Ekonomiprogrammet
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Din framtid börjar här
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Ekonomiprogrammet är ett studieförberedande program med inriktningarna ekonomi och juridik. Stor vikt läggs bl.a. vid ekonomi, entreprenörskap, juridik, språk, data och kommunikation. Ekonomiprogrammet
förbereder dig väl för både yrkeslivet och högskolan. Genom att utveckla
dina kunskaper i språk och ekonomi kan du på sikt arbeta som ekonom
såväl inom landet som utomlands. Väljer du den juridiska inriktningen
blir du mycket väl förberedd för fortsatta juridiska studier. Du kanske
ser dig själv som advokat, åklagare eller domare i framtiden.

Inriktningar på programmet

Juridik

Ekonomi

Det här är en inriktning för dig som vill
studera vidare på högskola eller universitet och kanske arbeta om advokat, åklagare eller domare i framtiden.
På inriktningen får du kunskaper om
rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas
av internationell rätt. Du utvecklar också
din förmåga att analysera och bedöma
juridiska problem.

Inriktningen vänder sig till dig som ser
gymnasieutbildningen som ett stort steg
mot ett framtida yrke. Här har du möjlighet att välja en utbildning som gör dig
attraktiv på arbetsmarknaden samtidigt
som du får en mycket god grund för
vidare studier inom ekonomi, juridik
eller samhällsvetenskap, i Sverige eller
utomlands. Du blir både anställningsbar
och antagningsbar. Du får lära dig entreprenörskap, att driva företag och allt som
krävs för ett företag; reklam och försäljning, internationell ekonomi, bokföring,
juridik och ledarskap.

Diplomerad gymnasieekonom
Vi är en av cirka 100 skolor i landet som är
godkända för att examinera diplomerade
gymnasieekonomer. Det är en kvalitetsstämpel på utbildningen som ger dig som
elev bättre anställningsbarhet och borgar
för att du får en bra grund att bygga
vidare på.

Ung företagsamhet
På programmet får du, under ett år, möjlighet att starta och driva eget företag,
som ska bygga på kundernas behov och
kanske din egen hobby.

Läs mer om utbildningen på vår
webbplats genom att skanna
QR-koden med kameran i din
mobiltelefon. Eller surfa in på
www.hassleholmsgymnasium.se.

STUDIE– OCH YRKESVÄGLEDARE
Emma Hagerman
0732- 49 02 19
emma.a.hagerman@hassleholm.se

DÄRFÖR SKA DU VÄLJA
EKONOMIPROGRAMMET
> Ger dig en unik möjlighet att bli både anställningsbar och antagningsbar.
> Ger dig redskap för att skapa din framtid.
> Du utvecklar dina kunskaper i språk; svenska, engelska och moderna språk.
> Du får prova på att delta i ung företagsamhet och starta eget företag.

Ekonomiprogrammet
finns på HTS
www.hts.se

> Du kan examineras som diplomerad gymnasieekonom.
> Du kan välja mellan inriktningarna ekonomi och juridik.
> Du blir väl förberedd för universitetsstudier.
> Du kan gå vidare till en internationell utbildning eller karriär.

www.hassleholmsgymnasium.se

Hässleholm nästa.
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Gymnasiegemensamma ämnen 1250 poäng
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3
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Programgemensamma ämnen 350 poäng
Företagsekonomi 1
Privatjuridik
Moderna språk
Psykologi 1
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Inriktningar 300 poäng
Ekonomi 300 poäng
Entreprenörskap och företagande
Företagsekonomi 2
Matematik 3b
Juridik 300 poäng
Filosofi 1
Affärsjuridik
Rätten och samhället
Psykologi 2a
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Programfördjupning 300 poäng
Ekonomi 300 poäng
Företagsekonomi - specialisering, Internationell handel
Marknadsföring eller Redovisning 2
Valbar kurs
Juridik 300 poäng
Företagsekonomi 2
Ledarskap och organisation
Valbar kurs
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Individuellt val 200 poäng
Individuellt val
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Gymnasiearbete 100 poäng
Gymnasiearbete

Exempel på valbara kurser
Engelska 7, Entreprenörskap, Företagsekonomi – specialisering, Aktiekunskap,
Geografi 1, Historia 2a, Internationella
relationer, Ledarskap och organisation,
Matematik 3b, Moderna språk, Naturkunskap 2, Retorik, Rätten och samhället och
Skrivande.
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Antalet sökande avgör vilka inriktningar,
programfördjupningar och individuella val
som anordnas.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
Åk 3: 8 dagar
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