Ekonomiprogrammet – inriktning ekonomi
Det här är utbildningen för dig som vill läsa vidare på högskola/universitet inom ekonomiområdet eller inom
andra samhällsvetenskapliga utbildningar. Hos oss får du en bred ekonomiutbildning som förbereder dig
för högskolestudier. Efter din högskoleutbildning kan du till exempel arbeta som marknadsförare, mäklare,
revisor, jurist eller starta eget företag.
På CEH får du en utbildning som sätter ekonomi i ett större sammanhang. För att lösa framtidens utmaningar
för samhället såväl som för företagen krävs det att vi samverkar med varandra och har kunskaper som går över
ämnesgränserna.
MÄLARDALENS STÖRSTA EKONOMIOCH HANDELSSKOLA
CEH är Mälardalens största ekonomi- och handelsskola. Vi har
specialiserat oss inom detta utbildningsområde och har med stolthet
och tradition levererat bra utbildning sedan 1953. CEH erbjuder
regionens bredaste och djupaste utbud av utbildningar inom
ekonomi och handel.
MODERNA LOKALER MITT I HÖGSKOLEOMRÅDET
Vi finns i egna, moderna lokaler i Mälardalens högskola, nära våra
samarbetspartners och stadens puls. Här läser framtidens ekonomer,
jurister, marknadsförare och säljare tillsammans. I våra fräscha
lokaler hittar du allt från föreläsningssalar till grupprum och egna
studieplatser.

IT-PEDAGOGIK I FRAMKANT
För att ge dig bästa tänkbara utbildning använder vi nya arbetssätt och modern teknik. Skolan ligger i framkant när det gäller
användning av IT i pedagogiken. Alla elever har egen dator och
vi genomför exempelvis digitala prov i alla kurser samt använder
IT-stöd i matematik.
KORT OM PROGRAMMET
• Marknadsföring
• Aktier och finansiella marknader
• Ung Företagsamhet
• Redovisning
• Ledarskap & Organisation

Gymnasiegemensamma
kurser 1250 p
Engelska 5 
Engelska 6 
Historia 1b 
Idrott och hälsa 1 
Matematik 1b 
Matematik 2b 
Naturkunskap 1b 
Religionskunskap 1 
Samhällskunskap 1b 
Samhällskunskap 2 
Svenska 1 
Svenska 2 
Svenska 3 

100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100

Alternativt
Svenska som andraspråk 1 
Svenska som andraspråk 2 
Svenska som andraspråk 3 

100
100
100

Programgemensamma kurser 350 p
Företagsekonomi 1 
Privatjuridik 
Moderna språk 
Psykologi 1 

100
100
100
50

Inriktning Ekonomi 300 p
Entreprenörskap
och företagande 
Företagsekonomi 2 
Matematik 3B 

100
100
100

Programfördjupning 300p
Marknadsföring 
100
Ledarskap och organisation 
100
Nytt! Aktier och finansiella marknader*  100
Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete 100 p

På individuella valet kan du exempelvis välja att läsa mer engelska och modernt språk så att du
kan få högre meritpoäng. OBS: Poängplan kan komma att ändras.
*Företagsekonomi specialisering 100
Vill du veta mer?
Kontakta rektor Henrik Pettersson, henrik.pettersson@vasteras.se eller studie- och yrkesvägledare
Anna Dimberg, anna.dimberg@vasteras.se. Du kan också gå in på www.vasteras.se/ceh (eller googla
Carlforsskas Ekonomi- och Handelsskola).

