Humanistiska programmet
Vill du ha ett extra ess – SPRÅK – i rockärmen?
Vill du lära dig fler språk än engelska?		
Vill du arbeta internationellt?			
Vill du lära känna nya kulturer? 		



 		


Då är humanistiska programmet något för dig. Det humanistiska programmet är ett högskole
förberedande program som i första hand vänder sig till dig som är intresserad av språk och kultur.
Under utbildningens gång kommer du att ha internationella kontakter på olika nivåer. Du k ommer
att lära känna nya kulturer och du kommer att erbjudas möjlighet att delta i ett utbyte med ett
annat land.
Humanistiska programmet ger dig bred behörighet till högskola och universitet. Det är det enda
program som inom ramen för programmet erbjuder två eller fler språk utöver engelska.
Kunskaper i flera språk ger en stor konkurrensfördel i framtiden. Genom att aktivt välja Ma2 och
Nk2 får du förutom fantastiska spetskunskaper i språk dessutom samma behörighet som SA.
Väljer du sedan Ma3 inom det individuella valet blir du dessutom behörig till alla ekonomprogram.
Inriktning Språk
Inriktningen språk ger dig breda och fördjupade kunskaper i språk. Du får också lära känna nya
kulturer och du lär dig hur språk och samhälle samverkar. Du blir bildad. Språkinriktningen p assar
dig som är nyfiken, språkintresserad och kommunikativ. Du breddar dina vyer och lär känna andra
kulturer. Du har siktet inställt på världen. Anta utmaningen och välj det humanistiska p rogrammet!
Programmet ger dig möjlighet att i framtiden arbeta som till exempel:
• informatör/kommunikatör på ett internationellt företag, myndighet eller organisation
• journalist, författare, redaktör
• (internationell) ekonom, jurist, diplomat
• språklärare i grund- eller gymnasieskola, översättare, tolk – kanske i Bryssel
• medarbetare inom turistnäringen

Kontakta gärna:
Åsa Kihlström Hägg, rektor, 021-39 94 04, asa.kihlstrom.hagg@vasteras.se
Pia Strid, lärare, pia.strid@vasteras.se
Ida Hubner, studie- och yrkesvägledare, 021-39 94 31, ida.hubner@vasteras.se
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