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MATEMATIK OG ØKONOMI
Matematik A og Virksomhedsøkonomi A
Vil du gerne lære mere om sammenhængen mellem økonomi og matematik og bruge det til at lave
matematiske beregninger, som virksomheder vil gøre alt for at få fat i? Eller overvejer du at læse videre,
så skal du måske vælge studieretningen Matematik og økonomi. Du kan for eksempel arbejde for
Finansministeriet, inden for realkredit eller ejendomsmægler-branchen.

SAMFUNDSØKONOMI
Virksomhedsøkonomi A og International økonomi A
Følger du med i verdensøkonomien? Vil du have viden om, hvordan verdens lande handler med
hinanden og bruge den viden til at forme danske virksomheders beslutninger? Så er studieretningen
Samfundsøkonomi måske noget for dig. Du vil arbejde som ejendomsmægler, økonomisk rådgiver
eller revisor for virksomheder i Danmark eller i udlandet. Eller du overvejer at fortsætte på en
videregående uddannelse og læse for eksempel økonomi, samfundsvidenskab eller jura.

ØKONOMI OG MARKETING
Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A
Kan du godt lide reklamer? Synes du, det er interessant, hvordan reklamer får dig til at købe noget
bestemt? Vil du gerne være dén, der skaber de fede reklamer for en virksomhed, så de får solgt deres
produkter? Så er linjen Økonomi og marketing måske noget for dig. Du ønsker at tage en mellem- eller
lang videregående uddannelse, for eksempel som finans- eller markedsøkonom eller inden for økonomi
og marketing på universitetet.

INNOVATION OG MARKETING
Afsætning A og Innovation B
Har du hovedet fuld af idéer og drømmer du om at starte egen virksomhed? Så er Innovation og
marketing-linjen måske noget for dig. Du bliver trænet i at arbejde med processen fra ide til
markedsføring. Du bliver klogere på, hvad der skal til for at starte egen virksomhed, eller gå
iværksætter-vejen og gøre dine ideer til virkelighed.

GLOBAL ØKONOMI OG MARKETING
Afsætning A og International økonomi A.
Synes du, det er spændende at følge med i andre landes økonomi? Er du interesseret i handel med
udlandet og hvad der foregår i verden? Så er linjen Global økonomi og Marketing måske noget for dig.
Dit fremtidige job kan for eksempel være i en international virksomhed i Danmark eller i udlandet, hvor
du skal være god til sprog og forstå andre kulturer. Du får et godt fundament for at læse videre på en
international økonomisk uddannelse.
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INTERNATIONALE SPROGSTUDIER
Spansk A og Fransk A
Brænder du for sprog? Skal hele verden være din arbejdsplads? Så er linjen Internationale sprogstudier måske noget for dig. Du bliver knivskarp til sprog, til at forstå andre kulturer og du lærer at arbejde
professionelt i både Danmark og i udlandet. Et job i EU eller i en international virksomhed er også én af
mange karrieremuligheder, hvis du vælger denne linje. Du kan også læse videre og få en mellemlang
eller lang videregående uddannelse.

INTERNATIONALE FORHOLD OG SPROG
International økonomi A og Tysk A
Er du vild med alt, hvad der er globalt? Vil du gerne arbejde med handel og økonomi i hele verden? Så
skal du vælge linjen Internationale forhold og sprog. Du kan for eksempel blive tolk, eller arbejde i det
private erhvervsliv som rådgiver eller blive en af dem, der trækker i trådene i EU. Hvis du overvejer at
læse videre på en videregående uddannelse, er det også en mulighed med denne linje.

OBLIGATORISKE FAG

EKSEMPLER PÅ VALGFAG

Dansk A
Engelsk A
Virksomhedsøkonomi B
Afsætning B
International økonomi B
Historie B
Erhvervsjura C
Samfundsfag C
Informatik C
Matematik B (dog ikke studieretninger
med 3 sprog)
2. fremmedsprog A eller B (tysk, spansk, fransk)

Matematik A
Tysk/Fransk fortsætter A
Erhvervsjura B
Psykologi C
Kulturforståelse C
Innovation C
Finansiering C
Idræt C
Musik C
Markedskommunikation C

A-B-C angiver fagenes slutniveau, og hvor mange år man har faget. A niveau-fagene har du fx alle 3 år.
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