
GENERELT OM HHX
Du åbner dørene til en fremtid i erhvervslivet med en 
HHX. Og du bestemmer selv, hvordan din fremtid skal 
se ud, når du vælger én af studieretningerne på HHX 
på Campus Vejle.

Med en HHX tager du en gymnasieuddan-
nelse med fokus på økonomifag. Undervis-
ningen er tæt på virkeligheden og erhvervs-
livets udfordringer.

Din HHX-uddannelse starter med et 3 må-
neders grundforløb. I løbet af oktober må-
ned vælger du din studieretning, som du 
starter på i begyndelsen af november og 
fortsætter med resten af din studietid.

På vores hjemmeside, campusvejle.dk, kan 
du læse meget mere om uddannelsen.

Efter 3 år på Campus Vejle står du med 
studenterhuen på hovedet, og du kan selv 
vælge, hvilken vej du ønsker i dit videre kar-
riereforløb.

På Campus Vejle HHX vil du opleve en engage-
ret læring og undervisning med høj faglighed. Du 
får stærke såvel teoretiske som praktiske kom-
petencer, for uddannelsen er kendetegnet ved, 
at teori og praksis går hånd i hånd. Du vil derfor 
opleve, at det, du lærer, kan bruges i virkelighed- 
ens virksomheder. 

Du sætter selv retningen på din uddannelse. Ud 
over de obligatoriske fag skal du vælge en stu-
dieretning og et antal valgfag. Du kan vælge mel-
lem studieretningerne: Business Economics, Bu-
siness & Language, Global Marketing, Marketing 
Management, Start Up og Social Marketing. Alle 
studeretninger giver internationalt perspektiv og 
digitale kompetencer.

I grundforløbet klæder vi dig på til at vælge den 
studieretning, der passer til dig. Du har også mu-

lighed for at dyrke dit talent, hvad enten du går 
på Sportscollege eller følger et af vores talent 
programmer i matematik, iværksætteri eller sprog. 

På skolen har vi fokus på høj faglighed samtidig 
med, at vi lægger vægt på din og din klasses 
trivsel. Vi sørger for gode rammer for, at du kan 
mødes med dine kammerater og have det sjovt 
sammen. Du vil opleve sportsdage, cafeer og fes- 
ter og etablere venskaber for livet. 

Vi møder dig som et voksent menneske, der er 
klar til at tage ansvar. Hvis du får brug for det, 
står vi klar med støtte. På Campus Vejle hjælper 
vi dig med at skabe det liv og den karriere, du 
drømmer om.
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Campus Vejle tilbyder dig et aktivt studieliv. 
Her får du et godt socialt fællesskab, foredrag, 
fælles sportsdag. Der er aktive elevråd og der 
tilbydes studieture til spændende steder i 
Europa eller fjerne destinationer.

Vi arrangerer også fredagscafeer og gode fes-  
ter, hvor du kan hygge dig og more dig sam-
men med kammeraterne

DET MÅ GERNE VÆRE RART AT LÆRE
Du må godt nyde det, ens du bliver klogere. 
Derfor har vi indrettet Campus Vejle som en 
hyggelig café med bløde sofaer, hyggelige 
kroge at fordybe sig og snakke i, masser af 
grønne planter og kunst på væggene. Og vo-
res bland selv-slik på gangen er ret populær…

Du kan få hjælp i vores lektiecafé, træne i Cam-
pus Fitness, spise lækkert og sundt i vores nye 
kantine eller klare shoppetrangen i Campus 
Vejles egen tøjbutik. Det er vigtigt for os, at du 
har de bedste rammer til at lære i.

54

Campus Vejle tilbyder dig et aktivt studieliv. 
Her får du et godt socialt fællesskab, foredrag, 
fælles sportsdag m.v. Der er aktive elevråd, og 
der tilbydes studieture til spændende steder i 
Europa eller fjerne destinationer.

Vi arrangerer også fredagscafeer og gode fes-  
ter, hvor du kan hygge dig og more dig sam-
men med kammeraterne.

DET MÅ GERNE VÆRE RART AT LÆRE
Du må godt nyde det, mens du bliver klogere. 
Derfor har vi indrettet Campus Vejle som en 
hyggelig café med bløde sofaer, hyggelige 
kroge at mødes, snakke og arbejde i, masser af 
grønne planter og kunst på væggene. Og vo-
res bland selv-slik på gangen er ret populær…

Du kan få hjælp i vores lektiecafé, træne i Cam-
pus Fitness, spise lækkert og sundt i vores nye 
kantine eller klare shoppetrangen i Campus 
Vejles egen tøjbutik. Det er vigtigt for os, at du 
har de bedste rammer til at lære i.

HVORFOR 
VALGTE JEG?
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Jeg valgte handelsgymnasiet, fordi det passede 
bedre til mig. Jeg havde ikke lyst til at fortsætte 
folkeskolens sædvanlige fag ind i min gymnasie-
uddannelse. Jeg havde lyst til at prøve nogle nye 
og mere interessante fag. Cambridge engelsk har 
været rigtig godt - også selvom det lå sent på da-
gen efter de normale timer var gennemført.

Festerne på Campus Vejle er gode, hvilket er et 
plus! Socialt er her godt, og studiemiljøet er super. 
Hvis man gerne vil starte virksomhed, stiller skolen 
et fedt miljø til rådighed.

MAJA SOMMERLUND, 18 år,  EGTVED

Det fedeste ved at gå på HHX er, at det, jeg lærer, 
kan jeg bruge, når jeg har fri. Studiemiljøet er godt, 
og her er meget frit. Man bestemmer selv, hvor 
meget man vil have ud af at gå på Campus Vejle, 
alt efter hvor stor en indsats man selv lægger i det 
faglige og sociale.

Efter HHX vil jeg læse til Serviceøkonom på Er-
hvervsakademiet og derefter noget Sportsmana-
gement. Jeg drømmer om at skabe mig en karriere 
inden for talentudvilking i fodboldmiljøet.

PETER LUND, 19 ÅR,  VEJLE

DET SOCIALE 
MILJØ



VÆLG DIN STUDIERETNING EFTER INTERESSE
Du kan selv forme din fremtid med de fag, du væl-
ger. Vil du innovere? Vil du have en global fremtid? 
Vil du følge forbrugertrends? Vi har 6 forskellige 
studieretninger og garanteret også én, der passer 
til dig.

Uanset hvilken studieretning du vælger, åbner den 
dørene til rigtig mange videregående uddannelser. 
Du kan derfor vælge dén studieretning, som du sy-

nes matcher dig bedst - den studieretning, hvor du 
kan få de fag, der interesserer dig mest.

På de følgende sider præsenterer vi dig for de 6 
studieretninger, som vi tilbyder på Handelsgym-
nasiet på Campus Vejle. Du kan læse lidt om det 
særlige for de enkelte studieretninger. Du kan også 
se, hvilke fag du får på studieretningerne - både de 
særlige studieretningsfag og de obligatoriske fag.

STUDIE-
RETNINGER

BUSINESS ECONOMICS

STUDIERETNINGSFAG
• Spansk A

• Tysk B

OBLIGATORISKE FAG 
• Dansk A

• Engelsk A

• Afsætning A

• Virksomhedsøkonomi B

• Historie B

• International Økonomi B

• Matematik C

•  Samfundsfag C

• Informatik C

• Erhvervsjura C

• Erhvervscase

• Studieområdet (SO1 til 7)

• Studieområdeprojekt (SOP)

VALFAGFAG 
• Der ikke plads til valgfag
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Studieretningen Business Economics er til dig, der vil finde det interessant 

at forstå de bagvedliggende mekanismer, der får hjulene i en virksomhed til at 

dreje rundt. Som Business Economics-elev får du tillige en større forståelse for 

matematikkens byggesten og dens anvendelsesmuligheder i et virksomheds-

økonomisk såvel som et samfundsmæssigt perspektiv.

Med et sammenhængende 3-årigt studieforløb med matematik og virksom-

hedsøkonomi på A-niveau vil der være fokus på:

• Virkelighedsnære økonomiske cases

• Forretningsforståelse fra daglig drift til langsigtet strategi

• Anvende matematik som analytisk værktøj  

• Samspillet mellem økonomi og matematik

• Indblik i matematikkens og økonomiens betydning for samfundet

Studieretningen giver dig det perfekte udgangspunkt for at imødekomme er-

hvervslivets efterspørgsel på matematik-økonomiske kompetencer. Både i Dan-

mark og i den øvrige verden. Vælger du Business Economics, vil det give dig 

gode forudsætninger for at læse videre på en økonomisk uddannelse.

Drømmer du om en erhvervskarriere, 
hvor du har indflydelse på processer 
og beslutninger?

STUDIERETNINGSFAG
• Spansk A

• Tysk B

OBLIGATORISKE FAG 
• Dansk A

• Engelsk A

• Afsætning A

• Virksomhedsøkonomi B

• Historie B

• International Økonomi B

• Matematik C

•  Samfundsfag C

• Informatik C

• Erhvervsjura C

• Erhvervscase

• Studieområdet (SO1 til 7)

• Studieområdeprojekt (SOP)

VALFAGFAG 
• Der ikke plads til valgfag
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STUDIERETNINGSFAG
• Matematik A

• Virksomhedsøkonomi A

OBLIGATORISKE FAG 
• Dansk A

• Engelsk A

• Afsætning B

• Historie B

• International Økonomi B

• Samfundsfag C

• Informatik C

• Erhvervsjura C

• Erhvervscase

• Studieområdet (SO1 til 7)

• Studieområdeprojekt (SOP)

• Tysk B/Spansk A

VALGFAG
Du skal have et eller to valgfag af-

hængig af dit valg af fremmedsprog
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Vi tilbyder dig 6 spændende studieretninger på din 
HHX uddannelse. Du vælger studieretning efter dine 
3 måneders grundforløb



Studieretningen Business and Language henvender sig til dig, som er interes-

seret i de store sprog i Europa og verdenen i det hele taget, idet du på denne 

studieretning får tre fremmedsprog. 

Hvis du synes, det er spændende at rejse og opleve andre sprog og kulturer i 

Europa og USA, skal du vælge denne studieretning, hvor der er fokus på:

• Tre fremmedsprog 

• Sprogskole eller skoleophold i alle tre valgte sprogområder    

• At kombinere økonomi og sprog

• Globalt udsyn

• Kulturforståelse og kulturelle forskelle

• Eksport/import med Europa og resten af verdenen 

 som arbejdsplads

Studieretningen passer perfekt til et lille land som Danmark, hvor vi er afhængi-

ge af eksport til Europa og den øvrige verden, idet den kombinerer sprogkom-

petencer og økonomiske kompetencer og udvikler dig med netop de dobbelt-

kompetencer, som erhvervslivet efterspørger. 

Studieretningen Start Up henvender sig til dig, der godt kan lide tanken om at 

arbejde med tingene på en lidt anden måde, end du har været vant til tidligere, 

og hvor du omsætter teori til praksis

Hvis du synes, det er spændende at arbejde projektorienteret, så skal du vælge 

denne studieretning, hvor der er fokus på:

• Innovation

• Kreativitet

• Problembaseret læring

• Tværfaglige hands-on erfaringer med teori fra undervisningen

• Forandringsledelse

• Udvikling af virksomheder

• Socialt entreprenørskab

• Foretagsomhed

I Start Up har du faget Innovation i to år, og du lærer, hvordan du kan bruge 

den innovative tankegang i de andre fag i uddannelsen. I et samarbejde mellem 

de økonomiske fag og Innovation arbejder du med idé-udvikling og udvikling af 

forretningsideer. I studieretningen indgår der samarbejde med virksomheder, så 

du afprøver teorierne i praksis. Du lærer også at præsentere dine ideer på en 

kort og præcis måde, så budskabet bliver klart og tydeligt.

BUSINESS & LANGUAGE

Drømmer du om en international 
karriere, hvor du kan kombinere 
sprog og økonomi?

Drømmer du om at arbejde og tænke 
innovativt og kreativt? Måske tænker du 
på at starte din egen virksomhed?

STUDIERETNINGSFAG
• Spansk A

• Tysk B

OBLIGATORISKE FAG 
• Dansk A

• Engelsk A

• Afsætning A

• Virksomhedsøkonomi B

• Historie B

• International Økonomi B

• Matematik C

•  Samfundsfag C

• Informatik C

• Erhvervsjura C

• Erhvervscase

• Studieområdet (SO1 til 7)

• Studieområdeprojekt (SOP)

VALFAGFAG 
• Der ikke plads til valgfag
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STUDIERETNINGSFAG
• Spansk A

• Tysk B

OBLIGATORISKE FAG 
• Dansk A

• Engelsk A

• Afsætning A

• Virksomhedsøkonomi B

• Historie B

• International Økonomi B

• Matematik B

• Samfundsfag C

• Informatik C

• Erhvervsjura C

• Erhvervscase

• Studieområdet (SO1 til 7)

• Studieområdeprojekt (SOP)

VALGFAG
• Der ikke plads til valgfag

STUDIERETNINGSFAG
• Spansk A

• Tysk B

OBLIGATORISKE FAG 
• Dansk A

• Engelsk A

• Afsætning A

• Virksomhedsøkonomi B

• Historie B

• International Økonomi B

• Matematik C

•  Samfundsfag C

• Informatik C

• Erhvervsjura C

• Erhvervscase

• Studieområdet (SO1 til 7)

• Studieområdeprojekt (SOP)

VALFAGFAG 
• Der ikke plads til valgfag

START UP

STUDIERETNINGSFAG
• Afsætning A

• Innovation B

OBLIGATORISKE FAG 
• Dansk A

• Engelsk A

• Virksomhedsøkonomi B

• Historie B

• International Økonomi B

• Matematik B

• Samfundsfag C

• Informatik C

• Erhvervsjura C

• Erhvervscase

• Studieområdet (SO1 til 7)

• Studieområdeprojekt (SOP)

• Tysk B/Spansk A

VALGFAG
• Du skal have ingen eller et valgfag af- 

 hængig af dit valg af fremmedsprog
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MARKETING MANAGEMENT - 
SPORTSCOLLEGE

I studieretningen Marketing Management får du to klassiske fag på HHX, Af-

sætning og Virksomhedsøkonomi, på A-niveau. Kombinationen af de to fag gi-

ver dig et godt indblik i, hvorledes salg og økonomi spiller sammen, og du får 

gennem studieretningen et godt fundament for at starte på en videregående 

uddannelse. Du har også muligheden for at starte direkte i en praktikplads i en 

virksomhed.

 

I studieretningen er der fokus på de brede økonomiske forhold:

 

• Den økonomiske situation i virksomheden

• Branding og markedsføring af produkter

• Virksomhedens sociale ansvar

• Analyse af virksomhedens kunder og konkurrenter

• Sammenhængen mellem økonomi og de fag, som du kender fra grundskolen

 

På Handelsgymnasiet arbejder du generelt meget med projektorienterede og 

med problembaserede opgaver. Dette gælder også i denne studieretning, som 

er for dig, der ikke ønsker et specielt fokus, men gerne vil have den brede til-

gang til økonomi og markedsføring.

I studieretningen Marketing Management har du optimale rammer for at kom-

binere din idræt med din HHX. Vi tilrettelægger undervisningen, så du får tid til 

at dyrke din sport. Eksempelvis har du morgentræning tirsdag og torsdag.

 

En varieret hverdag med faglig undervisning, mental og sportslig træning er 

udgangspunktet for udvikling af netop dit talent.

 

Du møder en masse nye unge mennesker med samme interesse og lidenskab 

for sport som dig selv.

 

Kompetente lærere, erhvervsfolk og sportsfolk underviser inden for hvert sit 

område. så du lærer at koble dit talent sammen med din uddannelse. Desuden 

gør Campus Vejle Sportscollege brug af Team Danmarks specialister, bl.a. til at 

holde oplæg om sportspsykologi, ernæring og skadesforebyggelse.

På Campus Vejle Sportscollege er det vigtigste,at du brænder for din idræt. 

Vi har både plads til den øverste elite og dig, der elsker at træne, og gerne vil 

udvikle dit talent

 

Læs mere om Sportscollege på 
campusvejle.dk/sportscollege eller 

campusvejle.dk/e-sport.

MARKETING MANAGEMENT

Drømmer du om at arbejde i en virksom-
hed med økonomi eller marketing? Vil du 
gerne forberedes til en bred økonomisk 
uddannelse? 

Drømmer du om at tage din uddannelse 
og samtidig leve som professionel idræts- 
udøver?

RUNDVISNING OG INFORMATION
For at du kan træffe det rigtige valg, vil  

vi gerne give dig og din familie en rund- 

visning på Sportscollege. Ring og aftal  

en tid med Bjørn Jeppe, Sportscollege- 

leder, på tlf. 72 16 27 24 eller mail bjje@

campusvejle.dk                     

STUDIEBOLIG
Campus Vejle Sportscollege samarbej- 

der med flere af byens store boligfor-

eninger. Vi forsøger at være behjælpe- 

lige med at finde studieboliger rundt 

omkring i Vejle. Vi har elever boende 

flere steder i byen, men fælles for bolig- 

erne er, at det er små lejligheder, med  

eget bad, toilet og køkken.

 

Du kan vælge at bo i en lejlighed alene 

eller dele pladsen og dermed udgiften 

med en anden elev.
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STUDIERETNINGSFAG
• Virksomhedsøkonomi A

• Afsætning A

OBLIGATORISKE FAG 
• Dansk A

• Engelsk A

• Historie B

• International Økonomi B

• Matematik B

• Samfundsfag C

• Informatik C

• Erhvervsjura C

• Erhvervscase

• Studieområdet (SO1 til 7)

• Studieområdeprojekt  (SOP)

• Tysk B/Spansk A

VALGFAG
• Du skal have et eller to valgfag af- 

 hængig af dit valg af fremmedsprog

10

Campus Vejle er 
Team Danmark 

Uddannelsespartner



GLOBAL MARKETING 
ENGLISH

Studieretningen Global Marketing er for dig, som er nysgerrig på bæredyg-

tighed, international økonomi og handel samt virksomheders markedsføring og 

strategier på de globale markeder.

Global Marketing er for dig, som eksempelvis ønsker: 

• Faglig fordybelse i den globale, bæredygtige udvikling med FN’s 17 verdens- 

 mål som omdrejningspunkt - eksempelvis hvordan ligestilling og demokra- 

 tiske rettigheder kan styrkes. Eller hvordan  bæredygtigt forbrug og produk- 

 tion kan fremmes, samt hvordan fattigdom, ulighed og klimaforandringer kan 

 bekæmpes.

• Viden om internationale organisationer og handelsrelationer og den globale 

 forsyningskæde - eksempelvis viden om, hvad frihandel betyder for verden, 

 eller hvad outsourcing betyder for dansk økonomi og virksomheder?

• Indblik i eksportvirksomheders marketing og branding - eksempelvis hvordan  

 virksomheder undersøger markeder og markedsfører sig globalt

På Global Marketing arbejder du med at løse virkelighedsnære, globale pro-

blemstillinger af betydning for den bæredygtige udvikling. Du får kendskab til og 

samarbejde med brancher, der arbejder med eksport eller international indkøb 

og produktion, og du lærer at navigere i en økonomisk foranderlig verden.

Til dig, der kan tænke dig at prøve kræfter med undervisning på engelsk, kan vi 

tilbyde studieretningen Global Marketing med undervisning i de tre økonomi-

fag på engelsk. Afsætning A, International Økonomi A og Virksomhedsøkonomi 

B bliver til Marketing A, International Economics A og Economics B.

Det er en stor fordel for dig, hvis du i forvejen har gode karakterer i engelsk og 

ønsker at styrke dine engelskkundskaber samtidig med ønsket om at forberede 

dig bedst muligt til en videregående uddannelse på universiteterne eller andre 

steder, hvor de underviser på engelsk.

Har du først modtaget undervisning på engelsk, læst meget engelsk og etable-

ret et fagligt ordforråd på engelsk gennem tre år i gymnasiet, har du et seriøst 

forspring på de videregående studier sammenlignet med andre, der har taget 

en dansksproget studentereksamen. Du er også klædt bedre på til studier i 

udlandet.

EBBD
På denne studieretning får du mulighed for at erhverve dig et europæisk diplom 

- EBBD - European Baccalaurate Diploma. Det øger dine chancer for at få job i 

andre europæiske lande, hvis du en dag får lyst til at arbejde i udlandet.

GLOBAL MARKETING

Drømmer du om verden som din fremtidi-
ge arbejdsplads? Interesserer du dig for 
den økonomiske udvikling i verden?

Drømmer du om en international karriere, 
hvor du studerer og arbejder på engelsk? 
Bliv godt forberedt med Global Marke-
ting English

STUDIERETNINGSFAG
• International Økonomi A

• Afsætning A

OBLIGATORISKE FAG 
• Dansk A

• Engelsk A

• Virksomhedsøkonomi B

• Historie B

• Matematik B

• Samfundsfag C

• Informatik C

• Erhvervsjura C

• Erhvervscase

• Studieområdet (SO1 til 7)

• Studieområdeprojekt (SOP)

• Tysk B/Spansk A

VALGFAG
• Du skal have et eller to valgfag af- 

 hængig af dit valg af fremmedsprog
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STUDIERETNINGSFAG
• International Økonomi A

• Afsætning A

OBLIGATORISKE FAG 
• Dansk A

• Engelsk A

• Virksomhedsøkonomi B

• Historie B

• Matematik B

• Samfundsfag C

• Informatik C

• Erhvervsjura C

• Erhvervscase

• Studieområdet (SO1 til 7)

• Studieområdeprojekt (SOP)

• Tysk B/Spansk A

VALGFAG
• Du skal have et eller to valgfag af- 

 hængig af dit valg af fremmedsprog



Social Marketing er for dig, der er interesseret i den menneskelige adfærd og 

ser individet som en vigtig del af verdenssamfundet. Kan du lide et fokus på 

trends og samfundsbevidste emner, så er dette studieretningen for dig.

 

På denne studieretning arbejder vi orienteret med mennesker og virksomheder 

som et aktivt led i den globale omverden, vi alle er en del af. Vi søger at skabe 

en forståelse for egen og samfundets adfærd og sammensætning igennem 

emner som:

 

• Omverdensbevidsthed og psykologi

• Virksomhedens- og menneskelig adfærd i en globaliseret verden

• Kultur, kulturforskelle og identitetsdannelse

• Kommunikationsformer – med inddragelse af nye kommercielle kanaler

• Forbrugertrends

• Samfundsbevidste verdensborgere

 

Studieretningen er særdeles relevant i en tid, hvor vi har fokus på bæredygtig-

hed og forståelse af egen, såvel som andres, identitetsdannelse og kulturfor-

ståelse.

SOCIAL MARKETING

Drømmer du om at arbejde med 
forbrugertrends, globalisering og 
psykologi?

STUDIERETNINGSFAG
• Afsætning A

• International Økonomi A

OBLIGATORISKE FAG 
• Dansk A

• Engelsk A

• Psykologi B

• Virksomhedsøkonomi B

• Historie B

• Matematik B

• Samfundsfag C

• Informatik C

• Erhvervsjura C

• Erhvervscase

• Studieområdet (SO1 til 7)

• Studieområdeprojekt (SOP)

• Tysk B

VALGFAG
• Der ikke plads til valgfag
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På Handelsgymnasiet er der nogle særlige talent-
programmer, som du har mulighed for at deltage i 
samtidig med, at du tager din studentereksamen.

MATEMATIK
Georg Mohr-Konkurrencen for matematikinteres-
serede i de gymnasiale uddannelser.

INTERNATIONAL PRAKTIK
3 uger i udlandet for at tilegne dig sproglige og 
kulturelle kompetencer. Du er i praktik i en virk-
somhed i 2 uger og på sprogskole en enkelt uge 
- foregår i efteråret i 2.g og 3.g

SPROGLIGE TALENTPROGRAMMER
Cambridge Certificate in Advanced English, Go-
ethe-certifikat i Tysk, Diploma de Espanol como 
Lengua Extranjera. Tre programmer i henholdsvis 
engelsk, tysk og spansk, som giver dig gode kort 
på hånden til ophold i udlandet.

TALENTSKOLEN
Et særligt innovationsforløb for talenter inden for 
ideudvikling og innovation.

D
ET

 S
Æ

R
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G
E



Ring 72 16 26 16 og spørg efter en 

studievejleder. 

Du kan også sende en e-mail til 

hhxvejledning@campusvejle.dk, 

så vender studievejlederne tilbage 

til dig.

Se mere på CAMPUSVEJLE.DK

KONTAKT

 Boulevarden 48   DK - 7100 Vejle   tel: +45 7216 2616   info@campusvejle.dk   campusvejle.dk


