Högskoleförberedande

Estetiska programmet
Behörighet till högskola/
universitet och meritpoäng
”Blir man behörig till högskolan när man läser estetiska programmet?”
”Kan jag läsa till civilekonom, sjuksköterska eller lärare?”
De här och liknande frågor möter vi ofta; både från ungdomar som ska välja till gymnasiet och från föräldrar som är oroliga för att utbildningen inte skulle vara tillräckligt
bred. Därför vill vi här kort presentera några grundläggande fakta.

Grundläggande behörighet
Alla elever som läser ett högskoleförberedande program får en så kallad grundläggande högskolebehörighet. Estetiska programmet är ett av sex högskoleförberedande program. Kravet är att man klarar studierna och får en gymnasieexamen.
De kraven är lika oavsett program.

Särskild behörighet
Flera utbildningar på högskola och universitet kräver förutom grundläggande
högskolebehörighet ytterligare behörigheter, så kallad särskild behörighet. Det får du
genom att läsa vissa kurser, exempelvis:
Matematik 2b Naturkunskap 2
Ovanstående kurser kan du välja på estetiska programmet på PB. Med godkända
betyg kan du söka flertalet utbildningar på högskola/universitet.
Matematik 3b
Kursen erbjuds på estetiska programmet på PB, oftast som utökad studiegång. Den
öppnar ytterligare några dörrar för högskolestudier. För att se vilka behörigheter som
krävs för respektive utbildning på högskola/universitet se www.utbildningsinfo.se och
sök “behörighetsvisaren” eller prata med studie- och yrkesvägledare.
Med andra ord erbjuder estetprogrammet på PB dig samma behörighet till högskolestudier som övriga högskoleförberedande program. Ett undantag finns; önskar du en
naturvetenskaplig högskolebehörighet kan vi inte erbjuda det.
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Meritpoäng
Med godkända betyg i kurser som ger meritpoäng förbättrar du dina möjligheter
att komma in på den utbildning du önskar.
Kurser som ger meritpoäng:
Engelska 7 (maximalt 1p) Moderna språk, steg 3, 4 och 5 (maximalt 1,5p)
Matematik (maximalt 1,5p)
Genom att välja estetiska programmet på PB har du möjlighet att läsa moderna språk 3, 4,
och 5, engelska 7 och matematik 2b. Matematik 3b läser du oftast som utökad studiegång.
Så här fungerar meritpoäng:
Maximala meritpoäng: 2,5 p
Maximalt jämförelsetal (betygsvärde): 20,0 p
Maximalt meritvärde inklusive meritpoäng: 22.5 p
Med andra ord kan du välja estetiska programmet på PB och vara säker på att du har goda
möjligheter till både behörighet till högskola/universitet och möjlighet till meritpoäng.

Välkommen!
Johan Gustafsson Junvik, rektor

