Inriktning: Ekonomi
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Inriktningsämnen – Ekonomi
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Entreprenörskap och företagande
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Företagsekonomi 2
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Matematik 3b
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Programfördjupning – Ekonomi

Vill du jobba med redovisning eller marknadsföring, bli civilekonom eller
kanske a
dvokat? 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 f öretag. 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. Välj mellan
programinriktningarna Ekonomi och Juridik.
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Internationell ekonomi
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Företagsekonomi specialisering

100

Marknadsföring
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Individuella val

Poäng

Kurs
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Kurs
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Du väljer kurser (200p) från ett urval som erbjuds
på skolan. Kontakta skolan för mer info.
Gymnasiearbete

Poäng

Gymnasiearbete

100

Med reservation för ändringar av kursutbud.

Inriktning: Ekonomi
Detta är ett bra val för dig som önskar nå fördjupade kunskaper inom ekonomins olika områden. Viktiga ämnen är bland annat
företagsekonomi, redovisning, kalkylering, marknadsföring, organisation, ledarskap och entreprenörskap. Psykologi, engelska och moderna
språk ingår också, samt internationell ekonomi som ger utbildningen ett globalt perspektiv.
Undervisningen i entreprenörskap bedrivs i projektform. Du lär dig arbeta målinriktat, lösa problem, ta eget ansvar och samarbeta med
andra. Inriktningen ger teoretiska och praktiska erfarenheter av att starta, driva och utveckla ett företag, vilket du får möjlighet att göra inom
projektet UF - Ung Företagsamhet.
Ung Företagsamhet
– entreprenörskap på riktigt!
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. Eleverna går igenom ett föreHermods Gymnasium Malmö

tags hela livscykel, från start via drift till
avveckling och får på så sätt ovärderlig
kunskap om, och erfarenheter av, företagande. Eleverna tar själva fram affärsidé, genomför marknadsundersökningar och skaffar startkapital.
Till varje UF-företag knyts en rådgivare från det lokala näringslivet. Lärarna
www.hermodsgymnasium.se

fungerar som handledare till eleverna
och stöttar dem genom hela UF-året.
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

