
Studieretning Studieretningsfag En studieretning for dig? Obligatoriske fag Valgfag

Den internationale studieretning Afsætning A
International økonomi A

Interesserer du dig for sprog og internationale forhold og gerne vil besøge andre lande og 
kulturer, så er den internationale studieretning noget for dig. Ud over førsteårs turen til 
Bruxelles og en studietur til London på andet år, rejser den internationale klasse 10 dage 
til USA på tredje år.

A-niveau: 
Dansk
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B-niveau:
Historie
International økonomi
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Matematik
Afsætning

C-niveau:
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Uden niveau:
Erhvervscase

A-niveau: 
Tysk
Matematik

B-niveau:
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C-niveau:
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Kulturforståelse
Organisation
Finansiering
Psykologi
Retorik

Innovation og iværksætteri Afsætning A
Innovation B

Har du en drøm om at starte din egen virksomhed? Er du kreativ og bobler med nye idéer, 
så er denne studieretning noget for dig.

Elitesports-studieretning Afsætning A
Virksomhedsøkonomi A

I samarbejde med Sportstar College i Ikast udbyder vi en marketingstudieretning for 
elitesportsudøvere, hvor undervisningen tilrettelægges med plads til morgentræning tre 
gange om ugen. Fagene tones i en sportslig retning som enten inspiration i din egen 
karriere eller som afsæt til videregående uddannelse inden for sportsledelse eller lignende.

Økonomi og finansiering Virksomhedsøkonomi A
International økonomi A

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

Samfundsfaglig studieretning Afsætning A
International økonomi A

Studieretningen for dig som drømmer om en videregående uddannelse inden for f.eks. jura, 
statskundskab eller psykologi.

Den tre-sproglige studieretning Tysk/spansk A
Spansk/tysk B

Er du supersproglig og drømmer om at arbejde professionelt med sprog og kommunikation, 
kan du vælge en studieretning med to fortsætter- eller begyndersprog sammen med det 
obligatoriske Engelsk A. På denne studieretning kan du afslutte matematik på C-niveau.
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VIGTIGT: Der kan være ændringer på grund af gymnasiereformen. Tjek studieretningerne for næste skoleår på www.herningsholm.dk efter 1. december.  


