
HTX åbner mange veje og muligheder.  
Her får du et overblik over de forskellige 
studieretninger på HTX 2019-2022

For dig der vil udvikle

O B L I G ATO R I S K E  FAG

A-niveau: 

Dansk / Teknikfag

B-niveau:

Engelsk / Matematik  
Fysik / Kemi 
Teknologi / Idehistorie

C-niveau:

Biologi / Kommunikation
It eller informatik

Samfundsfag

VA LG FAG

A-niveau: 

Engelsk / Kemi / Fysik  
Matematik / Teknologi

B-niveau:

Informatik / Samfundsfag 
Psykologi

C-niveau:

Erhvervsøkonomi / Tysk  
Innovation / Programmering
Psykologi / Astronomi 

Matematik A
Fysik A

Matematik A
Bioteknologi A

Teknologi A
Samfundsfag B

Matematik A
Informatik B

Bioteknologi A
Idræt B

Kommunikation og IT A
Programmering B

Vil du gerne arbejde i dybden med fysiske fænomener og 
lære at forstå dem, så er denne studieretning noget for dig. 
Her udføres praktiske eksperimenter, som analyseres ud fra 
den gældende fysik ved anvendelse af matematik. Oplagt til 
efterfølgende ingeniørstudium.

Med udgangspunkt i matematik og bioteknologi sparker vi 
døre ind til en naturvidenskabelig verden med fokus på liv 
og sundhed.

Vil du gerne arbejde innovativt med idé- og produktudvikling 
med udgangspunkt i aktuelle og fremtidige samfundsmæssige 
problemstillinger, så er teknologistudieretningen lige dig. Du 
kommer til at anvende relevante projektværktøjer, arbejde i værk- 
steder og laboratorier. Du arbejder eksperimenterende, kreativt 
og projektorienteret med kobling til erhvervsmæssig praksis.

Ønsker du at arbejde i it-branchen ? Med udgangspunkt i inno- 
vative og virkelighedsnære it-systemer lærer du at udvikle 
egne it-systemer med brug af programmering, databaser, inter- 
aktionsdesign og it-sikkerhed.

Studieretningen har kroppen i centrum. Du er nysgerrig på, 
hvordan den virker, hvad den kan, samt hvordan den kan 
beskrives og undersøges fysiologisk, naturvidenskabeligt og 
teknologisk. Denne studieretning er for dig, der har en drøm om 
at blive professionel idrætsudøver, politibetjent, fysioterapeut, 
sportslæge, officer eller lignende.

En kommunikationsteknisk studieretning med spiludvikling, spil- 
teknologi og spildesign som omdrejningspunkt. Du vil komme til 
at arbejde med 3D-animation, programmering og grafisk design. 
Denne studieretning er for dig, der har en drøm om at arbejde 
med spiludvikling eller med markedsføring på de sociale medier.

Naturvidenskab

Sundhedsvidenskab

Teknologi

It-videnskab

Idrætsvidenskab

Spiludvikling

H T X  H E R N I N G


