
Ekonomisk spetsutbildning 
Spetsutbildningen passar dig som är nyfiken och intresserad av företag som agerar på en 
internationell marknad. Programmet ger dig en utbildning som ligger i framkant. Här får du 
träffa företag som verkar internationellt, du får föreläsningar av universitetet och du får läsa 
en universitetskurs med handledare under år 3. 

Spetsutbildningen är riksrekryterande och fokuserar framför allt på:
• Internationell marknadsföring
• Internationella affärskulturer
• Internationell handel
• Ledarskap och organisation i internationella företag

Utbildningen och skolan har ett nära samarbete med Mälardalens Universitet (MDU) som är 
framstående inom International business och Internationell marknadsföring. Under hela din 
utbildning möter du föreläsare från MDU och i år 3 läser du en universitetskurs, Marknads
föring 7,5 högskolepoäng. Det ger dig ett försprång i dina studier efter gymnasiet.

För att verka i en internationell miljö är det viktigt att i tal och skrift kunna  kommunicera  
på akademisk och affärsmässig nivå. Utöver fördjupade ekonomikunskaper får du 
 utveckla dina kunskaper i engelska. I kursen Engelska 7 har du möjlighet att genomföra ett 
 Cambridge  English Examina som kan ge dig ett diplom och bevis på goda språkkunskaper.  
I  utbildningen ingår även en studieresa i Europa.

Ansökningsförfarandet till spetsutbildningen skiljer sig från ansökningarna till övriga 
 nationella program. Du som söker spetsutbildningen kommer att få ett brev hemskickat  
med information om antagningsprocessen.  
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Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1         100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100 
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1         50
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100

Inriktningsgemensamma kurser 
ekonomi
Företagsekonomi 1 100
Privatjuridik 100
Moderna språk 100
Psykologi 1   50
Företagsekonomi 2 100
Matematik 3b 100
 

Specialiseringskurser 
Internationell ekonomi 100
Marknadsföring               100
Ledarskap i internationella företag* 100
Marknadsföring i  
internationella företag* 100
Engelska 7 100 

Övrigt gemensamma kurser 
Individuellt val              100
Gymnasiearbete               100

* Företagsekonomi specialisering

Med reservation för eventuella förändringar av kurser.

På individuella valet kan du exempelvis välja att läsa mer modernt språk för att få högre 
meritpoäng. Obs! Poängplan kan komma att ändras.

Vill du veta mer? 
Kontakta biträdande rektor Christer Blomberg, christer.blomberg@vasteras.se eller  
studie och yrkesvägledare Sara Forsberg, sara.forsberg@vasteras.se
Du kan också besöka oss på vasteras.se/carlforsska

Gymnasiegemensamma kurser


