EK
Ekonomiprogrammet
Vill du lära dig mer om komplexa ekonomiska förhållanden? Vill du fördjupa dig i hur ekonomiska och
juridiska frågor påverkar oss i vårt vardagliga liv? Är
du intresserad av entreprenörskap och företagande?
På ekonomiprogrammet får du grundläggande teoretiska kunskaper inom ekonomi och juridik. Du får
lära dig att se samband och anta olika perspektiv på
internationella och globala företeelser och problem.

Fascineras du
av omvärldens
ekonomiska
samband?

År 1
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5
100
Idrott och hälsa 1
70
Matematik 1b
100
Samhällskunskap 1b
100
Svenska 1
100
Programgemensamma ämnen
Moderna språk
Företagsekonomi 1
Privatjuridik

På den juridiska inriktningen fördjupar du dig vidare
i rättsväsendets struktur och dess betydelse i ett

Individuellt val

initiativförmåga, din organisatoriska och kreativa
kompetens i olika verklighetsnära projekt i samarbete
med olika aktörer i samhället.
I årskurs två väljer du inriktning ekonomi eller juridik.

demokratiskt samhälle. Ekonomiinriktningen ger
vidare kunskaper om näringslivet, marknadsföring
och viktiga ekonomiska verktyg. Båda inriktningarna
kopplas naturligt till världen utanför skolan genom
spännande samarbeten. Ekonomiprogrammet på
Donner är en god grund för vidare studier på högskola
och universitet.
Elevkontakt:
anton.larsson@donnergymnasiet.se
Programansvarig:
jonas.mellby@donnergymnasiet.com
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Programgemensamma ämnen
Psykologi 1
Inriktning – Juridik
Affärsjuridik
Inriktning – Ekonomi
Företagsekonomi 2

är det viktigt att du får ut det du
vill av din gymnasietid. Just därför
tycker vi att du ska välja Donner-

100
100
100

År 2
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 6
100
Matematik 2b
100
Samhällskunskap 2
100
Svenska 2
100
Historia 1b
100
Naturkunskap 1b
100
Idrott och hälsa 1
30

Du får även möjlighet att använda och utveckla din

Med hela 570 dagar på gymnasiet

100

50

100
100

År 3
Gymnasiegemensamma ämnen
Svenska 3
100
Religionskunskap 1
50

gymnasiet. Vi vill att du ska fylla
din tid med ämnen som intresserar
och känns meningsfulla för dig. För
att varje elev ska uppleva att hen
har de bästa förutsättningarna att
utvecklas, jobbar vi medvetet för
att skapa en positiv atmosfär med
både uppmuntran och utmaningar.
Du får lära dig att tänka och arbeta
självständigt, samarbeta i grupp, ta
del av nya perspektiv och gemensamt hitta lösningar. Engagerade
och välutbildade lärare ger det lilla
extra för att skapa en inspirerande
skolgång för dig och tillsammans
skapar vi de bästa förutsättningarna för din framtid.
Efter 570 dagar på Donner är du
redo för nästa steg i livet. Din kunskapsbank är fylld till bredden och

100
100
300

du har spänt din kreativa båge så

Inriktning – Juridik
Filosofi 1
50
Rätten och samhället
100
Psykologi 2a
50
Inriktning – Ekonomi
Matematik 3b
100
Entreprenörskap & företagande 100

inte minst vet du att omtanke om

Gymnasiearbete
Individuellt val
Programfördjupning

många gånger att pilen hunnit ta
några varv runt jorden. Sist men
andra människor och världen vi
lever i är den viktigaste tanken.

Exempel på individuellt val och
programfördjupningskurser
Engelska 7
Entreprenörskap
Filosofi 2
Företagsekonomi specialisering
Historia 2
Internationell ekonomi
Internationella relationer
Ledarskap och organisation
Matematik 3b
Moderna språk
Naturkunskap 2
Politik och hållbar utveckling
Psykologi 2
Retorik
Samhällskunskap 3

donnergymnasietgoteborg.se
Celsiusgatan 9, 417 62
Göteborg | 031-381 29 00
info@donnergymnasiet.se

