Additional information
The Business Programme (SE)

ШВЕЦИЯ – “БИЗНЕС ПРОГРАМА” (SE)

Наименование на програмата
Бизнес-програма на средно професионално училище Hvitfeldtska

Времетраене
Обучението трае три години, включително 15 седмици практическо обучение.

Задължение за плащане на такса за обучение
Обучението е безплатно.

Място в националната система за професионално
обучение
Бизнес-програмата е последна фаза на средното образование. Има подобни
програми в други части на страната.
През първата година обучението е теоретично. През втората година има три
седмици практическо обучение, а през третата година 12 седмици
практическо обучение, от които 7 седмици могат да бъдат в друга страна от ЕС.
Обучението е винаги пет пълни дни от седмицата. Учениците започват
обучението си на възраст 16-17 години и обикновено завършват на възраст 1819 г.

Място на провеждане на обучението
Във фирми три седмици по 5 дни седмично през втората година и 12 седмици
по 5 дни седмично през третата година.
Учебни посещения в различни фирми около 8 - 10 пъти през трите години.
Останалото време е за обучение в училище.

Oрганизация,
отговорна
професионално обучение

за

тази

програма

за

Комисията по образование и училището.

Предпоставки за започване на програмата
Програмата е въведена преди 25 години по инициатива на Асоциацията по
търговия в Гьотеборг в сътрудничество с местните политици. Тя е одобрена от
шведската Национална агенция за образование. Тя е т. нар. специално
разработена програма. Сега парламентът взе решение, че броят на такива
програми би следвало да се намали за сметка на националните програми. В
бъдеще Бизнес-програмата ще бъде част от Програмата по икономика.
Практиката ще бъде намалена от 15 на 14 седмици.
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Допълнителни компетентности, които са част от тази
програма
Практическото обучение е включено в специален курс, наречен Търговска
специализация.
Моля, вижте също приложената учебна програма.

Изпити
През трите години има редовни изпити в края на всеки учебен курс.
След завършване на третата година учениците получават свидетелство за
завършено образование, в което са посочени оценките по всеки учебен
предмет.
Изпитите се провеждат от учителите и до известна степен от ангажираните с
практическото обучение фирми.

Сертификати
Свидетелство за завършено образование, издадено от училището и диплома,
издадена от Асоциацията по търговия в Гьотеборг.

Какво право произтича от сертификатите?
Свидетелството за завършено образование дава право за кандидатстване в
университети и други висши учебни заведения. Дипломата е полезна при
кандидатстване за работа.

Програмата
за
професионално
обучение
предпоставка за по-нататъшно обучение

като

Не е необходима като условие, но е от полза.

Статистика на завършилите
Повечето от учениците отиват в университет и учат бизнес-администрация,
логистика, маркетинг. Някои от тях започват работа във фирмата, където са
провеждали практиката си.
Допълнителна информация / източници
www.skolverket.se (Шведска национална агенция за образование)

2

Приложение
Бизнес-програма – учебна програма
Общообразователни предмети
Шведски A
Шведски B
Английски A
Математика A
Художествени дейности
Физическо възпитание и здраве
Религия A
Наукознание
Естествени науки A

Точки
100
100
100
100
50
100
50
100
50

Общи курсове
Английски B
Бизнес и стокознание
Бизнес-администрация A
Бизнес-администрация B
Продажби и услуги
Търговска специализация (практика)
Информация и планиране A
Математика B
Eлектронна търговия A
Практически маркетинг A
Търговско право
Знания за покупките
Модерни езици

100
50
50
100
50
200
50
50
50
50
50
100
200

Профили
A Бизнес
Бизнес-развитие
Търговско право
Финаси и счетоводство

50
50
50

B Маркетинг
Маркетинг
Финаси и счетоводство

100
50

Проект

100

Индивидуални курсове

350

3

