
Studieretning Studieretningsfag En studieretning for dig? Obligatoriske fag Valgfag

Finans og økonomi Matematik A
Virksomhedsøkonomi A

For dig, som drømmer om en karriere i den finansielle sektor eller drømmer om at blive f.eks. ejendoms-
mægler eller revisor.

A-niveau: 
Dansk
Engelsk

B-niveau:
Historie
International økonomi
Virksomhedsøkonomi
Matematik
Afsætning

C-niveau:
Samfundsfag
Erhvervsjura
Informatik

Uden niveau:
Erhvervscase

2. fremmedsprog:
Vælg mellem:
Tysk B, fortsætter
Spansk A, begynder
Fransk A, begynder

A-niveau: 
Matematik
Tysk
Virksomheds- 
økonomi

B-niveau:
Samfundsfag
Matematik
Tysk
Fransk
Spansk
Kulturforståelse
Erhvervsjura

C-niveau:
Kulturforståelse
Organisation
Finansiering
Innovation
Markeds- 
kommunikation
Psykologi
Tysk
Retorik

Global business Matematik A
International økonomi A

Er du faglig stærk, og drømmer du om en international karriere, er studieretningen ”Global Business” noget for dig. 
Du går bl.a. på amerikansk college i Austin, Texas i 14 dage og kommer på studietur til Kina.

Markedsøkonomi Afsætning A
International økonomi A

Vil du gerne arbejde med markedsføring, shipping eller lignende, er denne studieretning et godt afsæt.
I samarbejde med Herning Elite og Team Danmark udbydes studieretningen også for Elitesportsudøvere, hvor 
der tages hensyn til din træning.

Indkøb og økonomi Virksomhedsøkonomi A
International økonomi A

For dig der er vild med matematik, international økonomi, sprog og samfundsfag. Du drømmer måske om at 
gøre karriere som indkøber eller måske synes du, at shippingbranchen lyder spændende. 

Samfundsfaglig Afsætning A
International økonomi A

Studieretningen for dig, der interesserer dig for samfundsfaglige problemstillinger og drømmer om en 
videregående uddannelse inden for jura, statskundskab, økonomi eller psykologi - måske en karriere som 
advokat, diplomat, journalist eller HR-medarbejder.

Innovation og iværksætteri Afsætning A
Innovation B

Studieretningen for dig, som vil starte egen virksomhed eller drive projekter fremad i eksisterende 
organisationer. Idéudvikling, projektstyring og marketing på højeste niveau.

International business International økonomi A
Afsætning A

For dig, der har planer om videregående studier på engelsk inden for økonomi. Vi underviser i international 
økonomi og afsætning på engelsk, og du får mulighed for at tage et Cambridge English Certificate Advanced, 
som er anerkendt i det meste af verden til videregående studier på engelsk.

International tysk A Afsætning A
Tysk A

For dig, der gerne vil udnytte dine sprogkundskaber til at arbejde med eksportmarkedsføring og handel. 
På denne studieretning kombinerer du sprog og økonomi.

International fransk A Afsætning A
Fransk A

For dig, der gerne vil udnytte dine sprogkundskaber til at arbejde med eksportmarkedsføring og handel. 
På denne studieretning kombinerer du sprog og økonomi.

Tre-sproglig Tysk / fransk / spansk A
Tysk / fransk / spansk B

Er du glad for sprog, og drømmer du om at arbejde professionelt med sprog og kommunikation, så er denne 
studieretning med 3 fremmedsprog lige noget for dig. Engelsk A er obligatorisk, og dertil kommer 2 sprog 
mere efter eget valg. Der er forskellige kombinationsmuligheder. Matematik kan her afsluttes på C-niveau
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Undervisning
på engelsk

VIGTIGT: Tjek studieretninger for næste skoleår på herningsholm.dk efter 1. december.


