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Tradium Handelsgymnasiet

Vidste du i øvrigt:
- at hhx er den eneste gymnasiale uddannelse,
hvor alle elever får engelsk på A-niveau
- at der i Handelsgymnasiet er mulighed
for at få tre sprog på højniveau
- at meget få studenter fra Handelsgymnasiet
har brug for suppleringskurser for at kunne
søge deres videregående udddannelse
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Hhx, fremtidens gymnasium
- tættere på virkeligheden
”Hvad kunne du tænke dig at blive?”
Det spørgsmål har dine forældre eller bedsteforældre måske stillet dig.
Du har sikkert også selv gjort dig tanker om din fremtid? Måske kunne
du tænke dig at arbejde med økonomi, jura, design, psykologi eller it
- med marketing, salg eller ledelse? Inden for shipping, bank, undervisning, eller reklame...? Måske er du god til sprog eller har lyst til at arbejde
med eksport og internationale udfordringer?
Din fremtid med hhx - adgang til de videregående uddannelser
Uanset hvad, så er du med hhx tættere på at gøre dine forestillinger
eller drømme til virkelighed. Med en studentereksamen fra hhx får du
en gymnasial uddannelse, der giver dig adgang til en bred vifte af videregående uddannelser fx universitetsuddannelser, mellemlange eller
korte videregående uddannelser. Mens du går på hhx, vil du gradvist
blive klædt på til at kunne beslutte, hvilken videregående uddannelse,
der bedst matcher dine ønsker for fremtiden.
Din tid på hhx - tættere på virkeligheden
På hhx vil du opleve, at undervisningen og fagene er relateret til den
virkelighed, du møder uden for gymnasiet. Vi lægger stor vægt på en
faglighed og en studiekompetence, der indebærer mulighed for at
anvende teorierne i praksis - blandt andet i kraft af vores gode kontakt
til erhvervslivet og virksomhederne.
Et godt studiemiljø - og venner for livet
Endelig lægger vi også vægt på et både trygt og spændende undervisningsmiljø med afvekslende studieformer, gæstelærere, studieture m.m.
Vi ved, at et godt socialt miljø er afgørende for indlæringen, og socialt
samvær, arrangementer, ture og fester bliver også en del af dit studieliv.
På Handelsgymnasiet får du en uddannelse og venner for livet...
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Studiets opbygning
Handelsgymnasiet består af ½ års grundforløb og 2½ års studieretningsforløb, hvor du vælger en studieretning ud fra dine interesser.
Du skal først vælge endelig studieretning i slutningen af grundforløbet, og du får selvfølgelig mulighed for at drøfte dit valg med din
studievejleder.
Fagene på hhx
På hhx har du en række obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.
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 blandt de obligatoriske fag, som noget
særligt for hhx, de erhvervsrettede fag, afsætning, virksomhedsøkonomi, international økonomi og erhvervsret, der alle er praksisnære
fag og direkte relaterede til virkeligheden uden for gymnasiet.
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.
Valgfagene kan ligesom studieretningsfagene 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. Du skal vælge 1-3 valgfag. Antallet af og niveauet på de valgfag, du kan vælge, afhænger
af dit valg af studieretning og 2. fremmedsprog. På næste sideopslag
finder du en oversigt over de tre overordnede studieretninger på
Tradium, hhx. Her kan du få et overblik over studieretningsfagene, de
obligatoriske fag og valgfagene.
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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 tilbyder vi også tysk, fransk og spansk.
Med sprogfagene får du meget mere end sprogkundskaber. Du får en bred viden om landenes
kultur, historie, omgangsformer og traditioner
- tættere på virkeligheden!

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

Europamestre i iværksætteri
Hvert år deltager elever fra Tradium, hhx i forskellige
erhvervsrettede konkurrencer, cases og events i samarbejde med
organisationer og virksomheder. Her kommer undervisningen helt
tæt på virkeligheden. Vi er stolte over på billedet at kunne vise tre
elever fra vores innovationsstudieretning, som i juli 2015 vandt
den europæiske finale i European Business Games (EBG). EBG er
en konkurrence for gymnasieelever om at lave den bedste fiktive
virksomhed med alt lige fra produktidé og medieplan til
finansierings- og forretningsplaner.
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Oversigt over studieretninger
Læs mere om de enkelte studieretninger på de næste sider

ØKONOMI
Finans

Samfundsøkonomi

MARKETING
Marketing

Studieretningsfag:

Virksomhedsøk. A

Virksomhedsøk. A

Afsætning A

Afsætning A

Afsætning A

Matematik A

Internat. økonomi A

Virksomhedsøk. A

Internat. økonomi A

Virksomhedsøk. A

Finansiering C

Matematik B

Innovation C

Markedskomm. C

Innovation B

Obligatoriske fag:

Obligatoriske fag:

Studieretningsfag:

Innovation

Studieretningsfag:

Obligatoriske fag:

Studieretningsfag:

International

Obligatoriske fag:

Studieretningsfag:

Obligatoriske fag:

Dansk A

Dansk A

Dansk A

Dansk A

Dansk A

Engelsk A

Engelsk A

Engelsk A

Engelsk A

Engelsk A

Samtidshistorie B

Samtidshistorie B

Samtidshistorie B

Samtidshistorie B

Samtidshistorie B

Samfundsfag C

Samfundsfag C

Samfundsfag C

Samfundsfag C

Samfundsfag C

Afsætning B

Afsætning B

Matematik C

Matematik C

Matematik C

Internat. økonomi B

Erhvervsret C

Internat. økonomi B

Virksomhedsøk. B

Virksomhedsøk. B

Erhvervsret C

2. fremmedsprog:

Erhvervsret C

Erhvervsret C

Internat. økonomi B

2. fremmedsprog:

Tysk B eller

2. fremmedsprog:

2. fremmedsprog:

Erhvervsret C

Tysk B eller

Spansk A eller

Tysk B eller

Tysk B eller

2. fremmedsprog:

Spansk A eller

Fransk A

Spansk A eller

Spansk A eller

Tysk B eller

Fransk A

Fransk A

Spansk A eller

Fransk A

Fransk A
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Valgfag på hhx

Valg af studieretning
Med dit valg af studieretning kan du profilere din uddannelse i forhold til dine interesser og
fremtidsdrømme. Det endelige valg af studieretning skal du først træffe efter grundforløbet.

1-3 valgfag afhængig
af studieretning og
2. fremmedsprog.
A-niveau:
Matematik
Tysk

MARKETING
Sport Leadership
Studieretningsfag:

INTERNATIONAL
Handel og kultur
Studieretningsfag:

Sprog*
Studieretningsfag:

Virksomhedsøk.

Global Studies**
Studieretningsfag:

Afsætning
Internat. økonomi
B-niveau:

Afsætning A

Afsætning A

Tysk A

Internat. Economics A

Virksomhedsøk. A

Tysk B

Fransk A / Spansk A

Marketing A

Matematik

Psykologi C

Fransk A / Spansk A

Cultural Studies B

Samfundsfag

Obligatoriske fag:

Obligatoriske fag:

Obligatoriske fag:

Obligatoriske fag:

Finansiering
Kinesisk

Idræt C

Dansk A

Dansk A

Dansk A

Dansk A

Engelsk A

Engelsk A

Engelsk A

Engelsk A

Samtidshistorie B

Samtidshistorie B

Samtidshistorie B

Psykologi

Samtidshistorie B

Samfundsfag C

Samfundsfag C

Samfundsfag C

Kulturforståelse

Samfundsfag C

Matematik C

Afsætning B

Matematik C

Mediefag

Matematik C

Internat. økonomi B

Matematik C

Virksomhedsøk. B

Idræt

Internat. økonomi B

Virksomhedsøk. B

Internat. økonomi B

Erhvervsret C

Finansiering

Erhvervsret C

Erhvervsret C

Virksomhedsøk. B

2. fremmedsprog:

Musik

Erhvervsret C

Tysk B eller

Markedskommunik.

Spansk A eller

Innovation

Fransk A

Billedkunst

2. fremmedsprog:
Tysk B eller
Spansk A eller
Fransk A

*Tre sprog på A-niveau

**Engelsksproget

C-niveau:

Kinesisk
Retorik
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Studieretning: Økonomi
Økonomi har 2 linjer med følgende studieretningsfag:

FINANS
Virksomhedsøkonomi A, Matematik A, Finansiering C
SAMFUNDSØKONOMI
Virksomhedsøkonomi A, International økonomi A, Matematik B

Se oversigt s. 6-7
Om studieretningen Økonomi
Hvis du kan lide at arbejde med tal, økonomiske analyser og statistik
er studieretningen Økonomi noget for dig. Studieretningen kan være et
godt springbræt til videregående samfunds- og økonomistudier, virksomheders økonomiafdelinger, banker, revision, ejendomsmægler
m.m. Mange virksomhedsledere og konsulenter har denne profil.
Virksomhedsøkonomi er her det centrale fag, lige som matematik
er højere prioriteret end på de øvrige retninger. Matematikken bliver
anvendt på økonomiske problemstillinger, så også dette fag bliver forankret i virkeligheden.
På begge linjer besøger vi virksomheder og finansielle institutioner, ligesom vi får gæstelærere fra erhvervslivet på besøg, så du kombinerer
teori med praksisviden.
På linjen Finans er der særlig fokus på matematik, der er obligatorisk
på A-niveau. Endvidere er faget finansiering, der bl.a. giver dig viden
om de finansielle markeder, føjet til fagrækken.
Linjen Samfundsøkonomi har ligeledes ekstra fokus på matematik,
der her er obligatorisk på B-niveau, mens det globale perspektiv
bredes ud i faget international økonomi.
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Studieretning: Marketing
Marketing har 4 linjer med følgende studieretningsfag:

MARKETING
Afsætning A, Virksomhedsøkonomi A, Innovation C
INTERNATIONAL MARKETING
Afsætning A, International økonomi A, Markedskomm. C
INNOVATION
Afsætning A, Virksomhedsøkonomi A, Innovation B
SPORT LEADERSHIP Læs mere s. 10
Afsætning A, Virksomhedsøkonomi A, Psykologi C

Se oversigt s. 6-7

Om studieretningen Marketing
Studieretningen Marketing har fire linjer med fokus på salg, afsætning
og reklame samt virksomhedsøkonomi, nationalt og internationalt.
På linjen Marketing er afsætning og innovation i centrum: Der arbejdes med sammenhænge imellem salg, markedsføring, økonomi og
idéudvikling.
Linjen International marketing har større fokus på afsætning, marketing og økonomi i et samfundsmæssigt og internationalt perspektiv.

Sport Leadership er en nyere linje, som du kan
læse mere om på næste side.

Linjen Innovation tager afsæt i det moderne samfunds stigende behov
for innovative og kreative mennesker og arbejder 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.
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Sport Leadership
Du 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.
Og du får mulighed for at bo med eleverne på Randers ElitesportsCollege i College Tower ved Arena Randers og lige overfor
AutoC Park.
I tematimer får du kombineret idræt og ledelse. Den teori, du lærer
på hhx, kombinerer vi med praktiske temaer fra sportens verden.
Samlet får du en træner- og lederuddannelse med praktikforløb i
alle tre år, hvor du fx skal undervise i idræt på grundskoler. Vi har
også et tæt samarbejde med lokale idrætsforeninger, så du får det
bedste fra to verdener. Idræt C er obligatorisk.
Du får mulighed for at bo sammen med elever fra Randers ElitesportsCollege i moderne lejligheder i College Tower ved Arena
Randers. Her er der et godt og trygt ungdomsmiljø samt en lang række
fællesfaciliteter, fitness m.m.
Se mere på www.elitesportscollege.dk/bo-pa-elitesportscollege

Tag din hhx-uddannelse,
med studieretningen
Marketing, og få samtidig
en træner- og lederuddannelse inden for sport
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Jens Jørgen Andersen,
direktør i Randers HK:

Vi har i mange år som
professionel håndboldklub haft et tæt samarbejde med Tradium
via vores relationer til
Randers ElitesportsCollege.
Med studieretningen Sport Leadership er det
min klare opfattelse, at Tradium igen har
tænkt gymnasiet og sportens verden sammen
til gavn for den enkelte elev, men også til stor
gavn for det lokale foreningsliv.
Tanken om, at man kan tage sin ungdomsuddannelse og samtidig få en træner- og
lederuddannelse, er jeg sikker på vil tiltale
mange aktive unge med en ”leder i maven”.

Studieretning: International
International har 3 linjer med følgende studieretningsfag:

HANDEL & KULTUR
Afsætning A, Tysk B, Fransk A/Spansk A (2 sprog på A-niveau)
SPROG
Tysk A, Fransk A/Spansk A (3 sprog på A-niveau)
GLOBAL STUDIES (engelsksproget) Læs mere s. 12
International Economics A, Marketing A, Cultural Studies B

Se oversigt s. 6-7
Om studieretningen International
Studieretningen International er for dig, der gerne vil være handelsstudent med et internationalt perspektiv og med sprog som bærende fag.
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.
Linjen Handel & Kultur kombinerer to sprogfag på A-niveau med tysk på
B-niveau. Desuden får du afsætning på A-niveau, hvor du lærer om internationalt salg og markedsføring og arbejder med konkrete problemstillinger – hvad skal der fx til for at få afsat sine varer til kunder i udlandet?
Linjen Sprog tilbyder hele tre sprog på A-niveau, og med denne linje er
du særdeles godt rustet til sprogstudier eller jobs med internationalt
sigte og udsyn.

Rejseprogram for Sprog, Handel & Kultur
På Handel & Kultur og Sprog tager vi tre uger til
England i 1.g. I 2.g tager vi på udveksling i Tyskland i 10 dage. I 3.g tilbringer vi tre uger med
forlagt undervisning på et College i USA. Det
samlede prisniveau for de tre udlandsophold bliver
mellem 15.000 og 18.000 kr.
Hertil kommer mulighed for sprogskoleophold i
Frankrig eller Spanien. Elever på de tre internationale linjer får alle EU mobilitetsbevis og har fortrinsret til indtjeningsmuligheder via skolen til
medfinansiering af udlandsophold.

Linjen Global Studies kan du læse mere om på næste side.
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Global Studies

Undervisning på engelsk

Rejseprogram for Global Studies

Global Studies har stor fokus på det globale
perspektiv. Det gælder ikke kun, hvad vi
arbejder med, men også, hvordan vi gør
det. Og vi gør det så internationalt som
muligt. Undervisningen foregår på engelsk
i international økonomi, afsætning, kulturforståelse, samtidshistorie og i virksomhedsøkonomi. I samfundsfag og matematik vil undervisningen delvist foregå på
engelsk. Du skal således være god til engelsk
og/eller brænde for engelsk for at søge om
optagelse på denne linje.

En væsentlig og spændende del af Global Studies er, at der er studierejser på alle tre år. Det giver en stor forbedring af den sproglige kunnen, og samtidig får man skabt internationale relationer.
I 1.g tager vi 3 uger til England. På andet år går turen 2 uger til Kina.
I 3.g tilbringer vi ca. to måneder med forlagt undervisning på et College i USA. Det samlede prisniveau for de tre udlandsophold på Global
Studies bliver mellem 18.000 og 24.000 kr.
Hertil kommer mulighed for sprogskoleophold i Frankrig eller Spanien.

Der er tradition for,
at eleverne på International Studieretning får mulighed for
indtjening, bl.a. i et
lokalt byggemarked,
fester på skolen og
andre skoleopgaver.
Derved formindskes
det beløb, der skal
indbetales til forlagte ophold i udlandet.
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Læs også om
Sport Leadership
side 10

ElitesportsCollege
På Randers ElitesportsCollege kan du kombinere seriøs skolegang med, at du dyrker din
favoritsport på højt niveau. Du kan med
andre ord tage din hhx-uddannelse, med
studieretningen marketing, og samtidig udvikle dine (i forvejen gode)
evner inden for håndbold, fodbold,
badminton, basketball, atletik ...
Du vil blive trænet teknisk, fysisk og
mentalt og få coaching af professionelle trænere. Der er i løbet af uddannelsen mange tilbud, oplevelser
og studieture knyttet til din sport.
Eleverne har mulighed for at bo i
den nyopførte collegebygning ved
Arena Randers, med dejlige lejligheder
og fællesfaciliteter.
Se mere på www.elitesportscollege.dk
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Eleverne siger
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Katrine Thulstrup Ross
(Studieretning International)
HHX kunne tilbyde mig præcis de fag, som
havde noget med mine fremtidsplaner at gøre.
Studieretningen International kunne ligeledes
give mig internationale relationer samt spændende rejser, der ville bidrage relevant til min
uddannelse.

Patrick Theilade Thomsen
(Studieretning Marketing)
Jeg har valgt HHX, da jeg synes fagene er utroligt spændende! Man kan bruge dem i den virkelige verden, og så passer
det perfekt til mine fremtidsplaner. Jeg har valgt studieretningen International Marketing, da jeg mener, det vigtigt at forstå den globaliserede verden for at kunne være en del af den.

Charlie K.Kirsmeier
(Studieretning Økonomi)
Jeg valgte studieretningen Økonomi, fordi matematik og virksomhedsøkonomi var de fag, der
interesserede mig mest. Efter studentereksamen
læser jeg økonomi på Cand.merc.-uddannelsen
på Aarhus Universitet – og er lige nu i gang
med et semester i International Business på
Los Angeles City College i Californien.

Linda Pedersen, tidligere elev,
nu master i Corporate Communication
Det var min interesse for marketing og markedskommunikation, der fik mig til at vælge hhx. Efterfølgende tog jeg en
Bachelor i Marketing and Management Communication, og i
dag læser jeg en master i Corporate Communication (Cand.
ling.merc.comm). I forbindelse med mine studier har jeg
bl.a. boet et halvt år i Singapore - en kæmpe oplevelse.
P.t. er jeg ansat som Strategic Researcher ved Klean.

Praktisk info
Studiesteder og -miljøer

SU, IT på skolen m.m.

Tradium Handelsgymnasiet tilbyder to forskellige
uddannelsessteder: Rådmands Boulevard i Randers
samt Kirketoften i Hobro. Undervisningen lever begge steder op til Tradiums høje krav med kompetencegivende hhx-eksamener. Du vil dog opleve, at de
to afdelinger har hver sin selvstændige “kultur” og
hvert sit individuelle undervisningsmiljø, ligesom de
byder på lidt forskellige studieretninger.

Du kan søge om Statens Uddannelsesstøtte, SU, der
kan opnås både i form af et stipendium og som et SUlån. Du kan også søge om befordringstilskud til transport med kollektiv trafik mellem hjem og skole.
Der er trådløst netværk overalt, trådløse printere, projektorer etc, og alle har adgang til skolens intranet,
hvor meget af kommunikationen mellem elever,
undervisere og administration foregår.

Mere info og tilmelding
Du er altid velkommen til at kontakte vores studievejledere. Du kan også læse meget mere på vores
webside www.tradium.dk, og i efteråret vil der være
åbent-hus arrangementer. Mere herom i dagspressen og via opslag på din skole.

Studievejlederne på Handelsgymnasiet
RANDERS, TLF 7011 1010
Gitte Jæger Nehlsen, gne@tradium.dk
Mikkel W. Thomsen, mwt@tradium.dk
Randi Thuge Mikkelsen, rmi@tradium.dk
HOBRO, TLF 7011 1010
Bente Hansen, be@tradium.dk
Pernille Dam, pda@tradium.dk
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Tradium Handelsgymnasiet
Kirketoften 7
9500 Hobro
Tlf. 9657 0260

info@tradium.dk
www.facebook.com/tradiumhhx

kontor@tradium.dk
www.facebook.com/tradiummariagerfjord

www.tradium.dk

010915

Tradium Handelsgymnasiet
Rådmands Boulevard 19
8900 Randers C
Tlf. 7011 1010

