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برنامه اقتصاد مختص کسان مانند شام است که میخواهند علوم اجتامعی مخصوصاً اقتصاد و حقوق 

را مطالعه کنند. این برنامه همچنین مختص کسان مانند شام است که میخواهند  چگونگی رشوع ، 

اداره، و انکشاف یک تجارت را یاد بگیرند.

این تحصیل یک تهداب مطالعات بعدی  را  در ارتباط با اقتصاد، حقوق و دیگر علوم اجتامعی  در 

سطح پوهنتون فراهم میکند.

دو محور مختلف

اقتصاد
و 	  رهربی  گذاری،  قیمت  حسابداری،  بازاریابی،  مانند    ، تجارت  اقتصاد  رشته  با  ارتباط  در 

سازماندهی خواهید آموخت. نحوه آغاز و اداره یک رشکت را خواهید آموخت.

حقوق
در ارتباط با معنی نظام قضایی در جامعه و نحوه تأثیرگذاری حقوق بین املللی بر آن خواهید 	 

آموخت. مهارت های تان را جهت تحلیل و ارزیابی مسائل قانونی انکشاف خواهید داد.

شما از برنامه چی خواهید آموخت
مهارت های تان را در زمینه اقتصاد اجتامعی، اقتصاد تجارت، فعالیت های تجارتی، حقوق و روان 

میان کشورهای  تجارت  در جامعه،  اقتصادی  درباره وضعیت های  داد.  انکشاف خواهید  شناسی 

مختلف و نقش ها و مسئولیت های مشاغل در دنیای جهانی شده خواهید آموخت. نحوه حل 

مسائل مربوط به تجارت را خواهید آموخت. نحوه تفکر، احساس، عمل افراد و ترشیک مساعی با 

دیگران را خواهید آموخت. درباره اهمیت نظام قضایی در جامعه دیموکرات و نحوه تأثیرپذیری 

قانون گذاری ما از آن، خواهید آموخت. مهارت های تان را جهت تحلیل و ارزیابی مسائل قانونی 

انکشاف خواهید داد.

برنامه چگونه تنظیم میشود
برای برنامه اقتصاد موضوعات ذیل معیار هستند: زبان انگلیسی، تاریخ، تربیت بدنی، ریاضیات، 

بیالوژی، علوم دینی، علوم اجتامعی و زبان سویدنی یا سویدنی منحیث زبان دوم. برای برنامه های 

پوهنتون  نسبت به برنامه های شغلی موضوعات نظری بیشرت را خواهید آموخت.

موضوعات مشرتک عبارتند از: اقتصاد تجارت، حقوق، زبان های مدرن و روان شناسی.
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شام فرصت تخصص و توسعه بیشرت مطالعات خود را در برنامه خواهید داشت. این بنام گسرتش 

برنامه یاد میشود. این برنامه میتواند شامل موضوعات چون: فلسفه، جغرافیا، ارتباطات گرافیکی، 

رهربی و سازماندهی، ریاضیات، ارتباطات رسانه یی، زبان های مدرن، روان شناسی و جامعه شناسی 

باشد. از مکتب خود بپرسید که آنها در برنامه گسرتش خود کدام صنوف را ارایه میکنند.

همچنان شام آزادی انتخاب مضامین را که میخواهید دارید. از مکتب خود بپرسید که آنها کدام 

کورس ها را ارایه میکنند.

ترکیب مطالعه
در این برنامه شام با یک نگاه تنقیدی به تحقیق، تحلیل و ارزیابی معلومات خواهید پرداخت. پروژه 

های مختلف درباره اقتصاد اجتامعی، اقتصاد تجارت و پروژه های قانونی به شام محول خواهد شد 

که یا به صورت فردی یا به صورت گروهی تکمیل خواهید منود. این برنامه توانایی شام را جهت 

استدالل از جنبه های مختلف، نتیجه گیری و بحث بر اساس مفاهیم، تیوری ها و مادل های محوری 

انکشاف خواهد داد.

ساختاربندی و ارائه نتایج خود بر اساس روش های علمی برای یک گروه مورد هدف خاص را خواهد 

آموختید.

دن وظیفه لیسه ثانویه س�پ
در پایان برنامه اقتصاد یک پروژه در حد دوره لیسه را تکمیل خواهید منود. در آنجا بر اساس رشته 

های مهارتی مهم در برنامه، پروژه های بزرگرت را از لحاظ سنجش، پالنگذاری، اجرا و ارزیابی قاعده 

مند خواهید ساخت.

به یاد داشته باشید
با  پالنگذاری  شوید،  گرفته  نظر  در  بصورت خاص  دانشگاه  به  پذیرفته شدن  برای  میخواهید  اگر 

احتیاط دروس شام اهمیت دارد. اگر قصد دارید تا مطالعات خود را در سطح دانشگاه ادامه دهید، 

از صحبت کردن با مشاور راهنامیی و شغلی دریغ نکنید.

همیشه شام حق انتخاب یک کورس اضافی در تحصیالت فزیکی و همچنان یک کورس زیبا شناسی 

را در یک برنامه انفرادی خود دارید.


