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Ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle är bland de
mest sökta utbildningarna i första hand
Ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle är med bland de utbildningar som har
störst antal sökande i första hand till vårterminen 2013.
När Verket för högskoleservice (VHS) redovisar ansökningsstatistiken till vårens kurser och
program är utbildningar i medicin, juridik och ekonomi de mest sökta.
På listan över 20 mest sökta utbildningar – totalt antal sökande i första hand finns Ekonomprogrammet på distans vid Högskolan i Gävle på nittonde plats. 535 personer har sökt till
Ekonomprogrammet.
-

Det stora intresset är mycket glädjande. Förklaringen är en kombination av vårt utvecklingsarbete av en utbildning som bedrivs i nära anknytning till arbetslivet och en
arbetsmarknad med stort behov av ekonomer, säger Stig Sörling, utbildningsledare för
Ekonomprogrammet.

Ökning med 26 procent. Det totala antalet sökande till både program och kurser vid

Högskolan i Gävle är 17 477. Det är den högsta siffran någonsin för antalet sökande till en
vårtermin på Högskolan. Jämfört med vårterminen 2012 är ökningen drygt 26 procent. På
nationell nivå är ökningen drygt 3 procent.
Det totala antalet sökande i första hand till Högskolan i Gävle är 7 478, en ökning med knappt
10 procent i jämförelse med vårterminen 2012.
-

På de fem senaste åren sedan 2008 har vi ökat det totala antalet ansökningar med mer
än det dubbla. Ökningen är nästan 114 procent, medan de som söker till oss i första
hand har ökat med drygt 51 procent. Ifråga om antalet sökande till vårterminen 2013
är Högskolan i Gävle den mest populära av landets högskolor, med största antalet sökande, kommenterar rektor Maj-Britt Johansson.

-

Vi arbetar medvetet med att stärka varumärket och marknadsföringen av utbildningar
utgår tydligt från våra profiler. Det är ett långsiktigt arbete som ger resultat, säger
kommunikationschef Johan Ahlgren.

För mer information, v v kontakta:

Maj-Britt Johansson, rektor, 026-64 85 10 eller 070-656 41 26
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Johan Ahlgren, kommunikationschef, 026-64 85 60 eller 070-645 85 60

