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Ekonomiprogrammet

Program ekonomiczny skierowany jest do osób, które chcą uczyć się wiedzy o 
społeczeństwie, a przede wszystkim ekonomii i prawa. Program skierowany jest 
też do osób, które chcą nauczyć się, jak założyć, prowadzić i rozwijać firmę. 

Wykształcenie to jest podstawą do kontynuowania nauki ekonomii, prawa i 
innych nauk społeczno-politycznych w szkole wyższej. 

DWA RÓŻNE KIERUNKI

Ekonomia
• Uczysz się o takich dziedzinach ekonomiki przedsiębiorstw, jak marketing, 

rozliczenia, rachunkowość, zarządzanie i organizacja. Uczysz się zakładać i 
prowadzić firmę.

Prawo
• Uczysz się o znaczeniu porządku prawnego w społeczeństwie oraz o 

jego zależności od prawa międzynarodowego. Rozwijasz swoje zdolności 
analizowania i osądzania problemów prawnych. 

W czasie nauki zdobędziesz wiedzę z zakresu:
Ekonomii społecznej, przedsiębiorczości, prawa, historii i psychologii, 
związków ekonomii ze społeczeństwem, handlem międzynarodowym oraz 
roli i odpowiedzialności firm w zglobalizowanym świecie. Dowiesz się o 
metodach rozwiązywania problemów przedsiębiorstw. Myśleniu, odczuwaniu, 
postępowaniu i stosunkach międzyludzkich. Znaczeniu porządku prawnego w 
społeczeństwie demokratycznym i zależności ustawodawstwa krajowego od prawa 
międzynarodowego. Ponadto rozwiniesz swoje zdolności analizowania i oceniania 
problemów prawnych. 

Charakterystyka programu
W programie nauczania programu ekonomicznego obowiązują przedmioty 
wspólne dla wszystkich szkół średnich: język angielski, historia, wychowanie 
fizyczne, matematyka, przyroda, religioznawstwo, wiedza o społeczeństwie i język 
szwedzki lub szwedzki jako język obcy. Na zajęciach programu przygotowującego 
do studiów wyższych uczysz się więcej przedmiotów teoretycznych niż w ramach 
programu zawodowego.

Przedmioty specjalizacyjne wspólne dla wszystkich kierunków to: ekonomika 
przedsiębiorstw, prawo, języki nowożytne i psychologia.

Program ekonomiczny  
przygotowuje do studiów 
wyższych i kończy się  
uzyskaniem dyplomu dającym 
możliwość ubiegania się na 
studia wyższe.
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Będziesz mieć możliwość specjalizować się i poszerzyć swoje wiadomości 
w ramach wybranego kierunku. Nazywa się to programem poszerzonym 
(programfördjupning). Mogą to być takie przedmioty, jak: filozofia, geografia, 
komunikacja graficzna, zarządzanie i organizacja, matematyka, komunikacja 
medialna, języki nowożytne, psychologia lub socjologia. Skontaktuj się ze szkołą, 
aby dowiedzieć się, jakie przedmioty rozszerzające są w programie nauczania.

Masz też możliwość samodzielnego wyboru przedmiotów, których chcesz się 
uczyć. Dowiedz się w szkole, jakie przedmioty oferuje.  

Formy pracy
Podczas nauki szukasz, analizujesz i wartościujesz informacje metodą krytyki 
źródeł. Punktem wyjścia są dla Ciebie problemy z zakresu ekonomii społecznej, 
ekonomiki przedsiębiorstw i prawa, które rozwiązujesz razem z innymi lub 
samemu. Rozwijasz swoje zdolności dyskutowania z różnych perspektyw, 
wyciągania wniosków i argumentowania pod kątem głównych pojęć, teorii i 
modeli.

Ćwiczysz się w formułowaniu i prezentowaniu rezultatów swojej pracy opierając 
się na metodach naukowych dotyczących danej grupy docelowej.

Praca dyplomowa
Pod koniec programu ekonomicznego napiszesz pracę dyplomową. Możesz 
sformułować problem oraz zaplanować, wykonać i ocenić obszerniejszą pracę, 
która opiera się na ważnych elementach wiedzy objętej programem nauczania. 

Pomyśl o tym
Jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe na specjalny kierunek,  
ważne jest, abyś zaplanował swoją naukę. Jeżeli zamierzasz kontynuować naukę 
w szkole wyższej, skorzystaj z pomocy doradcy ds. kształcenia i wyboru zawodu 
(studie- och yrkesvägledare).

W każdym przypadku masz prawo do wyboru dodatkowych zajęć w zakresie 
sportu i zdrowia oraz zajęć plastycznych – w ramach wyboru indywidualnego.


