HHX – den merkantile studentereksamen
Du får en bred viden om nationale og internationale samfundsforhold og virksomhedsdrift.
Undervisningen i sprog er også rettet mod anvendelsen af sprog i erhvervslivet.
Den merkantile studentereksamen er et godt udgangspunkt for videregående
erhvervsøkonomiske og erhvervssproglige uddannelser.

INTERNATIONAL KOMMUNIKATION
Studieretningsfag
•
•

Brænder du for sprog, og vil du samtidig gerne have en økonomisk viden? Så̊ er denne studieretning oplagt for dig, da den
indeholder hele tre fremmedsprog i kombination med økonomi, afsætning, og markedsføring.

Tysk A
Spansk A

Obligatoriske fag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du bliver rigtig god til sprog og kulturforståelse med tre sprogfag på A-niveau – engelsk, tysk og spansk. Det gælder specielt
for denne studieretning, at du afslutter matematik på c-niveau.

Dansk A
Engelsk A
Matematik B
Historie B
Virksomhedsøkonomi B
International økonomi B
Afsætning B
Erhvervsjura C
Informatik C
Samfundsfag C
Erhvervscase
Studieområdeprojekt

Gennem fagene får du indsigt i afsætningsstrategier og teorier.
Du får indsigt i lande og kulturer over hele kloden, og sammen
med de økonomiske fag bliver du godt klædt på til videre uddannelse eller karriere.
Du drømmer måske om at arbejde i udlandet eller have et job
som eksportsælger eller tolk. Uddannelsesmæssigt er studieretningen ideel, hvis du ønsker en videregående uddannelse
inden for fx sprog, kommunikation og marketing.

Valgfag
•

1-2 valgfag

HHX åbner døre
HHX giver adgang til universiteter, handelshøjskoler og andre videregående uddannelser. Du har også mulighed for at blive
selvstændig erhvervsdrivende og iværksætter.
Se dine mange muligheder med denne studieretning på ug.dk/adgangskortet - vær opmærksom på, at siden er interaktiv. Du
skal selv definere dine niveauer og valgfag. Tjek på www.adgangskortet.dk, hvad din merkantile studentereksamen giver adgang til.

Uddannelsen er SU-berettiget
Du får SU efter de regler, der gælder for ungdomsuddannelserne. Læs mere her.

På alle studieretninger kommer du på studierejser
– læs meget mere om HHX på www.scu.dk

