HHX Marketing og psykologi
Denne studieretning er for dig, der finder samspillet mellem
økonomi, markedsføring, mennesker og samfund interessant.
Du synes, det er spændende at arbejde med reklamers
indflydelse, salg og virksomhedsdrift. Du vil bl.a. lære om
købsadfærd og branding, virksomhedsstrategi og økonomi, og
derudover vil du få et solidt fundament til at forstå menneskers
adfærd.
Foruden fagene Afsætning og Virksomhedsøkonomi vil du få
faget Psykologi, som giver denne studieretning en psykologisk
vinkel på økonomiske og kommercielle sammenhænge.
I lighed med andre studieretninger på HHX får du
med "Marketing og psykologi" adgang til alle videregående
uddannelser; du kan fx studere markedsføring, psykologi eller
uddanne dig til ejendomsmægler.

Karriere og videreuddannelse
Med en studentereksamen fra HHX kan du læse videre på et
hav af videregående uddannelser. Og med studieretningen
"Marketing og psykologi" kan du blandt andet læse videre
inden for:
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Marketing
Psykologi
Kommunikation
Antropologi
Business administration
Du kan også arbejde inden for:
Samfundsøkonomi eller international handel
Salgsstrategi
Udenrigshandel
Tjek også "Adgangskortet" og se alle de uddannelser du kan
søge ind på med de konkrete fag.

Grundforløb og studieretning
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HHX Marketing og psykologi
Du starter på grundforløbet, der varer 3 måneder. På
grundforløbet bliver du introduceret til de forskellige
studieretninger og typer af videregående uddannelser, som
den enkelte studieretning er målrettet mod.
Du skal først endeligt vælge studieretning i slutningen af
grundforløbet.
Uddannelsen varer i alt 3 år.

Fag på HHX Marketing og psykologi
Studieretningsfag
Afsætning A
Virksomhedsøkonomi A
Obligatoriske fag
Psykologi C
Dansk A
Engelsk A
Erhvervsjura C
Historie B
Informatik C
International økonomi B
Samfundsfag C
Matematik B
2. fremmedsprog; du skal vælge mellem:
Spansk begynder A
Fransk begynder A/fortsætter B
Tysk fortsætter B
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Valgfag
Idræt C
Innovation C
Finansiering C
Kulturforståelse B/C
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Fransk A (fortsætter)
International økonomi A
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Samfundsfag B
Tysk A (fortsætter)
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