EKONOMIPROGRAMMET
EKONOMIPROGRAMMET är ett

högskoleförberedande program. Utbildningen
ska utveckla dina kunskaper i samhällsekonomi,
företagsekonomi, entreprenörskap och juridik.
Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv
och ska tillsammans med entreprenörskap
utveckla kunskaper som krävs av dig för att
kunna starta och driva ett företag för att som
anställd arbeta inom det ekonomiska området. På
programmets ekonomiinriktning får du kunskap
om ekonomiska förhållanden i samhället, om
länders olika förutsättningar för handel samt om
grunderna för internationella sammanslutningar
och avtal. På programmets juridikinriktning får
du kunskaper om rättsordningens betydelse i ett
demokratiskt samhälle och hur den påverkas av
internationell rätt.
Vårt ekonomiprogram har ett internationellt
perspektiv på studierna. Det innebär exempelvis
att vi genomför studieresor till europeiska resmål.
Studieresorna kommer bland annat att knyta
kontakter med prestigefyllda europeiska
lärosäten för den som vill ta sin ekonomiutbildning till nästa nivå efter sina år på
Vasagymnasiet.
Teman och arbetssätt
• Internationella kontakter inom
ekonomisektorn
• Studiebesök på europeiska
ekonomiutbildningar, företag och annat
• Privat-, företags- och samhällsekonomi
• Affärs- och privatjuridik
• Praktisk användning av dina
språkkunskaper (i engelska och moderna
språk)

Efter examen från programmet ska du ha
kunskaper för högskolestudier inom främst
ekonomi, juridik och andra
samhällsvetenskapliga områden. Exempel på
yrken efter en högskoleexamen är civilekonom,
revisor, marknadsförare, inköps- eller
försäljningschef, jurist, journalist,
informationsvetare eller samhällsadministratör.
Programmet ger dig också en bra grund om du
vill starta ett eget företag. Efter
gymnasieexamen från ekonomiprogrammet kan
du söka jobb som bland annat banktjänsteman,
marknadsassistent, inköpare, säljare eller
redovisningsassistent.
Vad krävs av dig?
Vi tror att du är en person som:
- är studiemotiverad och beredd att ta
ansvar för ditt eget lärande
- tycker om att samarbeta med andra i
olika projekt
- är nyfiken på andra länder och kulturer
- vill kunna påverka framtidens samhälle,
företag och organisationer
Kontakta för mer information:
Johan Anmark, johan.anmark@arboga.se
Lars Bjurén, lars.bjuren@arboga.se
Studie- och yrkesvägledare
tel: 073-765 72 38
maria.soderberg@arboga.se

www.vasa.se

EKONOMIPROGRAMMET
Gymnasiegemensamma ämnen (1250 p)
Engelska
Matematik
Engelska 5
100 Matematik 1b
Engelska 6
100 Matematik 2b

100
100

Historia
Historia 1b

100

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1

100

Naturkunskap
Naturkunskap 1

100

Religionskunskap
Religionskunskap 1

50

Programgemensamma karaktärsämnen (350 p)
Företagsekonomi
Moderna språk
Företagsekonomi 1
100 Moderna språk

100

Juridik
Privatjuridik

Psykologi
Psykologi 1

50

Matematik
Matematik 3b

100

Inriktning Ekonomi (300 p)
Företagsekonomi
Entreprenörskap och
företagande
Företagsekonomi 2

100

100
100

Filosofi
Filosofi 1

100
100
100

100

50

Programfördjupningar Juridik (300 p)
Företagsekonomi
Ledarskap och
Entreprenörskap och
organisation
företagande
100 Ledarskap och organisation
Samhällskunskap
Samhällsvetenskaplig
specialisering

Svenska/svenska som
andraspråk
Svenska/svenska som
andraspråk 1
Svenska/svenska som
andraspråk 2
Svenska/svenska som
andraspråk 3

100
100

100
100

Programfördjupningar Ekonomi (300 p)
Företagsekonomi
Ledarskap och
Marknadsföring
100 organisation
Ledarskap och organisation
Samhällskunskap
Samhällsvetenskaplig
specialisering
100
Inriktning Juridik (300 p)
Juridik
Affärsjuridik
Rätten och samhället

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2

Psykologi
Psykologi 2a

100

100

Individuellt val, rekommenderat för EK (totalt 200 p)
Engelska 7
100
Moderna språk
100
Psykologi 2 a
50
Naturkunskap 2
100

Retorik
Samhällskunskap 3
Historia 2a

Gymnasiearbete (100 p)
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100
100
100

50

