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Tigrinja

ፕሮግራም ቍጠባ ናብቶም ማኅበራዊ ሳይንስ ኪመሃሩ ዚደልዩ። ብሕልፊ ግን ናብቶም ቍጠባን ሕግን ኪመሃሩ 
ዚደልዩ ዚቐንዐ’ዩ፣ እዚ ፕሮግራም’ዚ። ናብቶም ትካል ከመይ ጌርካ ከም ትኸፍት። ተካይድን ተማዕብልን 
ኪመሃሩ ዚደልዩ’ውን ይርኢ’ዩ፣ 

እዚ ትምህርቲ’ዚ። ንቐጻሊ መጽናዕቲ ቍጠባ። ሕግን ካልኦት መዳያት ማሕበራዊ ሳይንስን ኣብ ዩኒቨርሲቲ 

(ኮለጅ) ምንጻፍ ይገብር፣ 

ክልተ ዝተፈላለዩ ኣንፈታት

ቍጠባ

•	 ብዛዕባ ዋኒነ-ቍጠባዊ መዳይ ማርኬቲን። ቍጠባዊ ጸብጻብ። ግምገማ (ቀመር)። መሪሕነትን ውዳበን 

ትመሃር፣ ኣከፋፍታን ኣተኣላልያን ትካል ትመሃር፣ 

ሕጊ

•	 ብዛዕባ ግደታት ሕጊ ኣብ ደሞክራሲያዊ ማኅበረሰብን። ሕግታት ብኸመይ ብዓለም-ለኻዊ ሕጊ ከም 

ዚጽለዉን ትመሃር፣ ጸገማት ሕጊ ናይ ምትንታንን ምምዛንን ክእለትካ ተማዕብል፣

ኣብዚ ፕሮግራም እትመሃሮም ነገራት
ኣብ ማኅበራዊ ቍጠባ። ቍጠባ ዋኒን። ትካል ምእላይ። ሕጊ። ታሪኽን ሥነ-ልቦናን ፍልጠትካ ተማዕብል፣ 
ኵነታት ቍጠባ ኣብ ማኅበረሰብ። ኣብ መንጎ ሃገራት ዚግበር ንግድ። ግደን ሓላፍነትን ትካላት ኣብ ብግሎባውነት 
ዝተጸልወ ዓለምን ተጽንዕ፣ ጸገማት ትካላት ክትፈትሕ ጥበባት ትመሃር፣ ሰባት ብኸመይ ከም ዚሓስቡን። ከም 
ዚፈልጡን ምስ ካልኦት ከም ዚተሓባበሩን ትርዳእ፣ ብዛዕባ ግደታት ሕጊ ኣብ ደሞክራሲያዊ ማኅበረሰብን 
ሕግታትና ብኸመይ ብዓለም-ለኻዊ ሕጊ ከም ዚጽለዉን ትመሃር፣ ጸገማት ሕጊ ናይ ምትንታንን ምምዛንን 

ክእለትካ ተማዕብል፣

ኣሠራርዓ ናይ’ዚ ፕሮግራም ከም’ዚ ዚስዕብ ይመስል
ኣብ ፕሮግራም ቍጠባ። እቶም ሓባራውያን ዓይነታት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ እዞም ዚስዕቡ እዮም። 
እንግሊዝኛ። ታሪኽ። ስፖርትን ጥዕናን። ሕሳብ። ሳይንስ። ትምህርቲ ሃይማኖት። ማኅበራዊ ሳይንስ። ሽወደንኛ ወይ 
ሽወደንኛ ከም ካልኣይ ቋንቋ፣ ኣብቶም ንትምህርቲ ኮለጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ዘቀራርቡኻ ፕሮግራማት ካብ ኣብቶም 
ፕሮግራማት ሞያ ዘለዉ ዚበዝሑ ክልሰ-ሓሳባውያን ኮርሳት ትመሃር፣

ምስ ፕሮግራም ዚዛመዱ ሓባራውያን ዓይነታት ትምህርቲ (ካራክተሽኤምነን) እዞም ዚስዕቡ እዮም።- ቍጠባ 
ዋኒን (ፎረታግስኢኮኖሚ)ሕጊ። ዘመናዊ ቋንቋን ሥነ-ልቦናን’ዮም፣ 

ኣብዚ ፕሮግራም ወሲኽካ ክትውሕልልን ፍልጠትካ ከተስፍሕን ዕድል ይወሃበካ፣ ትምህርቲ ምዕማቝ (ፕሮግራም 
ፎርዩፕኒን) ድማ ይበሃል፣ንኣብነት ከም ፍልስፍና። ጂኦግራፊ። ስእላዊ ኮሙኒኬሽን። መሪሕነትን ውድብን። 
ሕሳብ። መራኸቢ ብዙኃን። ዘመናዊ ቋንቋ። ሥነ-ልቦናን ሥነ-ማኅበርን’ዮም ኪኾኑ ይኽእሉ፣ ቤት ትምህርቲ 
ርክብ ጌርካ ኣየኖት ዓይነታት ትምህርቲ ኪውፍዩ ከም ዚኽእሉ ሕተት፣

ዝደለኻዮ ዓይነት ትምህርቲ ክትመሃር ዘኽእል ውልቃዊ ምርጫ’ውን ኣሎካ፣ ኣየኖት ኮርሳት ከም ዘለዉ 

ክትፈልጥ። ኣብታ ቤት ትምህርቲ ሕተት፣ 

ፕሮግራም ቍጠባ። (መቀራረቢ) ዲፕሎም 
ዩኒቨርሲቲ (ኮለጅ) ዘውህብ መቀራረቢ 
ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲ (ኮለጅ) እዩ፣.

Ekonomiprogrammet



መልክዓት ሥራሕ
ኣብዚ ፕሮግራም’ዚ ሓበሬታ ተናዲ። ትትንትን። ብነቐፌታዊ ዓይኒ ድማ ንምንጩ ትመዝን፣ ካብ ማኅበረ-
ቍጠባ። ዋኒናዊ ቍጠባን ጸገማት ሕግን ተበጊስካ ንውልቅኻ ወይ ምስ ካልኦት ሓቢርካ ጠቐምቲ ግድላት 
ትፈትሕ፣ ካብ ዝተፈላለዩ መንፅራት ናይ ምልዛብ ክእለትካ ተማዕብል፤ ካብ ሕመረታውያን ኣምራት። ክልሰ-

ሓሳብን ሞዴላትን ተበጊስካ ኸኣ ትግምግምን ትምጕትን፣ 

ብሳይንሳውያን ኣገባባት ንውጽኢታትካ ክትሠርዕን ንዝተወሰነ ጕጅለ ከተቕርብን ትመሃር፣ 

ሥራሕ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ (ዪምናሴኣርበተ) 

ኣብ መዛዘሚ ፕሮግራም ቍጠባ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ሥራሕ ክትዓምም ኢኻ፤ ኣብኡ ካብ 
ኣገደስቲ መዳያት እዚ ፕሮግራም ተበጊስካ ንሓደ ዕብይ ዚበለ ሥራሕ ዛዕባ ኣቝምካ። መደብ ኣውጺእካ 

ዓሚምካ ዓይነቱ ከተረጋግጽ ዕድል ይወሃበካ፣ 

ክትሓስበሉ ዘለካ
ብሓደ ፍሉይ ዓይነት ትምህርቲ ብቕዓት ኪህልወካ ድላይ እንተሎካ። ኣቐዲምካ መደብ ከተውጽእ ኣገዳሲ’ዩ፣ 
ኣብ ኮለጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርትኻ ክትቅጽል እንተ ደኣ ትደሊ ኾንካ። ነማኻሪ ትምህርትን ሞያን ተወኪስካ 
ሕተት፣

ብስም ውልቃዊ ምርጫ (ኢንዲቪዱወላ ቫል) ተወሳኺት ኮርስ ካብ ስፖርትን ጥዕናን ከምኡ’ውን ሓንቲ 
ኤስተቲካዊት ኮርስ ክትመርጽ ኵሉሳዕ መሰል ኣሎካ፣  
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