
“Som IB-elev utvecklar man inte bara sina  akademiska sidor, man utvecklas som person“

Jasmin MOshfegh

“Att man på IB studerar ett begränsat antal ämnen och kan fördju-
pa sig i varje ämne, var särskilt tilltalande för mig. Det gäller i synnerhet de 
ämnen man läser på higher level. Man blir lite av en expert i sina ämnen. 
Dessutom finns det flera ämnen att välja emellan, vilket gör IB till en indi-
vidanpassad, nästan skräddarsydd, utbildning.  
 
För min del innebar detta att jag både kunde studera naturvetenskapliga 
ämnen som biologi och kemi samtidigt som jag läste ett mer samhällsvet-
enskapligt ämne som ekonomi. 

Kunskapsnivån på IB är väldigt hög vilket underlättar studierna på uni-
versitetet. IB har rykte om sig att vara en kvalitativ utbildning som många 
universitet och högskolor känner till – ett IB-diplom är en fin merit i sig.  
 
Det engagemang i samhället och de egna intressena som CAS medför är 
något som många universitet, särskilt utländska, värderar högt, men fram-
förallt är det en del av den personliga utvecklingen. ToK är en spännande 
och viktig kurs för förståelsen av vad kunskap är och hur vi skaffar oss den. 
Den är inte bara betydelsefull för studierna utan också i vårt dagliga möte 
med information och kunskap i världen. ToK och CAS är det som kryddar 
utbildningen och vidgar den studerandes vyer.   

Jag har precis börjat på Handelshögskolan i Stockholm där jag studerar 
Business and Economics. Sedan finns det så otroligt många möjligheter 
att välja emellan.  I år tackade jag nej till några utländska universitet, men 
att studera vidare utomlands efter Handels är jag inte främmande för. Vid 
sidan av studierna har jag intressen och projekt som jag också skulle vilja 
utveckla och fullfölja.”

Gör idag: Pluggar Business and Economics vid Handelshögskolan i 
Stockholm. 
Det bästa med IB: Man får möjligheten att skräddarsy sin utbildning 
precis som man vill ha den. 
Så har jag haft nytta av IB: Jag har utvecklats både på det personliga 
och på det akademiska planet vilket har gett mig chansen att studera 
precis det jag vill på vilket universitet jag vill.
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