
 DRÖMMER DU OM ATT

STUDERA  
UTOMLANDS?
 EFTERGYMNASIALA STUDIER PÅ COLLEGE OCH UNIVERSITET

USA • AUSTRALIEN • NYA ZEELAND 
ENGLAND • SKOTTLAND • ITALIEN

Boende 
ingår
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Att studera utomlands  
ska vara tryggt och enkelt. 
Därför har vi tagit fram  
unika studiepaket.

DET VAR JÄTTESKÖNT 
ATT HA ETT BOENDE NÄR 

JAG KOM FRAM. DÄR 
SKAPADES FINA MINNEN.

Läs mer om Michelles tankar om boendet 
i Santa Barbara på ibs-education.se
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 Utlandsstudier ger dig många 

 kontakter över hela världen. 
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USA
Australien 

Nya Zeeland 
England
Skottland

ItalienDITT LIVS 
BÄSTA  
BESLUT!
Du håller en värld full av möjligheter i din hand. En värld där dina mål och drömmar står i 
fokus. Du har chansen att välja din framtid och ta ditt livs bästa beslut. De stora besluten 
börjar med ett litet steg – vi hjälper dig att ta det.

Med oss på IBS International Business School är en ny, spännande vardag närmare än du tror. 
Genom utlandsstudier bygger du inte bara ett starkt CV, du utvecklas även som person genom  
nya erfarenheter och kontakter. Du kan välja att studera en termin eller ett läsår och på många  
skolor kan du skräddarsy din utbildning genom IBS Select. Du kan också ta en bachelor’s 
degree eller master’s degree genom oss. Berätta vad du vill nå så hjälper vi dig att komma dit.

Vi på IBS tycker att det ska vara tryggt och enkelt att studera utomlands. Därför har vi tagit 
fram unika studiepaket för utlandsstudier, med bland annat boende och IBS-personal på 
plats. Vi samarbetar med noga utvalda skolor och vägleder dig steg för steg från ansökan och 
avresa till ditt livs äventyr. Välj mellan spännande studieorter i USA, Australien, Nya Zeeland, 
England, Skottland och Italien. Följ med ut i en värld full av möjligheter – studera utomlands 
med IBS International Business School!

Att bo bra är en förutsättning 
för att du ska må bra och lyckas 

med studierna. Därför ingår  
boende när du studerar med oss. 
Det gör våra studiepaket unika.

BOENDE 
INGÅR

Det är viktigt att du känner  
dig trygg under hela studietiden. 

Därför har vi IBS-personal  
på plats på våra studieorter.  

De finns för dig i stort och smått.

PERSONAL
PÅ PLATS

När du studerar utomlands  
med oss på IBS får du ta del av vår 
långa erfarenhet och vår expert-

kunskap om utlandsstudier.  
Vi ger dig råd hela vägen.

RÅD &  
EXPERTIS

DÄRFÖR VÄLJER STUDENTERNA IBS
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Stipendier  
upp till 80 000 kr.  

Ring för info.

SANTA BARBARA  
CITY COLLEGE (SBCC)

SBCC är utsett till USA:s bästa 
community college och är en  
av våra mest populära skolor.  
Det är lätt att förstå varför 
många vill studera på skolan 
med campus precis vid havet 
och lärare som får högsta betyg 
av studenterna. Vi hjälper dig 
skräddarsy din drömutbildning 
utifrån skolans breda kursutbud.

Läs mer på ibs-education.se

USA sägs vara möjligheternas land och det är lätt att hålla med. Många har  
åkt hit för att söka lyckan och nå sina drömmar och nu är det din tur. Kom nära 
känslan av Hollywood när du studerar i Kalifornien, eller bli en del av det härliga 
livet i Florida eller på Hawaii.

VALMÖJLIGHETERNA
Det amerikanska utbildningssystemet skiljer sig lite 
från det svenska. Du har väldigt många möjligheter att 
skapa din drömutbildning. Med hjälp av vår expertis 
och erfarenhet kan du känna dig trygg med att göra 
rätt val redan från början. Berätta om ditt mål så för-
klarar vi hur du ska göra för att komma dit.

VI TAR DIG TILL DRÖMMEN
För att din resa till USA ska kännas bekväm vägleder 
vi dig steg för steg genom alla förberedelser. Genom 
vårt stöd kan du känna dig säker på att du går igenom 
både ansökan och visumprocess på rätt sätt. Du ska 
kunna fokusera på rätt sak – att förbereda dig inför  
din amerikanska dröm.

ATT STUDERA I USA
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Räkna med ett aktivt studentliv i USA. Gå med i 
ett idrottslag eller någon förening på skolan. Följ 
med dina amerikanska vänner på baseball eller 
amerikansk fotboll. Eftersom vi har IBS-personal 
på plats på våra studieorter har du alltid någon 
att fråga om tips på aktiviteter och sevärdheter.

 Nå din amerikanska dröm med oss på IBS 

 – det är enklare än vad du tror! 

ATT ÅKA TILL USA FÖR  
ATT STUDERA MUSIK  
ÄR DET BÄSTA JAG  

HAR GJORT.
Läs mer om Jacob som studerade musik  

i Santa Barbara på ibs-education.se

MIN FILM ”RUTINEN” HAR  
VISATS I CANNES OCH VANN 
PRIS PÅ NFFTY I SEATTLE!!!

Läs mer om Emilie som studerade film  
i Santa Barbara på ibs-education.se

VÅRA SKOLOR I USA:

Santa Barbara City College, Santa Barbara
Antioch University, Santa Barbara
San Diego State University, San Diego
California State University Monterey Bay, Monterey
Hawaii Pacific University, Honolulu, Hawaii
Keiser University, Palm Beach, Florida
Broward College, Fort Lauderdale, Florida
Berkeley College, New York
Fisher College, Boston 
Snow College, Utah

Läs mer på ibs-education.se
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Upptäck nya sidor av dig själv på andra sidan 
jorden. Eftersom boendet är inkluderat i våra 
studiepaket har du en trygg punkt att utgå  
från när du utforskar den storslagna naturen,  
tar en surfkurs, klappar koalor eller besöker 
någon av de större städerna med dina vänner.

 Vilken skola i Sydney passar dig? 

 Vi hjälper dig välja rätt! 

JAG VILLE ALDRIG 
ATT MITT ÄVENTYR 

I AUSTRALIEN 
SKULLE TA SLUT.

Läs mer om Malin som studerade sport på  
Sunshine Coast på ibs-education.se
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 Upplev Australiens världsberömda  

 stränder och lär dig surfa på fritiden. 

VÅRA SKOLOR I AUSTRALIEN:

University of the Sunshine Coast, Sippy Downs
TAFE Queensland, Sunshine Coast
Martin, Sydney/Melbourne/Brisbane
RMIT University, Melbourne
Southern Cross University, Gold Coast/Lismore
The Hotel School, Sydney/Melbourne
Australian College of Physical Education, Sydney

Läs mer på ibs-education.se
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ATT STUDERA I 

AUSTRALIEN

RMIT UNIVERSITY, 
MELBOURNE

Studera ett år eller ta en hel 
akademisk examen på ett av 
Australiens tio bästa univer-
sitet. RMIT är ledande inom 
teknik och design och har 
lokaler i centrala Melbourne, 
en livlig studentstad. Genom 
personlig studievägledning 
hjälper vi dig att hitta rätt plats  
för just dig på detta stora, 
topprankade universitet.

Läs mer på ibs-education.se

Boende ingår  
i våra unika  
studiepaket

Studier i Australien ger dig ett äventyr med milslånga stränder, mångkulturella 
storstäder och en avslappnad livsstil. Det passar dig som vill resa långt bort  
och ta med dig något alldeles extra hem. Vi hjälper dig att skapa ditt äventyr 
”down under” så som just du vill ha det.

STUDIER SOM LEDER TILL JOBB
Har du siktet inställt på att jobba direkt efter dina 
utlandsstudier? I Australien erbjuder vi många yrkes-
förberedande utbildningar, där stort fokus ligger  
på praktisk undervisning som förbereder dig inför  
arbetslivet. Vi tipsar om vilken skola och utbildning 
som passar dina mål. 

TA EN EXAMEN
Du kan självklart ta en universitetsexamen i Austra-
lien. En bachelor’s degree når du vanligtvis efter tre 
år. Du som vill ta nästa steg i din utbildning kan ta en 
master’s degree. Här får du jobba vid sidan av dina  
studier, vilket inte bara är bra för din ekonomi, det  
ger dig också en extra erfarenhet till ditt CV.

JAG ÄR NU REDO  
ATT TA MIG AN EN  

KARRIÄR INOM  
GRAFISK FORMGIVNING.
Läs mer om Christoffer som studerade grafisk design 

i Brisbane på ibs-education.se
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En businessutbildning lägger en bra 
grund och ger dig många valmöjligheter 
i din framtida karriär. Välj inriktning 
utifrån dina intressen. 

Visste du att
utlandsstudier  
ger högre lön?

JAG KOM IN PÅ TOPP- 
RANKADE BROWN UNIVERSITY 

EFTER ÅRET MED IBS!
Läs mer om Hanna som studerade business  

på Santa Barbara City College på ibs-education.se

BUSINESS &  
MARKETING
Att studera business utomlands är en 
bra start på din karriär. Det internatio-
nella perspektivet ger dig ett försprång 
när du ska söka jobb i framtiden.

Bland de som studerar utomlands med oss på IBS 
väljer över hälften studier inom business. Begreppet 
business är brett, med inriktningar som ekonomi,  
finans, entreprenörskap, företagsledning och 
marknads  föring. Det finns även businesskurser  
inom områden som mode och sport.

Businesskurser finns på de flesta av våra samarbets-
skolor i USA, Australien, Nya Zeeland, England och 
Skottland. Valmöjlighet erna är alltså många – låt dina 
intressen och mål styra. Många av våra businesstu-
denter vill ta en akademisk examen, en så kallad 
bachelor’s degree. Om det är ditt mål finns det vissa 
saker du bör tänka på när du väljer kurser. Vi hjälper 
dig att förstå utbildnings sys temet för att du ska känna 
dig säker på att du gör rätt val redan från början. 

Läs mer på ibs-education.se om vilka skolor som  
har utbildningar inom business och marketing.

PÅ SANTA BARBARA  
CITY COLLEGE INSÅG 

JAG HUR KUL DET VAR 
ATT LÄSA EKONOMI.
Läs mer om Tina som studerade business på  

Santa Barbara City College på ibs-education.se

 På BPP University studerar du 

 mitt i Londons businessdistrikt. 
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JAG FICK JOBB PÅ 
ETT FEMSTJÄRNIGT  
HOTELL I SYDNEY.
Läs mer om Emma som studerade Hotel  

Management på The Hotel School Sydney 
på ibs-education.se

Välj en  
utbildning med 
praktik. Fråga  
oss om råd.

TURISM  
& EVENT
Är du den nyfikna och sociala bland 
dina vänner? En turism- eller event-
utbildning utvecklar dina egenskaper 
och blir början på en fartfylld karriär.

En utbildning inom hotell eller turism öppnar för hela 
världen som arbetsplats. Du får en bra grund genom 
businesskurser som har utgångspunkt i resebranschen 
och serviceområdet. I en hotell- eller turismutbildning 
ingår ofta praktik, för att du ska få en nära inblick i 
arbetslivet. För många studenter blir det inkörsporten 
till att få jobb. Våra turismutbildningar hittar du i  
Australien, Nya Zeeland, Florida och på Hawaii.

Eventbranschen blomstrar i Australien. Om du vill 
jobba med möten, människor, projektledning och 
marknadsföring ska du därför titta närmare på Event  
Management som vi erbjuder i Sydney, Melbourne 
och Brisbane. Det är en yrkesförberedande utbildning 
där en del av skolarbetet är att planera och genom-
föra riktiga event. 

Läs mer på ibs-education.se om vilka skolor som  
har utbildningar inom turism och event.

Internationell erfarenhet är ett stort 
plus om du vill jobba med turism, event 
och service. Skaffa ett starkt CV under 
en spännande studietid.

 Studera Hotel Management med IBS. 

 Så här kan din praktikplats se ut! 

UTBILDNINGEN MED IBS 
PÅ HAWAII GAV MIG 

DRÖMJOBBET HEMMA!
 Läs mer om Anna som studerade turism på  

Hawaii Pacific University på ibs-education.se
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FASHION  
& DESIGN

5 dagar i 
Paris ingår när  

du studerar med 
oss i London. 

 Du behöver inga förkunskaper inom design 

 – din portfolio bygger du under utbildningen. 

Kreativitet utvecklas bäst i inspirerande 
miljöer. När du studerar fashion eller 
design med oss kan du vara säker på 
att du gör det på rätt plats.

I modemetropolerna London och Florens kan du 
fördjupa dina kunskaper om modebranschens alla 
delar. På våra noga utvalda skolor börjar du skapa din 
egen portfolio och här utvecklas ditt intresse till att bli 
en start på karriären. I framtiden kan du jobba som 
stylist i olika kampanjer, arbeta med PR och mark-
nadsföring eller analysera trender inom mode.

Välj designinriktning efter dina intressen – mode, 
inredning, grafisk design eller foto. Dina design-
kunskaper och ditt öga för detaljer kommer att bli 
ännu vassare när du studerar med oss i Italien. I över 
25 år har vi samarbetat med design skolan Accademia 
Italiana. Här studerar du i en inspirerande miljö till-
sammans med andra som också älskar att skapa och 
se idéer och tankar växa till färdiga produkter. 

Läs mer på ibs-education.se om vilka skolor som  
har utbildningar inom fashion och design.

IBS GAV EN TRYGGHET 
SOM GJORDE ATT JAG 

KUNDE FÖRBEREDA MIG 
PÅ RÄTT SÄTT. 

Läs mer om Marcus som studerade foto på  
Accademia Italiana på ibs-education.se

Studera tre år design i Italien och visa din  
examens kollektion på skolans stora modevisning 
och utställning i Florens. Redan nu kan vi ta  
med dig dit. Kontakta oss så berättar vi hur.

UNDER TIDEN  
MED IBS I LONDON  
FICK JAG JOBBA FÖR  
VOGUE OCH ELLE.

Läs mer om Sheila som studerade 
Fashion Business på London College  

of Fashion på ibs-education.se
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TIDEN I AUSTRALIEN 
HAR GJORT MIG REDO 

ATT FÖRVERKLIGA 
MINA DRÖMMAR.

Läs mer om Alexander som studerade Fitness  
på TAFE Queensland på ibs-education.se

SPORT  
& FITNESS

Bli licensierad  
PT i Australien.

Söker du en framstående sportutbild-
ning? Australien eller Nya Zeeland 
är det självklara valet för dig som vill 
utbilda dig inom idrott och hälsa. 

Träning är för många en livsstil. Som PT eller grupp-
instruktör hjälper du andra att må bra i vardagen.  
Under en sportutbildning studerar du anatomi,  
kost och träningslära, samtidigt som du utvecklar  
din ledarskapsförmåga. När du pluggar till PT utom-
lands möter du olika kulturer och blir en ännu bättre 
människokännare, något som är en bra egenskap  
i yrket.

Det finns en inriktning av sportbranschen som är 
mer businessfokuserad och passar dig som vill arbeta 
med event kring idrott eller vara manager bakom olika 
idrotts utövare. Vi kan vägleda dig till en examen inom 
Sports Management för att nå dina mål. Oavsett 
val kan du se fram emot att leva ut ditt stora intresse 
medan du bygger en bra grund för din framtid. 

Läs mer på ibs-education.se om vilka skolor som  
har utbildningar inom sport och fitness.

Utbilda dig för att jobba med träning, 
idrott och hälsa. En PT-licens från 
Australien gör att ditt CV sticker ut  
på arbetsmarknaden.

 Australian College of Physical Education i Sydney är en 

 sportskola i toppklass med lokaler i en tidigare OS-arena. 

TIDEN PÅ TAFE GAV  
MIG NYA VÄNNER OCH  
EN TRO PÅ MIG SJÄLV.

Läs mer om Amanda som studerade Fitness  
på TAFE Queensland på ibs-education.se
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Därför väljer 
studenterna IBS:

 Studievägledning

 Skolavgift

 Hjälp att söka eventuellt visum

  Hjälp att söka CSN

 Tips och råd om stipendier

 Boende

 Pre departure-möte

 Aktiviteter och välkomstmöte

 Introduktionsdagar på skolan

 IBS-personal på plats

 Betyg från skolan

 IBS-diplom

 Medlemskap i IBS Connect 

Allt detta ingår:

Alla våra  
utbildningar är  

godkända av CSN

Med IBS ingår 
boende. Det gör våra 

studiepaket unika.

Vi har IBS-personal 
på plats på våra 

studieorter.

Vi har lång  
erfarenhet och 
expert kunskap.

BOENDE 
INGÅR

PERSONAL
PÅ PLATS

RÅD &  
EXPERTIS



Ansök i dag!

ANSÖK ONLINE
När du valt program och är redo 
att ansöka fyller du i ansöknings-
formuläret på vår hemsida. 

GRATIS STUDIEVÄGLEDNING
Ring oss på 0771-20 20 80 eller maila 
till ibs@sts.se för studievägledning 
(via telefon eller ett personligt möte).

HJÄLP MED FÖRBEREDELSER
Vi tar dig steg för steg genom skolans 
ansöknings handlingar, CSN-dokument 
och eventuella visum dokument. 

PRE DEPARTUREMÖTE  
OCH AVRESA
Du blir inbjuden att träffa oss och 
andra studenter innan du ger dig  
i väg på ditt livs äventyr.

1

2

3

4

ibs-education.se

Skräddarsy dina  
studier med IBS Select eller  
ta ett certifikat, ett diplom 

eller en hel examen.  

Du hittar våra skolor  
i USA, Australien,

Nya Zeeland, England, 
Skottland, Italien


