HTX Udvikling og kreativitet
Tør du tage chancer og føre dine gode idéer ud i livet? Har du
lyst til at blive den næste store iværksætter eller brænder du
for at designe og udvikle? Så er studieretningen "Udvikling og
kreativitet" noget for dig!
Du har med Teknologi A og Design B et godt afsæt for at finde
løsninger på både nuværende og fremtidige problemer. Du får
nemlig relevant og spændende viden om materialer og lærer
at undersøge deres miljø- og samfundsmæssige
konsekvenser.
Du vil også lære at analysere og vurdere professionelle og egne
designs. På den måde lærer du, hvordan man undersøger
designproblemer fra mange forskellige perspektiver og
parametre.
Linjen er oplagt for dig, der drømmer om at blive iværksætter
eller arkitekt. Vælger du Matematik A, som valgfag er den også
adgangsgivende til ingeniøruddannelserne.
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Karriere og videreuddannelse
Med en studentereksamen fra HTX kan du blive optaget på en
lang række videregående uddannelser. Med studieretningen
"Udvikling og kreativitet" vil du i særlig grad være i stand til at
tænke løsningsorienteret i forhold til de konkrete udfordringer,
som vi møder i hverdagen.
Studieretningen åbner blandt andet dørene til en karriere
inden for:
Ingeniørbranchen
Forskning fra alt fra rumfart til broer
Vi lever i en verden, der bygger på teknologi og udvikling, og
derfor har vi brug for dig! Med en uddannelse fra
studieretningen "Udvikling og kreativitet" er du den, der skal
tage chancerne og finde løsningerne på fremtidens
problematikker.
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HTX Udvikling og kreativitet
Du bliver fremtidens problemknuser. Måske opfinder du dit
eget unikke design og bliver den næste store iværksætter.
Tjek "Adgangskortet" og se de uddannelser du kan søge ind
på de med konkrete fag.

Grundforløb og studieretning
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.
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Studieretningsfag
Teknologi A
Design B
Obligatoriske fag
Dansk A
Teknikfag A
Teknologi B
Matematik B
Fysik B
Kemi B
Engelsk B
Idehistorie B
Samfundsfag C
Biologi C
Kom/IT C
Valgfag
I 3. g. skal du vælge mellem følgende fag:
Matematik A
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HTX Udvikling og kreativitet
Fysik A
Kemi A
Engelsk A
Samfundsfag B
Biologi B
Du kan også vælge et af følgende fag på C-niveau:
Astronomi
Idræt
Kulturforståelse
Musik
Psykologi
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