BESKRIVNING AV ANSÖKNINGSPROCESSEN - EKONOMISK
SPETSUTBILDNING I INTERNATIONELLT FÖRETAGANDE
	
  

Ansökningsförfarandet till spetsutbildningen skiljer sig från
ansökningarna till övriga nationella program. Som ett komplement till
betygen från grundskolan använder vi två andra delar där den ena är
obligatorisk och den andra är frivillig. Du som söker spetsutbildningen
kommer att få ett brev hemskickat med information om
antagningsprocessen och datum för de olika delarna. Vill du redan nu ha
mer information beskrivs de även kortfattat nedan.

ANSÖKAN TILL GYMNASIEANTAGNINGEN
Du gör din antagning som vanligt via gymnasieantagningen i din kommun.
Den ekonomiska spetsutbildningen har ansökningskod (EKEKNVS) och
finns på Carlforsskas Ekonomi- och Handelsskola; i Västerås, Västmanlands
län. Då spetsutbildningen är riksrekryterande har elever från hela Sverige
möjlighet att söka den. Är du osäker på hur du går tillväga när du ska söka
spetsutbildningen kan du vända dig till din studie- och yrkesvägledare
som kan hjälpa dig.
Alla som har sökt spetsutbildningen i 1:a eller 2:a hand kommer att få hem
ett brev med en kallelse till ett specifikt datum för att göra det
obligatoriska engelskaprovet samt instruktioner för hur ni skall skriva det
personliga brevet samt förbereda er inför intervjun. Brevet kommer att
skickas till er cirka en vecka efter att vi fått er ansökan från
gymnasiemottagningen (dock tidigast 17/2).

Grafisk illustration över antagningsprocessens tre delar.
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OBLIGATORISKT - ENGELSKAPROV (MAX 20 EXTRA MERITPOÄNG)
Det obligatoriska momentet är ett engelskaprov där vi testar din engelska
läs- och skrivförmåga. Arbetsspråket vid akademier och många
internationella företag är engelska och därför är det viktigt att du har
gedigna baskunskaper i engelska. Engelskaprovet kan ge 20 extra
meritpoäng att addera till ditt grundskolebetyg (jämförelsetal). Det
engelska språket är en viktig del av utbildningen och du behöver ha goda
kunskaper i språket för att klara av utbildningen. Provet kommer ha en
godkändnivå, vilken är 10 poäng, som du måste uppnå för att antas till
spetsutbildningen.
FRIVILLIGT - PERSONLIGT BREV OCH INTERVJU (MAX 20 + 20 EXTRA
MERITPOÄNG)
Din motivation, mognad och intresse för att läsa en spetsutbildning mot
internationellt företagande är viktig för att klara av att genomföra
utbildningen med goda resultat. Därför kommer du att erbjudas att skriva
ett personligt brev och genomföra en efterföljande intervju. Brevet och
den efterföljande intervjun kommer att bedömas utifrån intresse,
motivation och argumentation. Brevet och den efterföljande intervjun
kommer att ges en bedömning vardera om 0,10 eller 20 poäng. Du kan
således få maximalt 20 extra meritpoäng på brevet och 20 extra
meritpoäng på intervjun.

	
  

ANTAGNINGSBESKED
Hur du får ditt antagningsbesked skiljer sig från var du bor i Sverige och
hur du gjorde din antagning. Har du sökt via Västmanlands
gymnasieantagning loggar du in på den hemsidan för att få besked om
slutgiltig antagning. Har du sökt via pappersblankett kommer ditt
antagningsbesked att komma med brev.

Har du ytterligare frågor kring antagningen eller
spetsutbildningen? Tveka inte att kontakta Jerker Östman
(jerker.ostman@skola.vasteras.se) för mer information.
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