EK • EKONOMIPROGRAMMET
Högskoleförberedande program
✓ENTREPRENÖRSKAP ✓JURIDIK ✓LEDARSKAP ✓EKONOMI ✓ORGANISATION
Ekonomiprogrammet, EK, är ett
högskoleförberedande program där du bland annat
lär dig om samhällsekonomi, företagsekonomi,
entreprenörskap och juridik. Du får kunskap om olika
ekonomiska förhållanden i samhället och vi går också
in på grunderna för internationella sammanslutningar
och avtal. Ekonomi är ett världsomfattande område
och de ekonomiska sambanden i världen är
komplexa.
På Ekonomiprogrammet läser du både ekonomiska och
juridiska kurser. När du arbetar inom ekonomiområdet i
framtiden är det viktigt att känna till juridikens värld och
vice versa. Du lär dig om det svenska rättssystemet, lagar
och andra förordningar som styr eller påverkar företag,
organisationer och privatliv. Här utvecklar du ett
vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Du övar dig i att
dra slutsatser, argumentera och presentera projekt och
resultat. Du lär dig om ekonomiområdets begrepp, teorier
och modeller. Du utvecklar ett nyanserat och rikt språk
som blir ett verktyg i dina studier och i ditt framtida
arbetsliv.
När du studerar på ekonomiprogrammet
har du möjlighet att uppnå diplomering,
att bli ”diplomerad Gymnasieekonom”.
I denna utbildning ingår ett
verklighetsbaserat lärande i form av att
eleverna driver övningsföretag och att de
har ett fadderföretag på orten och där
jämför egna erfarenheter med hur det
fungerar på ett riktigt företag. Dessutom
krävs minst 600 poäng i ekonomiska
ämnen, minst steg 2 i moderna språk
och att eleven har fått lägst betyget E i
samtliga kurser på programmet.

Inriktningar
Ekonomi fördjupar dig i företagsekonomiska områden:
redovisning, kalkylering, marknadsföring, ledarskap och
organisation. Du lär dig om företagandes villkor, både
teoretiskt och när vi gör studiebesök hos företag. Du får en
bra grund i vidare studier inom ekonomi, juridik,
kommunikation, administration med mera.
Juridik ger djupare kunskaper i rättssamhället, privat och
affärsjuridik och ekonomi. Du får veta mer om lagar och
regler, både teoretiskt och praktiskt under studiebesök hos
myndigheter, företag och advokatbyråer. Du förbereds för
fortsatta studier inom juridik, ekonomi, administration med
mera.

Framtiden

Med en examen från EK öppnas många
dörrar för vidare studier på högskola eller universitet. Du får
en grund för en framtid inom rättsväsende, ekonomi och
företagande.

Strukturplan /Ekonomiprogrammet
Gymnasiegemensamma ämnen
Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1
Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2
Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3
Engelska 5
Engelska 6
Matematik 1b
Matematik 2b
Idrott och hälsa 1
Historia 1b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2

1250
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100

Programgemensamma ämnen
Företagsekonomi 1
Privatjuridik
Moderna språk
Psykologi 1

350
100
100
100
50

Inriktning Ekonomi
Entreprenörskap och företagande
Företagsekonomi 2
Matematik 3b
Inriktning Juridik
Rätten och samhället
Affärsjuridik
Filosofi 1
Psykologi 2a

300
100
100
100
300
100
100
50
50

Programfördjupningar
Ekonomi
Juridik

600

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Totalt

2500

Se mer om oss på: sunnerbogymnasiet.se/ekonomiprogrammet

