HHX 2023/2024

BLIV STUDENT PÅ TRADIUM
HANDELSGYMNASIET

TÆTTERE PÅ VIRKELIGHEDEN
OPLEVELSER FOR LIVET
AFSÆTNING OG INNOVATION
REJSE UD I VERDEN
ØKONOMI OG JURA

VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET
– HHX ÅBNER DØRENE FOR DIG...

Vi lægger stor vægt på en faglighed og
en studiekompetence, hvor du får mulighed
for at anvende teorierne i praksis. Du vil
bl.a. komme på virksomhedsbesøg og
lave projekter i samarbejde med virksomheder.

EN FREMTIDSSIKRET
STUDENTEREKSAMEN
Hvad drømmer du om? Måske vil du en dag
arbejde med marketing, økonomi, salg, ledelse eller jura. Eller måske drømmer du om en
fremtid med sprog og internationale oplevelser. Eller måske ved du ikke det endnu.
Uanset hvad du drømmer om, får du en
bred merkantil studentereksamen, der giver
dig de bedste muligheder for din videre
uddannelse og karriere.
HHX er den eneste gymnasieuddannelse,
der som minimum giver dig adgang til over
200 uddannelser!
På HHX vil du opleve, at undervisningen og
fagene er relaterede til den virkelighed, du
møder uden for gymnasiet.

STOR OG MODERNE SKOLE
Det er en fordel for dig, at vi er en stor og
moderne uddannelsesinstitution. Det giver et
rummeligt og inspirerende uddannelsesmiljø
med mange studieretningsmuligheder,
nyeste undervisningsudstyr, kantine samt
gratis adgang til fitness og sportshal i
hverdagen for alle elever.
Vi har en stor gymnasieafdeling i Randers
med over 850 elever. Og så er vi en del
af Tradium, en af Danmarks største
erhvervsskoler.

STUDIETS OPBYGNING Handelsgymnasiet består af 3 måneders
grundforløb og 2 �/� års studieretningsforløb, hvor du vælger en
studieretning ud fra dine interesser og evner. Du skal først vælge
studieretning i slutningen af grundforløbet.

FAGENE PÅ HHX

VALGFAG

På HHX har du en række obligatoriske fag,
studieretningsfag, fællesfaglige forløb og
valgfag.

Valgfag kan ligesom studieretningsfag
bruges til at hæve de obligatoriske fag op
på et højere niveau. Samtidigt udgøres
valgfagene af en lang række nye, anderledes
og spændende fag, hvormed du yderligere
kan tone dit studie efter interesse. Antallet
af og niveauet på de valgfag, du kan vælge,
afhænger af dit valg af studieretning og 2.
fremmedsprog. Bagerst i brochuren finder
du en oversigt over alle studieretninger på
Tradium HHX.

DE OBLIGATORISKE FAG
De obligatoriske fag er de fag, alle elever
skal have uanset valg af studieretning.
Ud over de alment dannende fag, som du
allerede kender fra grundskolen, finder du
nogle særlige erhvervsrettede fag på HHX;
afsætning, virksomhedsøkonomi, international økonomi, erhvervsjura og informatik,
der alle er direkte relaterede til virkeligheden
uden for gymnasiet.

STUDIERETNINGSFAG
Studieretningsfagene er de fag, der er særlige for den enkelte studieretning. Det kan
både være obligatoriske fag, som er hævet
op på et højere niveau, eller det kan være
helt nye fag, der rækker ud over de obligatoriske fag. Med dit valg af studieretningsfag
og dermed studieretning kan du således
målrette din studentereksamen efter dine
interesser og karriereønsker.

TVÆRFAGLIGE FORLØB

SPROG
HHX har som eneste gymnasium engelsk
som obligatorisk A-fag på alle studieretninger. Det afspejler meget præcist vores
holdning til, hvor vigtigt sprog er i den
fremtid, du skal uddannes til. Derfor skal
man også have mindst et 2. fremmedsprog
hos os. Du kan vælge imellem tysk, fransk,
spansk og kinesisk.

UDLANDSOPHOLD
For alle studieretninger gælder, at studieophold i udlandet og tværfaglig undervisning
er med til at gøre uddannelsen varieret og
inspirerende.

På HHX er der en række tværfaglige forløb,
hvor forskellige fag arbejder sammen og
tilsammen profilerer HHX-uddannelsens
faglige hovedområder.

OBLIGATORISKE FAG

ALMENE FAG

NYE FAG

FREMMEDSPROG

Dansk A
Historie B
Samfundsfag C
Matematik B/C

Afsætning B
Virksomhedsøkonomi B
International økonomi B
Erhvervsjura C
Informatik C

Engelsk A
Ét 2. fremmedsprog:
- Fransk A
- Kinesisk A
- Spansk A
- Tysk B/A

DIN FREMTID Vi fremtidssikrer dig og din uddannelse.
Få adgang til over 200 videregående uddannelser efter
gymnasiet!
HVORDAN ARBEJDER VI?
På alle handelsgymnasiets studieretninger
møder du mange forskellige arbejdsformer,
og vi lægger vægt på projektarbejde, hvor
flere fag arbejder sammen. Samarbejde
med dine klassekammerater er centralt,
men du kommer også til at arbejde
selvstændigt.
Du kommer til at opleve foredrag med folk
udefra, der kan fortælle om dagsaktuelle
problemstillinger i Danmark og i udlandet.
IT spiller en stor rolle hos os – både
som redskab i undervisningen, som
læringsmiddel, undervisningsplatform og
kommunikationsmiddel mellem dig,
lærerne og skolen.

VI HJÆLPER – OG UDFORDRER!
På HHX kan du få hjælp i hverdagen. Vi
tilbyder studiecaféer om eftermiddagen,
hvor lærere og elevassistenter står klar til at
hjælpe med opgaver og lektier.

Vores professionelle og erfarne læsevejlederteam hjælper dig, hvis du har læseog skrivevanskeligheder (fx ordblindhed).
Hvis du har særlige problemer i et eller
flere fag, kan du blive tildelt en mentor til at
hjælpe dig i din skolegang.
Hvis du har fysiske eller psykiske
vanskeligheder, kan du blive tildelt special
pædagogisk støtte (SPS) og vejledning,
så du får samme forudsætning som dine
klassekammerater til at gennemføre HHX.
Fx hvis du har autisme eller ADHD.

Hvert forår bliver elever også optaget på
SubUniversity. SubUniversity er et mentorprogram gennem Aarhus Universitet,
som har som formål at vise elever, hvad
det vil sige at læse på universitetet. Dette
program er primært for dygtige elever, som
har evnerne til at læse videre, men måske
har andre hindringer i vejen. Læs mere på
www.au.dk/subuniversity

NÅR DU SKAL VIDERE
HHX er den eneste uddannelse, der som
minimum giver adgang til over 200 videre
gående uddannelser!
Med en studenterhue fra handelsgymnasiet
kan du læse videre på både universiteter,
handelshøjskoler, professionshøjskoler
og erhvervsakademier.

På HHX tilbyder vi også ekstra udfordringer
til elever med høj faglighed og særligt
engagement. Hvert efterår bliver elever
optaget på Akademiet for Talentfulde Unge
(ATU). Akademiet er et unikt talentprogram,
hvor man gennem en række seminarer,
foredrag og workshops udfordres og
forberedes i et tæt samarbejde med Aarhus
Universitet. Læs mere på www.atumidt.dk

FOLKESKOLENS 9. ELLER 10. KLASSE

HANDELSGYMNASIET

NÅR DU SKAL VIDERE
LANGE VIDEREGÅENDE
UDDANNELSER

MELLEMLANGE
VIDEREGÅENDE UDD.

KORTE VIDEREGÅENDE
UDDANNELSER

TRAINEE/
ELEVSTILLING

IVÆRKSÆTTER

• Sprog
• Økonomi
• Datalogi
• Jura
• Historie
• Psykologi
• Samfundsfag
• Statskundskab
• Sociologi
• Revision
• osv.

• Lærer
• Pædagog
• Socialrådgiver
• Officer
• Politibetjent
• Sygeplejerske
• Arkitekt
• Bibliotekar
• Journalist
• Fysioterapeut
• osv.

• Markedsføringsøkonom
• Finansøkonom
• Datamatiker
• Transportlogistiker
• Serviceøkonom
• Multimediedesigner
• osv.

Trainee-/elevstilling i
en virksomhed. Typisk
inden for revision, forsikring, spedition,
shipping, regnskab m.m.

Nogle HHX-elever
vælger at forfølge deres
iværksætterdrøm efter,
at de har afsluttet
Handelsgymnasiet.

JOB OG KARRIERE

DIT LIV PÅ HHX I RANDERS
PÅ TRADIUM HANDELSGYMNASIET bliver du en del af et stort og
moderne gymnasium med over 850 elever. Du får et inspirerende
uddannelsesmiljø med mange muligheder og minder for livet.

DYNAMISK STUDIEMILJØ
Elever fra HHX til DM i Erhvervscase

Du får en afvekslende undervisning og kan
forvente både faglighed, studiekompetence
og løbende sparring med erhvervslivet og
verden omkring os.
Skolen vægter et godt studiemiljø for
alle elever, fordi det sociale er afgørende
for indlæringen. Det faglige miljø krydres
derfor med intro- og fællesarrangementer,
idrætsdage, fredagscaféer og fester.
Samtidig er det aktive elevråd med til
at øge elevernes medbestemmelse i
dagligdagen.

TRADITIONER
På HHX har vi en lang række af tradtioner,
som vi er stolte af. Handelsskolen i Randers
blev etableret i 1877... men så gamle er alle
vores traditioner ikke. Vi er i dag et moderne
gymnasium, beliggende på Rådmands
Boulevard i Randers.
Når du starter på Tradium Handelsgymnasiet, står dine lærere og tutorer (ældre
elever) klar til at tage imod dig. De sørger for,
at klassen bliver rystet sammen, og du får
den bedst mulige start på din gymnasietid.

Vi har tradition for at deltage og klare os
godt i mange forskellige regionale og
nationale konkurrencer. Vi kan lide at
konkurrere og have det sjovt.
Vi har et aktivt elevråd, som øger elevernes
medbestemmelse i dagligdagen. Elevrådet og skolen i samarbejde planlægger
og gennemfører vellykkede fester og
fredagscaféer.
Hvert år er der gallafest, hvor 3.g’erne spiser
sammen, og der danses Les Lanciers for
forældre, venner og skolens øvrige elever.
Herefter fester alle skolens elever sammen.
Du slutter din gymnasietid ved at dimittere
og gå i samlet flok til Houmeden, hvor der
bekranses og danses om statuen af Konen
med Æggene (symbol for Handelsstandsforeningen).

TRADIUM E-SPORT AKADEMI
Udenfor skoletid har du på Tradium
mulighed for at kombinere din hobby med
din uddannelse. På E-sport Akademiet
kan du få kvalificeret undervisning af en
certificeret E-sportsinstruktør og sammen
med andre arbejde ambitiøst og målrettet.
Læs mere på www.tradium.dk/esport

GRATIS ADGANG TIL FITNESS
OG SPORTSHAL
Som elev på HHX har du også mulighed
for at dyrke fitness og sport i helt nye
sportsfacilliter i den såkaldte “Toolbox”.
Du skal bare have et Tradium-studiekort
– så har du gratis adgang alle hverdage!

Undervisere på
#FodboldtrøjeFredag

GALLAFEST, STUDIETURE, IDRÆTSDAGE,
FESTER, FREDAGSCAFÉER, UDFLUGTER,
ELEVRÅD, VIRKSOMHEDSBESØG, DET
DAGLIGE KAMMERATSKAB OG MEGET MERE.

CARL CHRISTIAN RIBEIRO KNUDSEN
På HHX har jeg fag, hvor jeg klart kan se nytten af dem i min egen
hverdag og fremtidige videreuddannelse. Med min interesse for tal og
økonomi, passede finanslinjen bare perfekt til mig.

ER DU VILD MED ØKONOMI,
TAL OG BEREGNINGER?
SÅ VED DU MÅSKE ALLEREDE NU, at der ligger økonomiske
overvejelser bag alle beslutninger i en virksomhed. Og drømmer
du om at have styr på virksomhedens økonomi og indflydelse
på, hvordan virksomheden skal udvikle sig i fremtiden? Er du
samtidig skarp på det med tal. Så er vores økonomistudieretninger
helt klart førstevalget for dig!
Hvis du kan se en fordel i at kunne arbejde
med økonomiske analyser eller matematik er denne retning noget for dig. Disse
studieretninger kan være et springbræt til
videregående økonomistudier, finanssektoren, virksomheders økonomiafdelinger
mm. Mange virksomhedsledere, revisorer og
konsulenter har denne profil.

ØKONOMILINJEN
På studieretningen er der særlig fokus
på virksomhedsøkonomi og matematik i
samspil. Det kan evt. tones med valgfaget
finansiering, der bl.a. giver dig viden om de
finansielle markeder.

BÆREDYGTIG VÆKST
Dette er en studieretning med fokus på
bæredygtighed og profit, hvor du har
studieretningsfagene Virksomhedsøkonomi
A og International økonomi A. Læs mere
på følgende side.

På begge økonomistudieretninger besøger
vi virksomheder og finansielle institutioner,
ligesom vi får gæstelærere fra erhvervs
livet på besøg, så du kombinerer teori med
praksisviden.

STUDIEREJSER
Foruden relevante virksomhedsbesøg,
ekskursioner, hyttetur mm. vil du på denne
linje tage på studietur i 2.g til udlandet.

HHX ØKONOMI

ØKONOMILINJEN

BÆREDYGTIG VÆKST

Virksomhedsøkonomi A

Virksomhedsøkonomi A

Matematik A

International økonomi A

TIL DIG DER VIL ARBEJDE MED
BÆREDYGTIG VÆKST I FREMTIDENS
VIRKSOMHEDER
BÆREDYGTIG VÆKST – PEOPLE, PLANET, PROFIT
er studieretningen for dig, der gerne vil arbejde med
bæredygtighed, problemløsning og vækst.

TRADIUM UDNÆVNT TIL
UNESCO VERDENSMÅLSKOLE
I 2019 blev Tradium udnævnt til
UNESCO Verdensmålskole og
forpligter sig hermed til at udvikle
undervisningen med udgangspunkt i
FN's 17 verdensmål.

Bæredygtig vækst sikrer, at vi kan opfylde
vores behov uden at bringe fremtidige
generations mulighed for at opfylde deres
behov i fare. På HHX undervises der i miljøog samfundsansvar i alle studieretninger.
På denne studieretning fordyber vi os endnu
mere i bæredygtig problemløsning, som
også skaber vækst og profit. Du vil opleve
forløb om bæredygtighed i alle fag med FN’s
17 Verdensmål for bæredygtig udvikling om
et naturligt omdrejningspunkt.

Faget virksomhedsøkonomi arbejder
med virksomheders samfundsansvar
og deres konkrete arbejde med FN’s
Verdensmål. Faget international økonomi
arbejder med både globale og nationale
problemstillinger som ulighed, migration og
klima og undersøger fx, hvordan økonomiske
instrumenter kan anvendes til at nå FN’s
Verdensmål. Globale problemstillinger
kræver globale løsninger, så det
internationale perspektiv prioriteres højt.

Mange virksomheder tager aktivt et
samfundsansvar (CSR) og har forpligtet
sig til at bidrage til opfyldelse af FN’s
Verdensmål. Både virksomheder og lande
arbejder i stigende grad med cirkulær
økonomi, 3-dobbelt bundlinje og grønne
forsyningskæder.

Studieturen i 2.g går til en europæisk storby
med organisationer og virksomheder, som
beskæftiger sig med bæredygtig vækst.

På denne studieretning arbejder vi konkret
og virkelighedsnært med bæredygtighed
og i særdeleshed bæredygtig vækst i
undervisningen – blandt andet ved besøg
hos virksomheder og organisationer.

Hvis du gerne vil klædes rigtigt godt på til at
arbejde med bæredygtig vækst i fremtidens
virksomheder efter din HHX eksamen er
studieretningen BÆREDYGTIG VÆKST lige
noget for dig.

"Der er næppe tvivl om, at bæredygtighed bliver et af de, hvis ikke
dét vigtigste ledelsesparameter, som fremtidens ledere vil blive
vurderet på. Vi står på tærsklen til et nyt paradigme"
Hildebrandt & Stegager 2020

MATHIAS ESTENHOLM KOCH
Vi har været på en del virksomhedsbesøg. Specielt i forbindelse med
innovation og udviklingen af sundhedsteknologi. Det bedste ved uddannelsen
er læringsniveauet og muligheden for hele tiden at tilegne sig ny viden.

DRØMMER DU OM EN FREMTID
MED IDÉUDVIKLING OG SALG?
KUNNE DU TÆNKE DIG at undersøge markeder, arbejde med
idéudvikling, innovation og udvikle fremtidens produkter? Måske
endda sælge produkterne i din egen virksomhed? På følgende
studieretninger får du mulighed for at afprøve dine ideer og arbejde
sammen med andre unge, der drømmer om det samme som dig.
Studieretningerne på Markedlinjen har
fokus på salg, afsætning og reklame samt
virksomhedsøkonomi, nationalt og
internationalt.

GLOBAL MARKETING
Studieretningen har større fokus på afsætning, marketing og økonomi i et samfundsmæssigt og internationalt perspektiv.

STUDIEREJSER

GLOBAL STUDIES

På disse studieretninger vil du ligesom
skolens øvrige elever opleve virksomhedsbesøg og ekskursioner, deltage i events og
konkurrencer, og i 2.g vill du tage på studietur til udlandet.

Dette er en særlig studieretning på engelsk
med et omfattende rejseprogram alle 3 år.
Læs mere på de næste sider.

INNOVATION
Studieretningen tager afsæt i det moderne
samfunds stigende behov for innovative
og kreative mennesker, og der arbejdes
bl.a. med idéudvikling. Du lærer at arbejde
i spændingsfeltet mellem koncept- og
produktudvikling på den ene side, drift,
produktion og økonomi på den anden.

MARKETING
På studieretningen er afsætningsøkonomiske
problemstillinger i centrum. Der arbejdes i
teori og praksis med sammenhænge mellem
virksomheders markedsføring og økonomi.

JURALINJEN, ELITESPORTSCOLLEGE
OG SPORT LEADERSHIP
Juralinjen, ElitesportsCollege og Sport Leadership er særlige studieretninger, som alle har
studieretningsfagene Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A med hver deres særpræg. Læs
mere om studieretningerne på de næste sider.

HHX MARKED
INNOVATION

GLOBAL MARKETING

GLOBAL STUDIES

MARKETING

Afsætning A

Afsætning A

Marketing A

Afsætning A

Innovation B

International økonomi A

International Economics A

Virksomhedsøkonomi A

JURALINJEN

ELITESPORTSCOLLEGE

SPORT LEADERSHIP

Afsætning A

Afsætning A

Afsætning A

Virksomhedsøkonomi A

Virksomhedsøkonomi A

Virksomhedsøkonomi A

TIL DIG DER VIL KOMBINERE
SPORT OG SKOLE
ELITESPORTSCOLLEGE. På denne studieretning kan du kombinere
seriøs skolegang med, at du dyrker din favoritsport på højt niveau.
Formålet er, at du som idrætstalent kan udvikle dig skolefagligt,
personligt og socialt – og samtidig udvikle dine evner inden for din sport.
SPORT PÅ HØJT NIVEAU

ALLE SPORTSGRENE ER VELKOMNE

Du kommer til at omgås andre idrætstalenter, der også skal få dagligdagen med
lektier, sport og fritid til at “gå op”, og din
hverdag bliver på den måde mere overskuelig og sammenhængende.

Du får mulighed for at leve som en
professionel sportsudøver, mens du passer
din uddannelse. Vi har elever indenfor mange sportsgrene, fx fodbold, håndbold, atletik,
dans, cykling, golf, ridning, motorsport,
svømning, kajak og kampsport, hvor træningen foregår i samarbejde med klubberne.

Randers ElitesportsCollege er skræddersyet
til elitesportselever, der vil kombinere seriøs
skolegang med sport på højt niveau.
Vi samler vores elitesportselever i én klasse,
hvilket giver et fantastisk sammenhold og
dynamik. Det giver dig ligeledes mulighed
for at passe din morgen- og eftermiddagstræning, da skolegangen tilpasses hertil, og
klassens lærere har mange års erfaring med
elitesportselever og samarbejdet med deres
klubber.

TEAM DANMARK
Tradium HHX er godkendt som Team Danmark uddannelsespartner, og skolen har siden 2001 haft et tæt samarbejde med Team
Danmark omkring uddannelse og elitesport.
De fleste elitesportselever tager HHX på 3 år
på grund af vores unikke koncept, men der
er også mulighed for et 4-årigt forløb under
Team Danmark-ordningen, hvis det ønskes.
Læs mere på www.elitesportscollege.dk

MORGENTRÆNING
Der er morgentræning hver tirsdag og
torsdag. Du vil blive trænet teknisk, fysisk
og mentalt og få coaching af professionelle
trænere. Træningen sker i samarbejde med
elitesportsklubberne i Randers, der er vores
faste samarbejdspartnere. Du vil i løbet
af din gymnasietid deltage i mange tilbud,
oplevelser og studieture.

SPORT LEADERSHIP Her møder du nye mennesker med samme
interesse og lidenskab for sport, som du selv har. Kompetente lærere,
erhvervs- og sportsfolk underviser inden for hvert deres område.

I tematimer får du kombineret idræt og ledelse. Den teori, du lærer på HHX, kombinerer vi
med praktiske temaer fra sportens verden.
Du får en træner- og lederuddannelse med
praktikforløb, hvor du fx kan få lov til at
undervise på grundskoler.
Som en del af hverdagen vil du komme på
besøg hos virksomheder, der beskæftiger sig
med sport, lave skriftlige afleveringer med
sportslig præg, faglige projekter med fokus
på sport og ledelse samt markedsføring af
sportsprodukter.
Vi har også et tæt samarbejde med lokale
idrætsforeninger, så du får det bedste fra to
verdener. Idræt C er obligatorisk.

DIG DER ELSKER SPORT
Du har måske gået på en idrætsefterskole,
på en skoles sportslinje eller lignende. Du
kunne godt tænke dig at få en træner- eller
lederuddannelse inden for sport, samtidig
med at du tager din gymnasieuddannelse.
På denne studieretning får du en masse
gode relationer til klubber, foreninger,
idrætsudøvere etc.

SPORT LEADERSHIP OG
FODBOLDLINJEN RANDERS
Elever og lærere fra Sport Leadership
underviser 9. klasse-elever på
juniorlederuddannelsen på Fodboldlinjen
Randers, hvor de underviser i ledelse,
innovation og økonomi. Fodboldlinjen er
Danmarks største fodboldlinje og vandt
Danskernes Idrætspris i 2020.

”For eleverne på 9. klassetrin har Fodboldlinjen Randers udviklet en
helt unik juniorlederuddannelse i samarbejde med Tradium HHX”,
udtaler leder af Fodboldlinjen John Witting.

CILLE SCHIØNNING JESPERSEN
Jeg valgte HHX, fordi skolen havde meget at tilbyde i forhold til, hvad jeg
forestiller mig at arbejde med i fremtiden. De havde blandt andet linjen Global
Studies, hvor der undervises på engelsk, og man skal ud at rejse alle 3 år.

UDDANNELSE MED
GLOBALT UDSYN
GLOBAL STUDIES er for dig, der gerne vil forstå og
arbejde med den globaliserede verden.
Det globale perspektiv udfoldes i både
arbejdsmetode og indhold. Undervisningen
foregår på engelsk i international økonomi,
afsætning, historie og virksomhedsøkonomi.
Du skal således brænde for engelsk, hvis du
vælger denne studieretning.

STUDIEREJSER
Det internationale studieforløb er en væsentlig og spændende del af studieretningen
Global Studies. Det giver en stor forbedring
af den sproglige kunnen, og samtidig får
man skabt internationale relationer.
I 1.g tager vi 3 uger til en europæisk
destination. På andet år går turen 2 uger
til Kina. I 3.g tilbringer vi ca. en måned
med undervisning på et College i USA. Det
samlede prisniveau for de tre internationale
studieforløb på Global Studies bliver ca.
35.000-40.000 kr.

Der er tradition for, at eleverne, som skal på
udlandsophold, får mulighed for indtjening,
bl.a. ved arbejdsopgaver på skolen. Derved
formindskes det beløb, der skal indbetales til
studierejserne.
Hertil kommer mulighed for sprogskoleophold i Frankrig, Spanien eller Tyskland.
Elever på Global Studies får EU mobilitetsbeviser og diplomer for gennemførte forløb
i udlandet.

DRØMMER DU OM AT BLIVE ADVOKAT,
LEDER ELLER ARBEJDE MED JURA?
INTERESSERER DU DIG FOR MENNESKER, RETTIGHEDER,
KONFLIKTLØSNING OG VORES SAMFUND? Så er Juralinjen lige
noget for dig. Her kommer du til at arbejde med samfundets love i
tæt samarbejde med virkeligheden omkring os.
HHX er den eneste gymnasieuddannelse
med jura som fag, og på alle studieretninger prioriteres det juridiske højt. På denne
studieretning opprioriteres det yderligere.
Erhvervsjura er obligatorisk på B-niveau,
og faget vil i dagligdagen indgå i flerfaglige
forløb med studieretningsfagene Afsætning
A og Virksomhedsøkonomi A.
Du kommer til at arbejde sammen med en
række forskellige virksomheder og organisationer, herunder lokale advokatfirmaer, retten
i Randers og Aarhus Universitet.
Studieturen i 2.g vil gå til en europæisk
storby med vigtige juridiske og politiske institutioner, fx Paris, Bruxelles eller London.
Du kommer til at arbejde med juridiske emner som for eksempel køberet, forbrugerret,
retsforfølgning samt køb og salg af ejendomme. Du vil også arbejde med organisationsteori, projektledelse, virksomhedsledelse
og drift, herunder økonomi og investering.

Du får adgang til over 200 videregående uddannelser ligesom de andre studieretninger
på HHX. Men med denne toning af din uddannelse får du optimale betingelser, hvis du
for eksempel vil læse jura, statskundskab/
samfundsfag, erhvervsøkonomi eller arbejde
som politibetjent eller socialrådgiver.
Erhvervsjura er desuden et af de mest
studieforberedende fag på gymnasiet.
Du kan næsten være sikker på at møde
det igen på en videregående uddannelse,
da alle områder i vores samfund er reguleret
af jura og love.

KATRINE THULSTRUP ROSS
HHX kunne tilbyde mig præcis de fag, som havde noget med mine
fremtidsplaner at gøre. HHX kunne ligeledes give mig internationale relationer
samt spændende rejser, der ville bidrage relevant til min uddannelse.

UD I VERDEN MED ÅBENT SIND
VIL DU REJSE UD I VERDEN MED ÅBENT SIND og være klædt på til
at arbejde i andre lande, hvor kulturen og sproget er anderledes? Eller
måske vil du gerne studere sprog efter gymnasiet – måske endda i
udlandet? Så er HHX Internationale Sprogstudier noget for dig!
HHX International er en studieretning, der
kombinerer kommunikation, sprog og økonomi. Du udvikler en høj sprogfærdighed indenfor dine fremmedsprog og lærer at håndtere
kommunikation med mennesker fra andre
lande og kulturer.
Med denne studieretning har du særligt
gode forudsætninger for at læse videre på
en uddannelse med international orientering
og sprog. Formålet er at lære at begå sig
og samarbejde internationalt, med sproglig
indsigt og viden om international handel,
historie, økonomi og kultur. Samtidig får
du kompetence til at tage en videregående
uddannelse – eller til et job i en international
virksomhed.
På Internationale Sprogstudier lærer du at
beherske tre sprogområder, dvs. Engelsk
A i kombination med to andre sprog, enten
fransk, kinesisk, tysk eller spansk.

Du får matematik på C-niveau – dog med
mulighed for at vælge højere niveau som
valgfag senere i uddannelsen.

STUDIEREJSER
Du kommer på 3 spændende studieforløb i
udlandet. I 1.g tager vi 3 uger til Irland. I 2.g
tager vi på 10 dages udvekslingsophold til
enten Frankrig, Spanien eller Tyskland. Afhængig af dit valgte sprogfag skal du 3 uger
til USA eller 2 uger til Kina i 3.g. Det samlede
prisniveau for de tre uddannelsesophold
bliver ca. 20.000-25.000 kr.
Hertil kommer mulighed for sprogskole
ophold i Frankrig, Spanien eller Tyskland.
Elever på Internationale Sprogstudier får
alle EU mobilitetsbevis og har fortrinsret til
indtjeningsmuligheder via skolen til med
finansiering af udlandsopholdene.

HHX INTERNATIONALE SPROGSTUDIER

INTERNATIONAL

Et på A-niveau
Fransk A / Kinesisk A
Spansk A / Tysk A

Et på A- eller B-niveau
Fransk A / Kinesisk A
Spansk A / Tysk A/B

STUDIERETNINGER
PÅ TRADIUM HANDELSGYMNASIET

Studieretning

Studieretningsfag

Obligatoriske fag

INTERNATIONALE
SPROGSTUDIER

ØKONOMI

Linje

MARKED

BÆREDYGTIG
VÆKST

INTERNATIONAL

INNOVATION

GLOBAL
MARKETING

Virksomhedsøkonomi A

VÆLG ÉT PÅ A
Fransk A
Kinesisk A
Spansk A
Tysk A

Afsætning A

Afsætning A

Matematik A

International
økonomi A

VÆLG ÉT PÅ A/B
Fransk A
Kinesisk A
Spansk A
Tysk A/B

Innovation B

International
økonomi A

Afsætning B

Afsætning B

Afsætning B

Dansk A

Dansk A

Dansk A

Dansk A

Dansk A

Engelsk A

Engelsk A

Engelsk A

Engelsk A

Engelsk A

Erhvervsjura C

Erhvervsjura C

Erhvervsjura C

Erhvervsjura C

Erhvervsjura C

Historie B

Historie B

Historie B

Historie B

Historie B

Informatik C

Informatik C

Informatik C

Informatik C

Informatik C

International
økonomi B

Matematik B

International
økonomi B

Matematik B

International
økonomi B

Matematik B

Samfundsfag C

Samfundsfag C

Samfundsfag C

Matematik C

Samfundsfag C

Virksomhedsøkonomi B

-

-

Virksomhedsøkonomi B

Virksomhedsøkonomi B

-

-

-

Samfundsfag C

-

-

2. fremmedsprog:
fransk A / kinesisk
A / spansk A /
tysk A/B

2. fremmedsprog:
fransk A / kinesisk
A / spansk A /
tysk A/B

2. fremmedsprog:
fransk A / kinesisk
A / spansk A /
tysk A/B

2. fremmedsprog:
fransk A / kinesisk
A / spansk A /
tysk A/B

ØKONOMILINJEN

Virksomhedsøkonomi A

MARKED

VALGFAG

GLOBAL
STUDIES*

MARKETING

JURALINJEN

ELITESPORTSCOLLEGE

SPORT
LEADERSHIP

Marketing A

Afsætning A

Afsætning A

Afsætning A

Afsætning A

International
Economics A

Virksomhedsøkonomi A

Virksomhedsøkonomi A

Virksomhedsøkonomi A

Virksomhedsøkonomi A

Afsætning
International økonomi
Matematik
Tysk
Virksomhedsøkonomi

Dansk A

Dansk A

Dansk A

Dansk A

Dansk A

B-NIVEAU

English A

Engelsk A

Engelsk A

Engelsk A

Engelsk A

Erhvervsjura C

Erhvervsjura C

Erhvervsjura B

Erhvervsjura C

Erhvervsjura C

History B

Historie B

Historie B

Historie B

Historie B

Erhvervsjura
Finansiering
Matematik
Samfundsfag

Informatik C

Informatik C

Informatik C

Informatik C

Informatik C

Matematik B

International
økonomi B

Matematik B

Matematik B

Matematik B

Samfundsfag C

Matematik B

Samfundsfag C

Samfundsfag C

Samfundsfag C

Business
Economics B

Samfundsfag C

International
økonomi B

Idræt C

Idræt C

-

-

-

International
økonomi B

International
økonomi B

-

-

-

-

-

2. fremmedsprog:
fransk A / kinesisk
A / spansk A /
tysk A/B

2. fremmedsprog:
fransk A / kinesisk
A / spansk A /
tysk A/B

2. fremmedsprog:
fransk A / kinesisk
A / spansk A /
tysk A/B

2. fremmedsprog:
fransk A / kinesisk
A / spansk A /
tysk A/B

2. fremmedsprog:
fransk A / kinesisk
A / spansk A /
tysk A/B

* Engelsksproget
studieretning

EFTER GRUNDFORLØBET VÆLGER DU STUDIERETNING
Hver studieretning har to studieretningsfag, som du skal vælge efter grundforløbet.
I studieretningsforløbet skal du yderligere vælge valgfag.

VÆLG ÉT
ELLER FLERE

A-NIVEAU

C-NIVEAU
Finansiering
Idræt
Innovation
Markedskommunikation
Mediefag
Musik
Psykologi
Organisation

KONTAKT VORES STUDIEVEJLEDERE,
HVIS DU HAR SPØRGSMÅL
Mangler du mere viden om den merkantile
studentereksamen (HHX) eller om vores
gymnasium?
Så fortvivl ikke. Vi hjælper dig gerne med al
den information, du har behov for.

8. ELLER 9. KLASSE
Går du i 8. eller 9. klasse, vil vi anbefale dig
at komme i vores brobygningsforløb. Her
møder du lærere, elever og vejledere, og
stifter samtidig bekendtskab med nogle
af de nye fag, du ikke kender fra folkeskolen.

VÆRD AT VIDE
Hvis du vil følge dagligdagen på handelsgymnasiet, kan du også følge Tradium
Handelsgymnasiet på Facebook og se,
hvad der sker på skolen eller læs mere på
vores hjemmeside.
www.facebook.com/tradiumhhx/
www.tradium.dk/hhxranders/

Er du ikke erklæret uddannelsesparat,
kommer du til en optagelsesprøve og en
samtale, hvorefter det bliver vurderet,
om du kan optages.

HVIS DU VIL VIDERE
Ring eller skriv til vores studievejledere
– vi står parat til at hjælpe dig med at blive
afklaret omkring din uddannelse og din
fremtid.

SU OG BEFORDRING
Du kan søge om Statens Uddannelsesstøtte, SU, og du kan også søge om
befordringstilskud til transport mellem
hjem og skole.
Læs mere på www.su.dk og på
www.ungdomskort.dk.

TILMELDING
Vil du søge ind, skal du gøre det inde på
www. optagelse.dk. Ansøgningsfristen er
1. marts. Derefter modtager vi din ansøgning, og er du erklæret uddannelsesparat,
bliver du optaget.

Telefon 7011 1010 / Tradium.dk

Tradium Handelsgymnasiet
Rådmands Boulevard 19
8900 Randers C
T 7011 1010
E info@tradium.dk
Gitte Jæger Nehlsen
E gne@tradium.dk
Mikkel W. Thomsen
E mwt@tradium.dk
Troels Uhre Isen
E tui@tradium.dk
010721

Har du allerede været i brobygning og
stadig gerne vil vide mere, så er vore
studievejledere altid parate til en individuel
snak og rundvisning, når det passer dig
eller dine forældre.

