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REKTORN
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Vårt mål med ProCivitas Lund är att ge dig som elev förutsättningar att
lyckas i dina studier och framtida yrke. Detta gör vi genom att erbjuda
dig en kvalitativ utbildning med den bästa undervisningen, så att du
utvecklas till en individ som möter framtiden med självförtroende. Vi
anställer bara lärare som brinner för uppdraget och som genom sitt
engagemang vägleder dig till de bästa resultaten. Lärarnas kompetens
och elevernas studiemotivation är det som bygger ProCivitas.
Vi ser till att undervisningen genomsyras av samhället utanför och låter
omvärlden synas i din vardag, då vi vet att du växer i det samarbetet.
Vi bjuder in gästföreläsare, anordnar studiebesök och har ett mentorsprogram, där varje elev erbjuds en mentor från näringslivet.
På ProCivitas är vi stolta över att flera av våra tidigare elever presterar på toppuniversitet som YALE
och Handelshögskolan i Stockholm. Det betyder att vi lyckas med vårt uppdrag att förbereda elever för
vidare studier.
Vi vet att skolmiljön är viktig för att du ska trivas. Därför ligger ProCivitas på universitetsområdet mitt
i Lund. Det är betydelsefullt vad du tycker och viktigt för oss att följa upp den kvalitet vi står för, varför
vi kontinuerligt mäter kvaliteten på skolan.
Varmt välkommen till tre fantastiska år på ProCivitas!
Camilla Bosson
Rektor
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PROCIVITAS KONCEPT

”Vi har en stark
gemenskap och många
trevliga traditioner”

EN SKOLA
UTÖVER DET
VANLIGA
För att möta framtidens krav är det, förutom att

bjuder vi även in spännande föreläsare som delar

få en kvalitativ utbildning, viktigt att behärska en

med sig av sina erfarenheter inom många olika

rad olika förmågor och färdigheter. Hos oss

ämnen.

kommer du att ställas inför situationer och uppgifter som innebär att du får utmana dig själv.
Detta kan inledningsvis verka lite skrämmande
och svårt, men vi garanterar att när du avslutat
din utbildning har du inte bara fått goda teoretiska
kunskaper utan även utvecklat din förmåga att

För att nå goda studieresultat måste du trivas, må
bra och känna dig trygg. Vi har en stark gemenskap och många uppskattade traditioner som till
exempel teambuildingsläger, galakvällar, sleepovers
och mycket annat.

kommunicera, din drivkraft, din kreativitet och din

Vi uppmuntrar våra elever att ta egna initiativ och

ledarskapsförmåga.

många elevkommittéer har startats genom åren.

På ProCivitas samverkar vi med det lokala näringslivet på flera olika sätt. Bland annat erbjuder vi
dig en mentor som fungerar som ditt personliga
bollplank. Som komplement till undervisningen

Ett exempel är PCCAC – en elevgrupp som hjälper
varandra med respons, råd och motivation i
arbetet med College Applications för framförallt
studier i Storbritannien och USA.

ProCivitas har drivit skolor i över 20 år och f inns på flera orter i landet.
På alla våra enheter f inns samma höga ambitioner och en kultur som präglas av
engagemang, gemenskap och entreprenörskap.
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NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

FRÅN GENETIK TILL
FÖRETAGSAMHET

NATURVETENSKAPS-PROGRAMMET

Undrar du hur man löser ett brott med DNA-teknik? Funderar du över
vilka effekter klimatförändringen har på din vardag? Vill du gå en bred
utbildning som öppnar många vägar till intressanta utbildningar och yrken?
Då är Naturvetenskapsprogrammet något för dig!
Du kommer att studera allt från kemiska processer

universitet, forskningsstationer och företag som

och fysikaliska fenomen, till logisk problemlösning,

ger dina studier en stark verklighetsförankring. Du

astronomi och matematik. Att studera naturveten-

som naturvetare har även möjlighet att inom

skap blir ännu mer spännande och intressant när

ramen för Ung Företagsamhet utveckla din entre-

man får se, känna, höra och uppleva sambanden

prenörsanda och drivkraft – egenskaper som är

i naturen. Du kommer därför att få laborera i

en viktig del av ProCivitas profil.

moderna och välutrustade laborationslokaler. Vid
flera tillfällen under dina gymnasieår kommer du

Efter avslutad utbildning kommer du att ha ut-

att få skapa egna projekt i samarbete med företag

vecklat din förmåga att se möjligheter, lösa

eller forskare. I dessa projekt arbetar du med

problem och omsätta idéer i praktisk handling.

aktuella ämnen som exempelvis miljö, energi,

Du kommer även att ha goda förutsättningar att

läkemedel och innovationer.

lyckas med vidare studier inom naturvetenskap,
matematik och teknik men även inom andra

På ProCivitas studerar du i en miljö präglad av

områden. Kanske söker du in till läkarprogrammet

nyfikenhet, kreativitet och nytänkande. Som en

eller utbildar dig till civilingenjör?

del av din utbildning kommer du därför att besöka

Inriktningar
Naturvetenskap				Naturvetenskap & Samhälle
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NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

POÄNGPLAN

INRIKTNING

GEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5			100
Engelska 6 			

100

Historia 1b 			

100

Idrott och hälsa 1 		

100

Matematik 1c 			

100

Matematik 2c 			

100

Matematik 3c 			

100

Religionskunskap 1 		

50

Samhällskunskap 1b 		

100

Svenska 1 			

100

Svenska 2 			

100

Svenska 3 			

100 			

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Biologi 1 			

100

NATURVETENSKAP
På ProCivitas kan du välja att läsa inriktningen naturvetenskap, vilket
kommer att ge dig fördjupade kunskaper inom de naturvetenskapliga
ämnena biologi, fysik, kemi och matematik.

Fysik 1a 				150
Kemi 1 				100
Moderna språk

		

100

INRIKTNINGSÄMNEN
Biologi 2 			100

Under utbildningen kommer du bland annat att

Flera av våra lärare på det naturvetenskapliga

läsa om hur sambanden i naturen fungerar, allt

programmet har forskat, doktorerat och tidigare

från minsta cell i kroppen till galaxer i universum.

arbetat inom näringslivet i sina specifika

Fysik 2 				100

Du kommer även att läsa fördjupad matematik

Kemi 2 				100

och lära dig hur matematikens begrepp och sym-

Matematik 4 			

100

i avsikt att förstå och analysera samband inom

PROGRAMFÖRDJUPNING
Programmering 1		

bolspråk kan användas för att utforma modeller

100

Matematik 5			100
Individuellt val 			

200

Gymnasiearbete 		

100

andra ämnesområden.
Utbildningen kommer att stimulera din nyfikenhet
och förmåga till analytiskt tänkande. För att
berika din utbildning och samtidigt säkerställa
relevans och verklighetsförankring kommer

TOTAL 			2500

EXEMPEL PÅ INDIVIDUELLT VAL
Matematik 5, Naturvetenskaplig
specialisering, Programmering 1,
Idrott och hälsa 2, Engelska 7,
Psykologi 1, Filosofi 1

gästföreläsare,
studiebesök och resor att utgöra återkommande
inslag. Ett stående resmål dit vi skickar alla våra
naturelever är CERN-laboratoriet i Geneve där
du som elev inte bara får en presentation av
deras partikelaccelerator utan även chansen
att arbeta i deras stora labb.

områden vilket gör att de har mycket goda
kunskaper kring vilka naturvetenskapliga färdigheter som krävs i arbetslivet. De elever som
söker extra utmaningar uppmuntras att söka
forskningsprojekt utanför
skolan dels genom gymnasiearbetet, dels genom
externa sommarforskarskolor som vi bistår med
stipendie till, så som exempelvis Karolinska och
Rays.
Naturvetenskapsprogrammet med inriktning
natur är ett utmärkt val för dig som gillar
matematik och de naturvetenskapliga ämnena!
Det är en bred utbildning som ger dig en stabil
grund inför vidare studier. Efter avslutad utbildning kommer du ha goda förutsättningar att
lyckas med vidare studier inom en rad olika
utbildningsområden.

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR
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NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

POÄNGPLAN

INRIKTNING

GEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5			100
Engelska 6 			

100

Historia 1b 			

100

Idrott och hälsa 1 		

100

Matematik 1c			100
Matematik 2c 			

100

Matematik 3c 			

100

Religionskunskap 1 		

50

Samhällskunskap 1b 		

100

Svenska 1 			

100

Svenska 2 			

100

Svenska 3 			

100 			

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Biologi 1 			

100

Fysik 1a 				150
Kemi 1 				100
Moderna språk

		

INRIKTNINGSÄMNEN
100

Biologi 2			100
PROGRAMFÖRDJUPNING
Geografi 2			100
Politik och hållbar utveckling

Vill du gå en bred utbildning som öppnar många vägar till intressanta utbildningar
och yrken? Vill du slippa välja mellan politik och Pythagoras sats?

100

Geografi 1			100
Samhällskunskap 2		

NATURVETENSKAP &
SAMHÄLLE

100

Retorik				100
Individuellt val 			

200

Gymnasiearbete 		

100

Inriktningen naturvetenskap & samhälle ger dig

nasieår kommer du att få skapa egna projekt i

möjlighet att studera naturvetenskap och sam-

samarbete med företag och forskare. Vi bjuder

hällskunskap parallellt samtidigt som du lär dig

även in gästföreläsare och åker på spännande

hur ämnena också påverkar varandra – inte minst

studiebesök både i närmiljön och utomlands.

i frågor om hållbar utveckling. Genom inriktningen
får du kunskaper inom såväl fysik, kemi och biologi som geografi, religion och samhällskunskap.

EXEMPEL PÅ INDIVIDUELLT VAL
Matematik 4, Programmering 1,
Idrott och hälsa 2, Engelska 7,

behörighet till vidare studier och goda förutsättningar att lyckas med studier inom såväl

Vi sammanför de naturvetenskapliga kurserna

naturvetenskapliga som samhällsvetenskapliga

med de samhällsvetenskapliga kurserna för att

områden utifrån dina intressen och målsättningar.

specialisera oss på sambandet mellan miljö,
ekonomi, hälsa och utveckling.

TOTAL 			2500

Efter avslutad utbildning har du fått en bred

Naturvetenskapliga programmet med inriktning
samhälle är för dig som inte bara vill välja ett

Du som läser naturvetenskap & samhälle har

program utan istället plocka det bästa från både

även möjlighet att, inom ramen för Ung Företag-

naturvetenskapen och samhällsvetenskapen!

samhet, utveckla din entreprenörsanda och
drivkraft. Vid flera tillfällen under dina tre gym-

Psykologi 1, Filosofi 1, Filosofi 2, Retorik
MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR
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SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

FRAMTIDSFOKUS I EN
GLOBAL VÄRLD
SAMHÄLLSVETENSKAPS-PROGRAMMET
INTERNATIONELL PROFIL

Vill du förstå viktiga samhällsfrågor? Undrar du över hur ekonomiska och
sociala förhållanden skapar olika villkor på vår jord? Vill du arbeta med
internationella relationer och fördjupa dig i världspolitiken? Då är ProCivitas
samhällsvetenskapsprogram rätt för dig!
Detta är utbildningen för dig som är engagerad

varför det blir allt viktigare med internationella

och nyfiken och har ett stort intresse för din

kontakter och erfarenheter. På ProCivitas ser vi

omvärld. Att studera samhällsvetenskap är

till att du får rätt verktyg för att kunna ta till vara

spännande och utvecklar dina kunskaper om

på dessa möjligheter. Vi ger dig goda teoretiska

samhällsförhållanden såväl lokalt som globalt. På

kunskaper i kombination med praktiska erfaren-

ProCivitas samhällsvetenskapsprogram kommer

heter, exempelvis i form av studieresor och besök

du att studera makt ur ekonomiska, sociala och

hos olika organisationer, gästföreläsare med

politiska perspektiv. I utbildningen behandlas även

internationella erfarenheter samt spännande case-

mediernas förutsättningar och möjligheter. Detta

tävlingar i samarbete med företag.

för att du ska utveckla både ditt vetenskapliga
och kritiska förhållningssätt.

Efter examen från programmet kommer du att ha
utvecklat din förmåga att se möjligheter och

På Samhällsvetenskapsprogrammet arbetar vi med

omsätta idéer i praktisk handling. Du kommer

en internationell profil. Den ökade globaliseringen

dessutom att vara väl förberedd på högskolestudier

gör att avstånden minskar och möjligheterna ökar,

inom ett brett samhällsvetenskapligt område.

Inriktningar
Samhällsvetenskap

Beteendevetenskap
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SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

POÄNGPLAN

INRIKTNING

GEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5			100
Engelska 6 			

100

Matematik 1b			100
Matematik 2b 			

100

Samhällskunskap 1b 		

100

Idrott och hälsa 1 		

100

Religionskunskap 1		

50

SAMHÄLLSVETENSKAP

Naturkunskap 1b			100
Historia 1b			100
Svenska 1 			

100

Svenska 2 			

100

Svenska 3 			

100 			

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Filosofi 1			50
Moderna språk			200

Vill du fördjupa dina kunskaper om samhällsstrukturer och människors
livsvillkor? Vill du förberedas inför att studera, arbeta och leva i en allt mer
globaliserad värld? Vill du dessutom vara med och skapa ett starkt samhälle
och en hållbar värld?

Psykologi 1			50
INRIKTNINGSÄMNEN
Geografi 1			100
Historia 2a			100
Religionskunskap 2 		

50

Samhällskunskap 2		

100

Samhällskunskap 3		

100

PROGRAMFÖRDJUPNING

På Samhällsvetenskapsprogrammet med inrik-

skolan. Detta för att ge dig som elev möjlighet

tning samhällsvetenskap får du möjlighet att,

att omsätta dina teoretiska kunskaper i verkliga

genom fördjupningskurser, utveckla dina kun-

sammanhang – redan under gymnasiet. Vi bjuder

skaper ytterligare i samhällsfrågor, kulturella

in gästföreläsare från organisationer och företag,

strukturer och internationella relationer. Du

vi åker på studiebesök, besöker Sveriges riksdag,

kommer att studera samhällsförhållanden i

anordnar FN-rollspel och besöker historiska platser

Sverige och världen i övrigt samtidigt som du

i Europa. Givetvis kommer du som läser samhälls-

lär dig om samspelet mellan individ och samhälle.

vetenskaplig inriktning även att få möjlighet,

Du kommer att kunna fördjupa dig inom politik,

inom ramen för Ung Företagsamhet, att starta

hållbarhet, rättssystem och miljö. Därtill kommer

ett eget företag - från idé till verklighet.

Internationella relationer		

100

Rätten och samhället		

100

Politik och hållbar utveckling

100

Individuellt val 			

200

du att utveckla din förmåga att tolka, förklara

Gymnasiearbete 		

100

och tillämpa olika samhällsvetenskapliga
metoder.

TOTAL 			2500

EXEMPEL PÅ INDIVIDUELLT VAL

På ProCivitas har vi ett nära samarbete med

Inriktningen samälllsvetenskap passar dig som
vill ha en bred utbildning och som vill vara väl
förberedd på högskolestudier inom ett brett
samhällsvetenskapligt område.

det lokala näringslivet och samhället utanför

Idrott och hälsa 2, Matematik 3b,
Geografi 2, Engelska 7, Psykologi 1,
Filosofi 2, Psykologi 2, Retorik
MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR
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SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

POÄNGPLAN

INRIKTNING

GEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5			100
Engelska 6 			

100

Matematik 1b 			

100

Matematik 2b			100
Samhällskunskap 1b		

100

Idrott och hälsa 1		

100

Religionskunskap 1 		

50

Naturvetenskap 1b		

100

BETEENDEVETENSKAP

Historia 1b			100
Svenska 1 			

100

Svenska 2 			

100

Svenska 3 			

100 			

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Filosofi 1			50
Moderna språk 			

200

Undrar du varför människor tänker, känner och beter sig som de gör?
Intresserar du dig för hur och varför vi påverkas av olika grupper?
Vill du kunna förstå och analysera det mänskliga beteendet?
Då ska du välja ProCivitas inriktning beteendevetenskap.

Psykologi 1			50
INRIKTNINGSÄMNEN
Ledarskap & organisation

100

Kommunikation			100
Psykologi 2			50
Samhällskunskap 2 		

100

Sociologi			100

Hos oss ges du fördjupad kunskap om och för-

läsare, anordnar work-shops, åker på studiebesök

ståelse för människors ageranden och samspel,

både i närområdet och till andra länder för att

utveckling och kommunikation. Inriktningen

du som elev ska kunna få en djupare förankring

kombinerar breda samhällsvetenskapliga kurser

av dina kunskaper inom samhällsvetenskap och

med fördjupande studier inom bland annat

beteendevetenskap.

psykologi och mänskligt beteende.

PROGRAMFÖRDJUPNING

Inriktningen passar dig som exempelvis funderar

Internationella relationer		

100

ProCivitas beteendevetenskapliga inriktning

på att bli idrottsledare eller vill läsa vidare till

Rätten och samhället		

100

förbereder dig som i framtiden vill arbeta med

psykolog, socionom, lärare eller polis. Beteende-

Geo 1				100

människor på olika sätt. Genom kurser i bland

vetenskap passar även dig som vill arbeta med

annat psykologi, sociologi och kommunikation

personal- och ledarskapsfrågor. Hur skulle du

lär du dig om det mänskliga psyket och hur vi

vilja göra skillnad och genomföra förändringar

människor beter oss i samhället, både som en-

som gör vårt samhälle och vår värld lite bättre?

skilda individer, gruppdeltagare och samhälls-

Utbildningen är bred och förbereder dig för alla

medborgare. Vi bjuder in intressanta gästföre-

möjligheter längre fram i livet.

Individuellt val 			

200

Gymnasiearbete 		

100

TOTAL 			2500

EXEMPEL PÅ INDIVIDUELLT VAL
Internationella relationer, Rätten och
samhället, Politik och hållbar utveckling,
Retorik, Matematik 3b, Geografi 2,
Engelska 7, Idrott och hälsa 2, Filosofi 2,
Psykologi 2
MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR
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EKONOMIPROGRAMMET

ENTREPRENÖRSKAP
OCH FRAMÅTANDA

EKONOMI-PROGRAMMET

Vill du veta hur man marknadsför en produkt eller startar ett företag? Är du vår
nästa framgångsrika entreprenör? ProCivitas ekonomiprogram passar dig som
vill vara väl förberedd på att ta plats i näringslivet och som vill ha erfarenhet av
entreprenörskap redan på gymnasiet.
På ProCivitas ekonomiprogram arbetar vi med

nadsföring och presentationsteknik. På vårt

ett starkt fokus på ett verklighetsanknutet entre-

ekonomiprogram lägger vi stor kraft vid att arbeta

prenörskap samt din personliga utveckling. Du lär

med just detta. Under hela utbildningen har vi ett

dig både ekonomins spelregler och juridikens lagar

nära samarbete med svenskt näringsliv och skapar

och får dessutom lära dig hur det är att driva ett

kontinuerligt möjligheter för dig att utmanas och

företag i praktiken. Redan under ditt andra år

utvecklas genom att exempelvis arbeta med att

startar du tillsammans med ett par klasskamrater

lösa case åt företag i det svenska näringslivet,

ett UF-företag. Tillsammans utvecklar ni en affär-

göra studiebesök samt möta gästföreläsare som

sidé och ger er ut för att konkurrera med befintliga

har olika erfarenheter av företagande och ledar-

företag på marknadens villkor.

skap.

Arbetet med att förverkliga en affärsidé kräver,

Efter examen från ProCivitas ekonomiprogram

utöver kunskaper inom ekonomi och juridik, stor

kommer du att ha goda förutsättningar att lyckas

drivkraft. Därtill krävs kompetens inom ledarskap,

med högskolestudier inom exempelvis ekonomi,

organisationsteori, försäljning, psykologi, mark-

juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Inriktningar
Ekonomi

Juridik
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EKONOMIPROGRAMMET

POÄNGPLAN

INRIKTNING

GEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5			100
Engelska 6 			

100

Historia 1b 			

100

Idrott och hälsa 1 		

100

Matematik 1b 			

100

Matematik 2b 			

100

Naturvetenskap 1b		

100

Religionskunskap 1 		

50

Samhällskunskap 1b 		

100

Samhällskunskap 2		

100

Svenska 1 			

100

Svenska 2 			

100

Svenska 3 			

100 			

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Företagsekonomi 1		

100

EKONOMI
ProCivitas ekonomiprogram med inriktning ekonomi passar dig som vill
ha en bred utbildning som samtidigt leder till fördjupade kunskaper inom
företagsekonomiska områden. Perfekta förutsättningar för en blivande
CEO eller entreprenör!

Moderna språk			100
Privatjuridik 			100

På Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi

Detta, i kombination med möjligheten att starta

kommer du bland annat att få studera marknads-

ditt eget UF-företag samt skolans nära samar-

föring, redovisning och kalkylering. Utöver för-

bete med näringslivet, innebär att du redan på

djupade ekonomiska kunskaper finns det även

gymnasiet lär dig att starta och driva ett företag,

Matematik 3b			100

utrymme för andra fördjupningar. Inom ämnet

från idé till verklighet. Vi anordnar work-shops

psykologi får du exempelvis förståelse för hur

och draknästen där du kommer att få vara med

PROGRAMFÖRDJUPNING

människor tänker och handlar, vilket är viktigt

om att stå inför en jury av högt uppsatta företag-

vid beslut och bedömningar inom både ekonomi

sledare och sälja in din idé om ett framgångsrikt

och juridik. Du kommer även att studera ledarskap

företag, vara eller tjänst.

Psykologi 1

		

50

INRIKTNINGSÄMNEN
Entreprenörskap & företagande

100

Företagsekonomi 2		

100

Internationella relationer		

100

Rätten och samhället		

100

Marknadsföring			100
Individuellt val 			

200

Gymnasiearbete 		

100

TOTAL 			2500

EXEMPEL PÅ INDIVIDUELLT VAL

och organisation, något som är användbart i
alla yrken och professioner.

Du kommer att lära dig att ta ansvar och
utveckla såväl din drivkraft som din kommuni-

På ProCivitas går entreprenörskap som en röd

kativa förmåga vilket är ovärderlig kunskap

tråd genom hela verksamheten och i synnerhet

oavsett om du väljer att studera vidare eller att

på Ekonomiprogrammet. Du kommer få läsa

fortsätta på den entreprenöriella banan.

kursen entreprenörskap och företagande.

Retorik, Idrott och hälsa 2,
Engelska 7, Psykologi 1, Filosofi 1,
Moderna språk, Marknadsföring,
Internationell ekonomi, Rätten och
samhället

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR
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EKONOMIPROGRAMMET

POÄNGPLAN

INRIKTNING

GEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5			100
Engelska 6 			

100

Historia 1b 			

100

Idrott och hälsa 1 		

100

Matematik 1b 			

100

Matematik 2b 			

100

JURIDIK

Naturkunskap 1b			100
Religionskunskap 1 		

50

Samhällskunskap 1b 		

100

Samhällskunskap 2		

100

Svenska 1 			

100

Svenska 2 			

100

Svenska 3 			

100 			

Vill du veta hur man löser kluriga juridiska problem, startar ett
företag eller vad som utmärker en bra ledare?

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
100

Ekonomiprogrammet med inriktning juridik är ett

Utöver breda kunskaper inom ekonomi och juridik

Moderna språk			100

brett program som ger dig en bred behörighet

kommer du även att få tillfälle att utvecklas inom

till vidare studier. Här utvecklar du dina kunska-

andra fördjupningar. Inom ämnet psykologi får du

per i samhällskunskap, företagsekonomi, entre-

exempelvis förståelse för hur människor tänker,

prenörskap och juridik.

känner och handlar, vilket är viktigt vid beslut och

Företagsekonomi 1		

Privatjuridik 			100
Psykologi 1

		

50

INRIKTNINGSÄMNEN
Affärsjuridik 			100
Filosofi 1			50
Rätten och samhället		

100

Psykologi 2a			50
PROGRAMFÖRDJUPNING
Entreprenörskap & företagande

100

Internationell ekonomi		

100

Marknadsföring			100
Individuellt val 			

200

Gymnasiearbete 		

100

TOTAL 			2500

Inriktningen juridik ger dig kunskap kring rätts-

bedömningar inom både ekonomi och juridik.

ordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle.

På Ekonomiprogrammet med inriktning juridik

Du kommer även att lära dig om avtal och inter-

kommer du även att läsa kursen entreprenörskap

nationell rätt för att kunna förstå vår globali-

och företagande. Här får du en unik möjlighet att

serade värld.

starta ditt eget företag och, inom ramen för Ung

Utbildningen kommer ge dig gedigna förmågor
att analysera och bedöma juridiska problem
med hjälp av rättskällor och juridiska metoder
som du kommer att ha användning av oavsett
framtida yrke.

Företagsamhet, tävla mot andra gymnasieelevers
nystartade företag. Vi bjuder regelbundet in gästföreläsare, åker på studiebesök till bland annat
domstolar och advokatbyråer, besöker intressanta
företag och organisationer för att du som elev
ska få en djupare förståelse för de ekonomiska
och juridiska inriktningarna.

EXEMPEL PÅ INDIVIDUELLT VAL
Internationell ekonomi, Marknadsföring,
Rätten och samhället, Retorik, Matematik 3b,
Idrott och hälsa 2, Engelska 7, Psykologi 1,
Filosofi 1, Moderna språk
MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR
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PRISBELÖNT FOKUS PÅ
ENTREPRENÖRSKAP

VERKLIGHETSFÖRANKRING
I PRAKTIKEN
På ProCivitas uppmuntrar vi eleverna till att
samarbeta med olika aktörer i samhället för
att få en större inblick i arbetslivet. Detta
sker dels via projekt som anordnas inom
ramen för ProCivitas utbildning och dels

På ProCivitas arbetar vi med en tydlig metodik där din individuella utveckling
och kreativitet sätts i centrum. Vi använder bland annat Ung Företagsamhets väl
beprövade koncept för hur man startar och driver ett eget företag under ett skolår.

genom att vi stödjer de elever som vill
fördjupa sig inom sitt intresseområde i
samarbete med andra organisationer. Två
framgångsrika exempel på detta är våra
elevers deltagande i de nationella forskarskolorna Rays och Karolinska Institutets

Genom detta projekt lär du dig ta ansvar, tränar
din kommunikativa förmåga och utvecklar din
drivkraft. Du driver ett riktigt företag baserat på
en egen affärsidé, träffar kunder, köper in från
leverantörer och ställer ut på mässor. Du har
också möjlighet att tävla mot andra UF-företag
i Skåne och Sverige. UF-Juryn består av representanter från näringslivet.

”Med ett genomtänkt koncept i alla dess
delar, där produkterna och det personliga
engagemanget kom fram, så bjöd företaget
på en unik känsla av ”hemma hos” i
monterns utformning och exponering
av varan”.

sommarforskarskola.

motivering från uf-juryn

SONJA KOVALEVSKY-DAGARNA

LISE MEITNER-DAGARNA

Varje år skickar ProCivitas i Lund iväg elever på

Vi skickar årligen gymnasieelever till Lise

olika utmaningar. Svenska nationalkommittén

Meitner-dagarna, som är en återkommande

för matematik anordnar Sonja Kovalevsky-

konferens för fysikintresserade. Konferens

dagarna och årligen har vi elever som deltar.

ens mål är att under två dagar låta ungdomar

Dagarna arrangeras för att öka intresset för

möta aktuell och intressant fysik i ämnets hela

matematikstudier bland ungdomar. Under Sonja

bredd och därigenom bidra till ökad förståelse

Kovalevsky-dagarna får eleverna ta del av en

för fysikens roll och möjligheter. Det långsiktiga

spännande och inspirerande blandning av före-

syftet är att öka intresset för fysikämnet samt

drag, workshops, problemlösning och social

att uppmuntra fler elever att gå vidare till

samvaro. Det kommer nationella och inter-

naturvetenskapliga och tekniska högskole-

nationella föreläsare från både universitetet och

utbildningar.

näringsliv.
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ELEVPORTRÄTT

Naturvetenskapsprogrammet

MATILDA RENNSTAM
Matilda tycker att gemenskapen och relationen mellan lärare och elever
utmärker sig på ProCivitas. Hon trivs med att gå på en mindre skola
där alla känner alla, där eleverna är studiemotiverade och där lärarna
är väldigt kunniga inom sina ämnen.
HUR KOMMER DET SIG ATT DU VALDE

Jag upplever att vi blir väldigt bra förberedda

PROCIVITAS LUND?

inför att studera vidare.

– Innan jag började på ProCivitas hade jag hört
mycket bra saker om skolan från äldre kompisar
som gick där. Det landade i att jag sökte och
skolan lever verkligen upp till mina förväntningar.
Ju längre tid jag går här, desto bättre tycker jag
att skolan blir!

BERÄTTA OM STÄMNINGEN PÅ SKOLAN!
– Det är väldigt mysig stämning här! ProCivitas
Lund är en liten skola och man kan alltid bolla
frågor och tankar med elever från andra årskurser
om man behöver hjälp. Vi har även en elevkår som
styr upp många roliga aktiviteter för alla årskurser

– Jag trivs med att det är en liten skola. Jag upp-

och det bidrar till en ökad gemenskap på skolan

lever att man får en bättre relation till lärarna och

där alla lär känna varandra.

eleverna eftersom att man lär känna alla på skolan.
Här är alla studiemotiverade och lärarna väldigt
kunniga inom sina ämnen, vilket också bidrar till
att man själv blir mer driven.
VARFÖR NATURVETENSKAPSPROGRAMMET?
– Jag har alltid varit intresserad av de naturvetenskapliga ämnena. Det är en bred utbildning som
ger en många framtida möjligheter.

VAD HAR DU FÖR FRAMTIDSPLANER?
– Jag vill läsa vidare efter gymnasiet och jobba
med någonting inom naturvetenskap. Att gå natur
ger mig stora valmöjligheter när det kommer till
vidare studier.
VAD ÄR DINA TIPS TILL EN ELEV SOM SKA
VÄLJA GYMNASIUM?
– Välj ett program som du tycker verkar roligt och

– Vi labbar väldigt mycket, vilket gör att man får

som du tror att du kommer trivas på! Välj inte

en större förståelse för det man studerar. Labbet

skola eller linje utifrån vad dina vänner väljer, du

på ProCivitas är professionellt, väldigt likt ett lab-

kommer att få nya vänner under din gymnasietid!

oratorium på ett universitet eller på en arbetsplats.
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MENTORSKAP
Genom ProCivitas mentorsprogram erbjuds du en unik
inblick i arbetslivet. Ditt intresse för bransch och
utbildning anpassas till valet av din mentor oavsett
vilket program du läser. Mentorn, en representant för
en mindre eller större arbetsplats, fungerar under din
gymnasietid som ditt personliga bollplank.
Mentorskapet kan hjälpa dig att se dina egna styrkor,
få en tydligare framtidsbild, vidgade perspektiv och ett
utökat kontaktnät. Våra mentorer kommer från en rad
olika branscher och företag. Mentorsprogrammet är
strukturerat med tydliga mål och syftar till personlig
och professionell utveckling.

MENTORSKAP HJÄLPER DIG ATT:

- Få en tydligare framtidsbild
- Vidga dina vyer och ge nya perspektiv
- Få inblick i bransch och yrke
- Bygga ett kontaktnät
- Utveckla din sociala kompetens		
		

”Att vara mentor på ProCivitas innebär en fantastisk möjlighet att ta del av
ungdomars tankar och funderingar här och nu och inför framtiden. Samtidigt
får jag dela med mig av de erfarenheter som jag själv har utvecklat genom
mina arbets- och livserfarenheter.”
MONIKA KUMLIN LARSSON
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”ProCivitas har
utsetts till en av
Sveriges Bästa
Arbetsplatser av
Veckans Affärer.”

VI PÅ
SKOLAN
VÅR PERSONAL
Våra lärare har stor erfarenhet från arbetslivet och kompetenser hämtade utanför skolans värld. Många har tidigare
undervisat på såväl universitet som i näringslivet eller arbetat
direkt inom de ämnen som de nu undervisar i. Varje år genomförs utvärderingar av verksamheten där framförallt elevernas
åsikter om undervisningen vägs in. ProCivitas satsar hårt på
sin personal för att få dem att trivas och prestera maximalt
för sina elever. ProCivitas har personalprogram för bl.a. hälsa
och utbildning. Detta har lett till att ProCivitas har utsetts till
en av Sveriges bästa arbetsplatser av Veckans Affärer.
VÅRA ELEVER
På ProCivitas går alla typer av elever – en del med ett medvetet mål för sin utbildning, andra går här för att de vill ha en
bra och bred utbildning som ger dem stora möjligheter att
välja vad de vill syssla med i framtiden. Det som är mest utmärkande för de elever som väljer ProCivitas är viljan att göra
någonting bra av sin gymnasietid och att de vill tillbringa den
i en miljö där kvalitet är ett nyckelord. Vi har nolltolerans mot
mobbning och dåligt uppförande. På ProCivitas får du vara dig
själv. Mångfald och olikhet bejakas och uppmuntras.
ALUMNIVERKSAMHET
ProCivitas har även en alumniförening för de som tagit studenten på skolan. Detta viktiga nätverk av före detta elever
har många aktiva förgreningar t.ex på Handelshögskolan i
Stockholm och på ett stort antal universitet runt om i världen.
Målsättningen med föreningen är att den skall vara ett nätverk
för nytta och nöje under såväl vidare studier som i ett
kommande yrkesliv.
ProCivitas har även en egen alumniapp där alumner från våra
skolor över hela Sverige har kontakt med varandra och kan
utbyta erfarenheter. Eftersom våra alumner har erfarenheter
inom en rad olika områden bjuder vi regelbundet in dem som
gästföreläsare på våra skolor och vissa utav dem ha kommit
att bli uppskattade mentorer i ProCivitas mentorsprogram.
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VÅRA ALUMNER
BERÄTTAR

”Redan från första veckan i årskurs 1 blev jag en del av en stor gemenskap. En
gemenskap inte endast bestående av eleverna, utan även lärarna och ledningen.
En gemenskap som nu bildat ett brett nätverk av alumnis och kontakter med
mängder av olika kunskaper som vi delar med varandra. Lärarna jag hade under min
tid på ProCivitas är utan tvekan de bästa jag någonsin haft. Idag jobbar jag som chef
för internationella sälj och partnerskap på f intech-bolaget Pej. En resa som jag
påbörjade parallellt med mina studier på ProCivitas i årskurs tre. Med stöd och
engagemang från lärarna kunde jag sköta mina studier och samtidigt starta upp min
karriär, vilket gav mig ett stort försprång. Brinner du för entreprenörskap och vill göra
något mer med dina tre år av gymnasiestudier? Då är ProCivitas helt rätt för dig.”

PETTER STALIN
PROCIVITASALUMN

”Idag studerar jag både ekonomi på Handels och statsvetenskap på
Försvarshögskolan, och jag har uppfattningen att ingen annan skola kunde gjort mig
mer förberedd än ProCivitas gjorde. Genom att ha engagerade lärare som aldrig slutar
bry sig f ick jag fantastiskt bra förberedelse inför universitetsstudier. Men förutom det
akademiska, f ick jag ta den av något som inte kan förväntas av en skola. Vi f ick resa,
vi f ick fantastiska mentorer (jag har fortfarande kontakt med min), vi f ick ta ansvar
och lära oss praktiskt genom elevkåren men framförallt f ick vi vänner för livet - både
genom klasskompisar men också lärare. Jag ångrar inte en dag att jag sökt ProCivitas,
för med ProCivitas blev det mycket lättare att nå dit jag är idag!”

JOHANNA PERSSON
PROCIVITASALUMN

28

29

ELEVKÅREN

ELEVKÅREN
Elliot Wigg – Ordförande i Elevkåren
VARFÖR VILLE DU VARA MED I ELEVKÅREN?

lärare. Från dag ett etableras starka vänskaps-

– Första dagen på skolan välkomnades jag av en

band, lärarna hjälper gärna oss elever och finns

omhändertagande elevkår, redan då bestämde

alltid tillgängliga.

jag mig för att jag ville söka. Jag ville vara med
och skapa en skolmiljö präglad av omtanke och
delaktighet, där alla elever känner sig sedda,
inkluderade och accepterade för den man är.
Detta bär jag med mig varje dag och försöker
på bästa sätt etablera det i vår verksamhet.

– Utbildningarna knyter an till samhället och
näringslivet vilket gör att man får större perspektiv
och praktisk erfarenhet. Mentorskapsprogrammet
och det stora fokuset på UF är exempel på detta.
– Även skolmaten är värd att nämna. Under
skoldagarna är lunchen något man längtar efter

VAD GÖR ELEVKÅREN?
– Vi vill förgylla vardagen och sätta guldkant på
tillvaron. Vi bygger broar mellan årskurser, ger

och man blir aldrig besviken! Varje morgon finns
det även en frukostbuffé.

eleverna olika erfarenheter och framförallt minnen.

VAD ÄR DITT BÄSTA TIPS INFÖR

Det görs exempelvis genom event och uppvakt-

GYMNASIEVALET?

ande av traditioner. Vi har även samarbeten med

– Fastställ vilka förväntningar du har på din

lokala restauranger och företag som ger medlem-

gymnasieskola, då blir det lättare att jämföra

marna exklusiva rabatter. Vi är en bred verksamhet

olika skolor. Gå även på öppna hus och skugga

och erbjuder något som passar alla. Vi vill sätta

elever, det kommer verkligen att underlätta!

ett leende på allas läppar och göra gymnasietiden
till den bästa - från insparken i ettan, till utspringet
i trean! Det finns alltid något roligt att se fram emot.

- Det är också viktigt att våga överväga skolor
som ens kompisar inte är intresserade av. I slutändan är gymnasiet ett nytt kapitel i livet där

VARFÖR SKA MAN VÄLJA PROCIVITAS LUND?

man kommer att spendera tre år, då måste man

– Det är en skola med en unik, familjär stämning

välja från sitt egna hjärta!

där alla kan prata med alla - både elever och

Våra bästa tips till dig som ska välja gymnasium:
Lita på din magkänsla som du får när du besöker skolorna.
Skugga om du har möjlighet att göra det.
Snacka med elever på skolan och våga ställa frågor!
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GULDKANT
En bra skola är så mycket mer än det som sker

där alla elever är välkomna att engagera sig i

under lektionerna. På ProCivitas satsar vi hårt

det de brinner för! Och möjligheterna är oänd-

på att ge möjligheter till såväl nytta som nöje

liga, idag finns det bl.a utskott för de som är

under skoltiden.

intresserade av musik, idrott, aktiesparande,
naturvetenskaplig forskning, anordna fester

Under din första termin på skolan får du åka

eller julpynta skolan. Utskotten startas och

på teambuildingsläger med dina klasskamrater

drivs av elever och är helt fristående skolans

och vara med på en fantastisk insparksfest.

övriga verksamhet. ProCivitas i Lund har även

Under skolåret arrangerar vi även många

förmånen att ha en oerhört hängiven kårstyrelse

välbesökta aktiviteter, såsom temadagar,

som anordnar olika aktiviteter för alla skolans

studieresor och klassträffar. En hel del av

elever under läsåret med syfte att skapa en

aktiviteterna har blivit så uppskattade att de

större gemenskap.

blivit traditioner, exempelvis i form av idrottstävlingar, ProCivitas spex, Halloween-övernattning, den ståtliga studentbalen på Grand i Lund
och mycket annat.

ANSÖKAN OCH KONTAKT
Om du har frågor att ställa om programmen eller
om du vill göra ett besök på skolan, så kan du
kontakta oss per telefon eller mail. Vi har Öppet

KÅREN

hus-dagar ett par gånger per år då vi visar upp

ProCivitas i Lund har en aktiv kårverksamhet

skolan och verksamheten.

ProCivitas i Lund

@procivitasilund
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PROCIVITAS
LUND
ÖPPET HUS
26/10 KL. 17.30–19.30 Ekonomi
27/10 KL. 17.30–19.30 Samhälle
28/10 KL. 17.30–19.30 Natur
14/12 KL. 17.30–19.30 Alla program
20/4 KL. 17.30–19.30 Alla program
På grund av den rådande pandemin kan upplägget för öppet hus och
skuggning ändras med kort varsel. Vi ber dig därför att besöka vår
hemsida innan du besöker skolan. Där hittar du aktuell information.

SKUGGNING
Ta chansen att följa en klass under en skoldag. Träffa
elever, lärare och ställ alla dina frågor. Anmäl dig på
procivitas.se/lund/skuggning

KONTAKTA OSS
ProCivitas Privata Gymnasium
Biskopsgatan 7
223 62 Lund
Telefon: 046–18 25 50
E-mail: lund@procivitas.se
procivitas.se/lund

