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 LINJE
Studieretningsfag
•
•

International økonomi A
Afsætning A

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

Dansk A
Engelsk A
Matematik B
Historie B
Virksomhedsøkonomi B
2. fremmedsprog Tysk A eller Spansk A
Erhvervsjura C
Informatik C
Samfundsfag C
Erhvervscase
Studieområdeprojekt

Valgfag
•

1-3 valgfag

Ligger dine fremtidige drømme i en international virksomhed i udlandet, hvor viden inden for global økonomi, international markedsføring samt tysk eller spansk sprog og kultur er en forudsætning, eller brænder du for at gøre en forskel i en global verden, så
får du det hele i denne studieretning.
Du får internationale kompetencer, der klæder dig på til at være
en global medborger. Dine studieretningsfag bliver omsat til praksis bl.a. gennem de tre obligatoriske, internationale studieforløb,
som både vil foregå i Europa og i et land uden for Europa. I udlandet skal du gå i skole, og du skal også i praktik i en virksomhed.
Fokus vil ligge på, at du tilegner dig stor sproglig og kulturel kunnen samt en solid international merkantil og økonomisk viden
både gennem teori og praksis nationalt og internationalt.
Ved at vælge denne studieretning opnår du også det helt særlige
internationale diplom EBBD (European Business Baccalaureate
Diploma), der er et bevis for de særlige internationale kompetencer, du opnår gennem uddannelsesforløbet, og som er et anerkendt bevis på tværs af grænser i Europa. Med det bevis i hånden
vil du få lettere adgang til det europæiske arbejdsmarked.

HHX åbner døre
HHX giver adgang til universiteter, handelshøjskoler og andre videregående uddannelser. Du har også mulighed for at blive
selvstændig erhvervsdrivende og iværksætter. Med den internationale studieretning har du desuden studeret, boet og arbejdet i et andet land, hvilket øger din chancer for en international karriere.
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.

De internationale studieforløb er specielle for netop denne studieretning
– læs meget mere om HHX og studierejserne på de øvrige studieretninger på www.scu.dk

