativ: fristående kurser, kandidatexamen/bachelor, master,

 

 
University of Portsmouth

 

För mer information, boka studievägledning, eller
påbörja en ansökan klicka här

https://www.studin.se/universitet-och-college/university-of-portsmouth/
https://www.studin.se/universitet-och-college/university-of-portsmouth/


University of Brighton är ett offentligt statligt universitet (public university) i Brighton på

Englands sydkust. Ett av Storbritanniens mest framstående nya universitet. 

Här studerar cirka 18 000 studenter varav mer än 2 000 är internationella studenter. 

University of Brighton har fyra moderna campus, tre i Brighton och ett i Eastbourne. 

Brighton är en Englands mest populära studentstäder med flera universitet och högskolor och

studenter från hela världen...

University of Brighton är ett fullbreddsuniversitet med kurser och program inom i stort sett

alla ämnesområden. 

Här finns möjlighet att studera fristående kurser en termin eller läsa till examen.

Ämnesområden: utbildning inom alla ämnesområden

Studiealternativ: fristående kurser, kandidatexamen/bachelor, master,

 

 
University of Brighton

 

För mer information, boka studievägledning, eller
påbörja en ansökan klicka här

https://www.studin.se/universitet-och-college/university-of-brighton/
https://www.studin.se/universitet-och-college/university-of-brighton/


De Montfort University är ett modernt statligt engelskt universitet med ett stort campus

centralt i Leicester, cirka 1 timma från London. Här studerar cirka 25 000 studenter, varav

omkring 2 500 är internationella. 

De Montfort University är ett fullbreddsuniversitet med kurser och program inom i stort sett

alla ämnesområden. Här finns över 300 olika kandidatprogram och masterutbildningar. Ett

flertal utbildningar ger professionella ackrediteringar och många av utbildningarna har en

stark inriktning mot yrkes- och branschområden.

På universitetet finns även goda möjligheter att göra en sk top-up degree, efter avslutad svensk

yh examen. 

Ämnesområden: utbildning inom alla ämnesområden

Studiealternativ: kandidatexamen/bachelor, master,

 

 
De Montfort University

 

För mer information, boka studievägledning, eller
påbörja en ansökan klicka här

https://www.studin.se/universitet-och-college/de-montfort-university/
https://www.studin.se/universitet-och-college/de-montfort-university/


BIMM Insitute är Europas största musikskola för utbildning i modern samtida musik. 

Yrkesutbildning inom musical performance: sång, gitarr, bas, trummor, keyboards.

Branschutbildningar och program inom songwriting, music production, music business mm. 

BIMM är känt för nära kontakter med musikbranschen. Campus i 8 olika städer i England,

Irland och Tyskland. bl.a. London, Brighton, Berlin. 

Ämnesområden: Electronic Music Production, Music and Sound Production, Songwriting,

Popular Music Performance (Guitar, Bass, Drums, Vocals, Keyboards), Music Business, Event

Management, Music Marketing, Media and Communication

Studiealternativ: kandidatexamen/bachelor, master,

 

 
BIMM Institute

 

För mer information, boka studievägledning, eller
påbörja en ansökan klicka här

https://www.studin.se/universitet-och-college/bimm/
https://www.studin.se/universitet-och-college/bimm/


Falmouth University är en specialisthögskola för utbildning i design, konst, media, foto, film &

scenkonst. Ursprungligen en klassisk konstskola i Cornwall, England. Cirka 6 000 studenter

på två campus på Englands sydvästra kust, i kuststaden Falmouth och i Penryn. Det moderna

campuset i Penryn delas med University of Exeter.  

 Specialiserade och praktiska utbildningar inom Art, Music and Theatre Arts, Fashion and

Textiles, Photography, Communication Design, Film and television, Writing and Journalism,

Architecture, Design and Interiors, Games

Ämnesområden: Acting, Creative Music Technology, Dance & Choreography, Music, Musical

Theatre, Popular Music, Technical Theatre Arts, Theatre & Performance, Drawing, Fine Art,

Illustration, Fashion & Textiles, Computing for Games, Creative Virtual Reality, Esports Game

Animation, Art & Development, Robotics, Commercial Photography, Marine & Natural History

Photography

Architecture, Design & Interiors, Advertising, Creative Writing, Journalism Sustainable

Festival Management, Film & Television

Studiealternativ: kandidatexamen/bachelor, master,

 

 
Falmouth University

 

För mer information, boka studievägledning, eller
påbörja en ansökan klicka här

https://www.studin.se/universitet-och-college/falmouth-university/
https://www.studin.se/universitet-och-college/falmouth-university/


Richmond The American International University in London är ett privat amerikanskt

universitet med campus i London. 

Klassisk amerikansk universitetsutbildning, Liberal Arts, i små klasser, flexibla program med

majors och minors. Möjlighet att studera till brittisk och amerikansk examen samtidigt. Mycket

internationellt universitetet med studenter från USA och hela världen, utbytesterminer och

internships ingår vanligtvis i examensprogrammen. 

Populärt val för study abroad termin efter gymnasiet eller utbytestermin som freemover under

pågående högskoleutbildning.

 

Ämnesområden: business, ekonomi, media, kommunikation, internationella relationer,

psykologi mm

Studiealternativ: fristående kurser, kandidatexamen/bachelor, master,

 

 
Richmond University

 

För mer information, boka studievägledning, eller
påbörja en ansökan klicka här

https://www.studin.se/universitet-och-college/richmond-university/
https://www.studin.se/universitet-och-college/richmond-university/


School of Architecture (rankad bland de främsta i Storbritannien)

The Business School for the Creative Industries (den första i Storbritannien)

The School of Crafts & Design

The School of Fashion

The School of Film, Media & Performing Arts

The School of Fine Art, Photography & Visual Communication

University for the Creative Arts UCA i England är ett specialistuniversitet för utbildning i

arkitektur, design, konst, mode, media och scenkonster. 

UCA har omkring 6 000 studenter på fyra olika campus i städerna Canterbury, Farnham,

Rochester och Epsom strax söder om London. Alla campus är specialiserade på olika

ämnesområden och ligger på cirka en timmas avstånd från London. 

University for the Creative Arts bedriver utbildningar inom 6 olika fakulteter:

Studiealternativ: fristående kurser, kandidatexamen/bachelor, master,

 

 
University for the Creative Arts

 

För mer information, boka studievägledning, eller
påbörja en ansökan klicka här

https://www.studin.se/universitet-och-college/university-for-the-creative-arts-uca/
https://www.studin.se/universitet-och-college/university-for-the-creative-arts-uca/


School of Allied Health and Community

School of Arts

School of Education

School of Humanities

School of Nursing and Midwifery

School of Psychology

School of Science and the Environment

School of Sport and Exercise Science

Three Counties Medical School

Worcester Business School

University of Worcester är ett offentligt, statligt, universitet (public university) i Worcester.

Här studerar omkring 10 000 studenter varav cirka 900 är internationella studenter.

Universitetet har ett modernt campus i den historiska staden Worcester, mindre än en timme

från Birmingham och cirka 2 timmar från London.

University of Worcester är ett fullbreddsuniversitet med program inom nästan alla

ämnesområden. 

Forskning och utbildning bedrivs inom:

Studiealternativ: kandidatexamen/bachelor, master,

 

 
University of Worcester

 

För mer information, boka studievägledning, eller
påbörja en ansökan klicka här

https://www.studin.se/universitet-och-college/university-of-worcester/
https://www.studin.se/universitet-och-college/university-of-worcester/


Spanskt privat universitet med huvudcampus centralt i Madrid. Ett av Spaniens mest

internationella universitet, omkring 9 000 studenter varav cirka 1 500 är internationella. 

Flera examensprogram erbjuds helt på engelska, Nebrija erbjuder även attraktiva

terminsprogram med möjlighet att kombinera fristående akademiska kurser med kurser i

spanska språket, från nybörjare till avancerad nivå. 

Ämnesområden: Ekonomi, internationella relationer, turism, moderna språk, spanska

Studiealternativ: fristående kurser en termin, kandidatexamen/bachelor, master, språkkurser i

spanska 

 

 
Universidad Nebrija

 

För mer information, boka studievägledning, eller
påbörja en ansökan klicka här

https://www.studin.se/universitet-och-college/universidad-nebrija-madrid/
https://www.studin.se/universitet-och-college/universidad-nebrija-madrid/


Filmskola i Prag, Tjeckien. Prague Film School är en ledande europeisk filmskola känd för

praktiska yrkesinriktade program och hands-on utbildning inom filmskapande samt

skådespeleri för film.

Internationell atmosfär med studenter och lärare från mer än 30 olika länder. Toppfaciliteter

med det absolut senaste inom teknik och utrustning för filmproduktion. 

En utbildning på Prague Film School är intensiv, du arbetar, andas och lever med film under

tiden på skolan. Prague Film School har ett fantastiskt läge mitt i Gamla Stan i Prag.

Ämnesområden: filmproduktion, regi, skådespel

Studiealternativ: 1-åriga och 2-åriga yrkesutbildningar i Filmmaking, Acting for Film samt

Dokumentärfilm.  

 

 
Prague Film School

 

För mer information, boka studievägledning, eller
påbörja en ansökan klicka här

https://www.studin.se/universitet-och-college/prague-film-school/
https://www.studin.se/universitet-och-college/prague-film-school/


Les Roches och Glion räknas bland världens främsta högskolor för internationell utbildning

inom hotell och hospitality, besöksnäring och turism.  

Schweizisk utbildning inom hotell och hospitality är i världsklass och berömd för att kombinera

akademisk briljans med praktikterminer på de främsta företagen inom hotellindustrin.

Hotellskolorna Les Roches och Glion samarbetar med globalt ledande varumärken och företag

inom hospitality och hotellindustrin. 

Les Roches och Glion har flera campus i Schweiz och i Marbella på Costa del Sol. 

Ämnesområden: international hotel management, hospitality management  

Studiealternativ: fristående kurser en termin, diplom 2 år, kandidatexamen/bachelor, master 

 

 
Les Roches & Glion

 

För mer information, boka studievägledning, eller
påbörja en ansökan klicka här

https://www.studin.se/universitet-och-college/lesroches/
https://www.studin.se/universitet-och-college/lesroches/


Hotell- och handelshögskolan BHMS har campus i Luzern, Schweiz. Här ges praktiska

yrkesinriktade program inom Business & Hotel management samt kockutbildningar.

Högskolans program kombinerar akademiska kurser med praktikterminer, vilket gör att

varannan termin eller 50 % av utbildningstiden på högskolan består av betald praktik.  

På BHMS finns goda möjligheter att tillgodoräkna sig svensk YH examen för sk top-up degree. 

Ämnesområden: business & hotel management, culinary arts 

Studiealternativ: 1 och 2 åriga diplom, kandidatexamen/bachelor, master. 

 

 
BHMS

Business & Hotel Management School

För mer information, boka studievägledning, eller
påbörja en ansökan klicka här

https://www.studin.se/universitet-och-college/bhms-business-and-hotel-management-school/
https://www.studin.se/universitet-och-college/bhms-business-and-hotel-management-school/


ELTE, Eötvös Loránd University i Budapest är ett av Ungerns främsta och största universitet

och grundades redan 1635. ELTE är ett forskningsuniversitet välkänt för prisbelönad

forskning, till ELTE räknas bland annat 5 nobelpristagare. 

ELTE har omkring 25 000 studenter varav cirka 2 000 är internationella studenter från 90

olika länder.  

Ett stort antal examensprogram, kandidat- och master, undervisas helt på engelska på

ELTE. 

De flesta av ELTE:s fakulteter och institutioner ligger i centrala lägen i Budapest. Till

universitetet hör både klassiska gamla byggnader och helt nybyggda campusanläggningar

med den senaste utrustningen, laboratorier och forskningsanläggningar. 

Ämnesområden: psykologi, sociologi, Computer Science, International Business Economics,

International Relations, Finance and Accounting, Motion Pictures, naturvetenskaper 

Studiealternativ: kandidatexamen/bachelor, master. 

 

 
ELTE

För mer information, boka studievägledning, eller
påbörja en ansökan klicka här

https://www.studin.se/universitet-och-college/elte/
https://www.studin.se/universitet-och-college/elte/


Poznan University of Medical Sciences är ett framstående statligt polskt medicinskt

universitet. Här ges läkarprogrammet och tandläkarprogrammet för internationella studenter

helt på engelska. 

PUMS var det första polska medicinska universitet som lanserade läkarutbildningen och

tandläkarutbildningen på engelska för internationella studenter, redan 1993. 

Läkarexamen, tandläkarexamen är erkänd i EU och hela världen. 

PUMS har toppmoderna center för medicinsk utbildning samt ett nätverk av kliniska

sjukhus i Poznan som bas för klinisk utbildning och forskning. 

Omkring 1 000 internationella studenter från mer än 50 olika länder, bl.a USA, Kanada,

Norge, Taiwan och Storbritannien studerar på PUMS.

Ämnesområden: medicin, odontologi 

Studiealternativ: läkarprogram, tandläkarprogram,  

 

 

 
PUMS

Poznan University of Medical Sciences

För mer information, boka studievägledning, eller
påbörja en ansökan klicka här

https://www.studin.se/universitet-och-college/pums-poznan-university-of-medical-sciences/
https://www.studin.se/universitet-och-college/pums-poznan-university-of-medical-sciences/


CBS International Business School är en av de ledande privata handelshögskolorna i

Tyskland. Huvudcampus i Köln. Erbjuder modern praktisk utbildning i business och

management med en rad olika inriktningar.  

Utbildning ges helt på engelska och examen är internationellt erkänd.  

Omkring 2 000 studenter från 75 olika länder. 

Ämnesområden: International Business med inriktningar Digital Management, finans,

HRM, ledarskap, internationell handel, consulting, marknadsföring, turism,   

Studiealternativ: fristående kurser, kandidatexamen, master, MBA 

 
CBS International Business School

För mer information, boka studievägledning, eller
påbörja en ansökan klicka här

https://www.studin.se/universitet-och-college/cbs-international-business-school/
https://www.studin.se/universitet-och-college/cbs-international-business-school/


Macromedia University är ett av de ledande privata universiteten i Tyskland. Praktisk

yrkesorienterad utbildning inom media, kommunikation, design och management.

Macromedia samarbetar med internationellt kända franska modeskolan Atelier Chardon

Savard (för utbildning i modedesign) och teater & dramaskolan Cours Florent (för

skådespelarutbildning) 

Totalt cirka 3 500 studenter på moderna campus i Berlin, München, Hamburg och Köln.

Huvudcampus i Kreuzberg i Berlin. Kandidatprogram och masterprogram helt på engelska. 

Ämnesområden: modedesign, skådespel, interface design, web, interaction design, creative

direction, AD, art direction, international business, marknadsföring, advertising/ reklam &

PR, brand management, fashion, film och TV.  

Studiealternativ: fristående kurser en termin, kandidatexamen, master 

 
Macromedia University

Cours Florent / Atelier Chardon Savard

För mer information, boka studievägledning, eller
påbörja en ansökan klicka här

https://www.studin.se/universitet-och-college/macromedia-university/
https://www.studin.se/universitet-och-college/macromedia-university/


BI Norwegian Business School, är Norges främsta handelshögskola och den näst största

handelshögskolan i Europa. Mer än 20 000 studenter från över 100 olika länder studerar

på skolans toppmoderna huvudcampus i Oslo samt på mindre campus i Bergen, Stavanger

och Trondheim. 

BI tillhör de få (mindre än 1%) av handelshögskolor i världen som har Triple Crown

internationell ackreditering (EQUIS, AACSB, AMBA) 

Handelshøyskolen BI:s kandidat- och masterprogram ges helt på engelska i en mycket

internationell miljö. 

Ämnesområden: Business Administration, företagsekonomi, Data Science for Business,

Digital Business, masterprogram med inriktning finans, strategi, digital, accounting,

controlling etc 

Studiealternativ: fristående kurser en termin, kandidatexamen, master 

 
BI Norwegian Business School

För mer information, boka studievägledning, eller
påbörja en ansökan klicka här

https://www.studin.se/universitet-och-college/handelshoyskolen-bi/
https://www.studin.se/universitet-och-college/handelshoyskolen-bi/


Torrens University är Australiens mest moderna universitet. Känt för yrkes- och

branschinriktade program med fokus på yrkeskarriär genom ett nära samarbete med

branscher och industri. 

Torrens University består av de internationellt kända högskolorna Billy Blue College of

Design, APM College of Business & Communication, Blue Mountains International

Hotel Management School och Media Design School 

Torrens University har fyra olika campus i Sydney, två i Melbourne, ett i Adelaide, två i

Brisbane, ett i Blue Mountains samt ett campus i Auckland på Nya Zeeland. 

Ämnesområden: Design, Health, Business, Hospitality, Creative Technology, Education

Studiealternativ: diplom 1-2 år, kandidatexamen, master 

 
Torrens University

För mer information, boka studievägledning, eller
påbörja en ansökan klicka här

https://www.studin.se/universitet-och-college/torrens-university/
https://www.studin.se/universitet-och-college/torrens-university/


University of the Sunshine Coast är ett modernt universitet med ett stort vackert campus i

Queensland, norr om Brisbane i Queensland, Australien.

Universitetets breda utbud av attraktiva program, samt läget och ett fantastisk campus

med moderna resurser och faciliteter bidrar till populariteten. 

På USC studerar närmare 18 000 studenter varav cirka 10 % är internationella studenter

från mer än 70 olika länder. 

Universitet är känt för flexibla studiealternativ. USC moderna huvudcampus ligger nära

stränder och surf och på det stora campusområdet finns bibliotek, bokhandel, caféer,

datorsalar, sportanläggningar och en konsthall. 

Ämnesområden: fullbreddsuniversitet med program och kurser inom i stort sett alla

ämnesområden 

Studiealternativ: fristående kurser en termin, diplom 1-2 år, kandidatexamen, master 

 
University of the Sunshine Coast

För mer information, boka studievägledning, eller
påbörja en ansökan klicka här

https://www.studin.se/universitet-och-college/university-of-the-sunshine-coast/
https://www.studin.se/universitet-och-college/university-of-the-sunshine-coast/


Yrkesinriktade branschutbildningar inom underhållning, film, TV, musik, audio, game

design, animation och digital media. 

JMC Academy är en australisk högskola specialiserad på konstnärligt kreativ och artistisk

utbildning. JMC Academy grundades för mer än 40 år sedan och har idag moderna

campus i Sydney, Melbourne och Brisbane. 

Ämnesområden: Art & Design, animation, scenkonst, skådespel, musical performance,

music production, songwriting, visual communication, entertainment business, game

design, audio engineering, sound production, film & TV production  

Studiealternativ: diplom 1-2 år, kandidatexamen, master 

 
JMC Academy

För mer information, boka studievägledning, eller
påbörja en ansökan klicka här

https://www.studin.se/universitet-och-college/jmc-academy/
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Santa Barbara City College (SBCC) är ett offentligt community college i Santa Barbara,

Kalifornien, cirka 2 timmar norr om Los Angeles.

 

SBCC är ett av USA:s mest populära community colleges och har ett stort vackert campus

nära de vackra stränderna. Här studerar omkring 19 000 studenter varav cirka 900 är

internationella.  

SBCC erbjuder möjligheter att läsa fristående kurser en termin eller läsa till college

examen, Associate degree, för att fortsätta vidare på amerikanska universitet. 

Här erbjuds även flera 1-åriga yrkesinriktade utbildningar.  

Ämnesområden: program och kurser inom i stort sett alla ämnesområden. 

Studiealternativ: fristående kurser en termin, 1-årig certificate, 2-årig associate degree.  

 
Santa Barbara City College 

För mer information, boka studievägledning, eller
påbörja en ansökan klicka här

https://www.studin.se/universitet-och-college/santa-barbara-city-college/
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Mercy College är ett privat universitet med 3 campus i New York: Manhattan, Dobbs Ferry

och Bronx. Mercy College grundades 1950 och har omkring 10 000 studenter. 

Här finns möjlighet att studera fristående kurser en termin eller läsa till en amerikansk

bachelors degree (kandidatexamen) eller master. Mercy College erbjuder omkring 100 olika

kandidatprogram och masters.

Mercy College kännetecknas av undervisning i små klasser och utbildningarna har en

praktisk hands-on approach.  

Svenska studenter erbjuds möjlighet att läsa en amerikansk bachelor examen på 3 år

(istället för 4 år som är det normala). 

Ämnesområden: Business, Education, Health & Natural Sciences, Liberal Arts och Social

& Behavioral Sciences.  

Studiealternativ: fristående kurser en termin, 2-årig associate degree, kandidat/bachelor

examen, master  

 
Mercy College 

För mer information, boka studievägledning, eller
påbörja en ansökan klicka här

https://www.studin.se/universitet-och-college/mercy-college/
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San Diego State University är ett offentligt, statligt universitet i San Diego i södra

Kalifornien och ett av Kaliforniens största universitet med mer än 35 000 studenter.

SDSU stora vackra campusområde är berömt och det är nära till de soliga surfstränderna i

södra Kalifornien.  

SDSU är ett fullbreddsuniversitet med kurser inom i stort sett alla ämnesområden och ett

mycket populärt val för de som vill läsa fristående kurser en termin, antingen efter

gymnasiet eller som freemover under en pågående högskoleutbildning. 

Ämnesområden: kurser inom alla ämnesområden 

Studiealternativ: fristående kurser en termin, certificate (1 termin) 

 
San Diego State University

För mer information, boka studievägledning, eller
påbörja en ansökan klicka här

https://www.studin.se/universitet-och-college/san-diego-state-university/
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Vancouver Film School är Kanadas ledande privata högskola för utbildning inom

Entertainment Industry. Känd för 1-åriga intensiva yrkesutbildningar inom film, TV,

digital media. 

Vancouver Film Schools program inom animation, 3D animation och spelutveckling /

game design räknas som branschledande.  

Omkring 1 000 studenter varje år studerar på VFS åtta toppmoderna campus i vackra

downtown Vancouver.  

Här finns verkstäder, ateljéer, produktionsutrymmen, green screen rooms, film sets för

filminspelning, studios, screening rooms och teatrar. 

Ämnesområden: filmproduktion, skådespel, animation, game design, make-up for film,

screenwriting 

Studiealternativ: 1 åriga yrkesprogram 

 
Vancouver Film School

För mer information, boka studievägledning, eller
påbörja en ansökan klicka här

https://www.studin.se/universitet-och-college/vancouver-film-school/
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Brittiska Middlesex University öppnade sitt campus i Dubai 2005. 

Idag studerar mer än 3 200 studenter från över 100 olika länder på Middlesex University

Dubai. 

De kandidat- och masterprogram som erbjuds är samma som på Middlesex University

London och undervisningen följer helt den brittiska standarden.  Du får en

kvalitetsutbildning som samtidigt är både akademisk och praktiskt inriktad på

anställningsbarhet och yrkeskarriär. 

Middlesex University Dubai erbjuder studier i en mycket internationell atmosfär med

möjlighet att få en inblick i Dubais multinationella företagsvärld.

Ämnesområden: Accounting, Finance, Graphic Design, Digital Media, Fashion Design,

Business Management, Tourism, Marketing, Human Resources, Entrepreneurship,

Logistics, International Business, Engineering, IT, Computer, Psychology, Law,

International Relations, Journalism, Communication, Advertising, PR and Branding, Film,

Technology 

 Studiealternativ: kandidatexamen/bachelor, master 

 
Middlesex University Dubai

För mer information, boka studievägledning, eller
påbörja en ansökan klicka här
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Hanyang University är ett av Sydkoreas ledande universitet och rankas som ett av de

främsta universiteten i Asien. 

Hanyang University grundades 1939, huvudcampus ligger i Seoul men campus finns även

i Ansan, klustret för Sydkoreas teknologi- och forskningsindustri.  

Hanyang University har omkring 35 000 studenter, varav cirka 8 000 är internationella. 

Hanyang erbjuder mer än 1 000 kurser helt på engelska per läsår, inom allt från

teknik/engineering, naturvetenskap, samhällsvetenskap till internationella studier,

ekonomi, humaniora och musik. 

Populärt val för fristående kurser en termin, study abroad, samt språkkurser i koreanska,

antingen vid sidan av akademiska studier eller terminskurs på heltid. 

Ämnesområden: Engineering, Business Administration, International Studies, Sports and

arts, Education, Social Science, Economics and Finance, Natural Science, International

studies, Human Ecology, Policy Science, Koreanska 

Studiealternativ: fristående kurser en termin, språkkurser i koreanska 

 
Hanyang University 

För mer information, boka studievägledning, eller
påbörja en ansökan klicka här
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