
EKONOMI- 
PROGRAMMET.
Är du intresserad av samhällsvetenskap och framförallt ekonomi och juridik? Vårt 
ekonomiprogram fokuserar på entreprenörskap och internationalisering samt ger 
en bred grund för fortsatta studier på högskola inom ekonomi, juridik och andra 
samhällsvetenskapliga områden.

Under utbildningen får du en god grund som du kommer att ha nytta 
av vad du än väljer i framtiden. Vi lägger stor vikt vid att skapa insikt 
och förståelse om individer och sam hället vi lever i. Vi satsar också på 
att så många som möjligt ska få delta i internationella projekt, elev
utbyten med mera.

EKONOMI
I inriktningen ekonomi lär du dig om ledarskap, redovisning och 
marknadsföring. Du får också lära dig att starta, leda och driva ett 
eget företag i samarbete med Ung Företagsamhet (UF).

JURIDIK
Här läser du juridiska ämnen som affärs och samhälls juridik. Kurser
na ger dig bland annat perspek tiv på hur rätts ordningen är uppbyggd 
i ett demkratiskt samhälle. För att få en ökad förståelse för hur män
niskor tänker, känner och handlar i olika situationer ingår även kurser 
i ledarskap, psykologi och filosofi.

Ekonomiprogrammet är en bred utbildning som ger stora möjligheter 
till vidare studier. Du kan läsa vidare för att bli exempelvis ekonom, 
jurist, butikschef eller fastighetsmäklare.

Programmet kan kombineras med Idrottsgymnasiet.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 
Engelska 5  100 p
Engelska 6  100 p
Historia 1b  100 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1b  100 p
Matematik 2b 100 p
Naturkunskap 1b  100 p
Religionskunskap 1    50 p
Samhällskunskap 1b  100 p
Samhällskunskap 2  100 p 
Svenska 1/ Sv som andraspråk 1  100 p
Svenska 2/ Sv som andraspråk 2  100 p
Svenska 3/ Sv som andraspråk 3  100 p

PROGRAMGEMENSAMMA  
KARAKTÄRSÄMNEN 
Företagsekonomi1  100 p
Privatjuridik  100 p
Moderna språk  100 p
Psykologi 1    50 p
Välj mellan: 
Franska 1, Spanska 1, Tyska 1, Franska 
3, Spanska 3, Tyska 3

INRIKTNING EKONOMI
Entreprenörskap och företagande  100 p
Företagsekonomi 2  100 p
Matematik 3b  100 p

Programfördjupning inriktning ekonomi
Entreprenörskap  100 p
Marknadsföring  100 p
Redovisning 2  100 p

INRIKTNING JURIDIK
Affärsjuridik  100 p
Filosofi 1    50 p
Psykologi 2a    50 p
Rätten och samhället  100 p

Programfördjupning inriktning juridik
Internationella relationer  100 p
Ledarskap och organisation  100p
Retorik  100 p
 
Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete  100 p

Poängplanen är prliminär och kan komma att ändras..

Hör av dig till oss med frågor eller om du vill komma på besök! 
ekonomiprogrammet@mark.se


