Ekonomiprogrammet
Är du intresserad av
ekonomi och företagande? Vill du driva
projekt? Då ska du
välja Ekonomiprogrammet på Gutegymnasiet.

högre studier inom framförallt
samhällsvetenskap och ekonomi,
genom ämnen som företagsekonomi, organisation och ledarskap,
marknadsföring, entrepenörskap
och juridik. Vi utvecklar dina kunskaper och ett begynnande
vetenskapligt förhållningssätt,

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som
ger dig en bred grund för vidare
studier, direkt ingång på arbetsmarknaden eller eget entreprenörskap.

vilket är förutsättningen för att ta
dig an vidare högre studier.
På Ekonomiprogrammet driver du
UF-företag i årskurs två och tre.
Det ger dig en god möjlighet att
utveckla din förmåga att driva en
idé från dess första tanke till en
färdig produkt och vidare ut till en
marknad. Detta är något som ofta
efterfrågas på arbetsmarknaden.
Ekonomiprogrammet ger dig en
god grund för kommande arbetsliv, oavsett vilken form av organisation som du kommer vilja vara
en del av i framtiden.

Du inspireras av realistiska
projekt som utmanar dig
till att skapa egna arenor och nätverk. Vi
erbjuder en plattform
med kunskap, trygghet och handledning
i samklang med det
gotländska näringslivet.

Du utvecklar ett aktivt förhållningsätt till det omgivande samhället.

Ekonomi
Du får kunskap inom företagsekonomiska områden som
redovisning, kalkylering, marknadsföring, ledarskap och
organisation. Kursen matematik
3b ger dig behörighet till ekonomiutbildningar på högskolenivå.

Genom Ekonomiprogrammet får du en god
förberedelse för vidare

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/Svenska som andraspråk 1, 100 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, 100 p
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, 100 p

Företagsekonomi 1, 100 p
Moderna språk, 100 p
Privatjuridik, 100 p
Psykologi 1, 50 p

Entreprenörskap och företagande, 100 p
Företagsekonomi 2, 100 p
Matematik 3b, 100 p
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Gymnasiearbete 100 p

Inriktningar 300 p

Individuellt val 200 p

Programgemensamma
karaktärsämnen 350 p

Programfördjupningar 300 p

Gymnasiegemensamma kurser
1 250 p

