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Moderna språk: Franska, Tyska, Spanska
Inriktningsämnen – Juridik
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Filosofi 1
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Affärsjuridik

100

Rätten och samhället
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Psykologi 2a
Programfördjupning

Vill du jobba med redovisning eller marknadsföring, bli civilekonom eller kanske
advokat? På Ekonomiprogrammet studerar du samhällsekonomi, företagsekonomi,
entreprenörskap och juridik. Du kommer få lära dig om hur samhällets resurser
används för att tillgodose människors olika behov och hur företagsekonomin kan
användas för att starta och driva ett företag. Inom juridiken får du lära dig om det
svenska rättssystemet och du får kunskap om lagar som styr eller på andra sätt
påverkar företag, organisationer och privatliv.
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Entreprenörskap

100

Entreprenörskap och företagande

100

Ledarskap och organisation

100

Individuella val

Poäng

Kurs 1

100

Kurs 2
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Du väljer kurser från ett urval som erbjuds på skolan.
Såsom språk, idrott, matematik och estetiska kurser.

Gymnasiearbete

Poäng

Gymnasiearbete

100

Med reservation för ändringar av kursutbud.

Inriktning: Juridik
När du läser inriktningen juridik kommer du
att få sätta dig in i hur det svenska rättssystemet
fungerar och vilka lagar som styr företag,
organisationer och privatpersoner.
Du får även lära dig hur internationella lagar
kan påverka det svenska samhället. Du får lösa
konkreta juridiska problem utifrån de rättskällor
och metoder som du lär dig att använda under
utbildningen.
I ämnet filosofi lär du dig grundläggande
vetenskapsteori där ni kommer diskutera
existentiella frågor, etik, samhället, vetenskapen
och verkligheten. Du kommer också få stifta
bekantskap med ämnet psykologi.

Även inom denna programinriktning kommer
du få chansen att starta ditt eget företag genom
UF - Ung Företagsamhet.

Eleverna tar själva fram affärsidé, genomför
marknadsundersökningar och skaffar startkapital.

Genom projektet Ung Företagsamhet får våra
elever möjlighet att träna och utveckla sin
kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Under ett läsår får de driva egna företag, så
kallade UF-företag, och sälja verkliga varor och
tjänster.

Till varje UF-företag knyts en rådgivare från
det lokala näringslivet. Lärarna fungerar som
handledare till eleverna och stöttar dem genom
hela UF-året.

Eleverna går igenom ett företags hela livscykel,
från start via drift till avveckling och får på så
sätt ovärderlig kunskap om, och erfarenheter av,
företagande.

Hermods Gymnasium Stockholm

www.hermodsgymnasium.se

Projektet ger eleverna en ökad förmåga att fatta
beslut, lösa problem och ökat självförtroende.
Här får eleverna använda sig av sina teoretiska
kunskaper i praktiken, samtidigt som de får en
mängd kontakter utanför skolans värld som de
kan ha nytta av senare i livet.

info@hermodsgymnasium.se

