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Det starter i skolen. 



 

 

Grundforløb 

HHX 

3 måneder 

Alle klasser er blandede på grundforløbet de første 3 måneder. 

Du møder  fag som: 
• Økonomisk grundforløb 
• Almen sprogforståelse 

HTX 

3 måneder 

Alle klasser er blandede på grundforløbet de første 3 måneder. 

Du møder  fag som: 
•  Naturvidenskabelige fag 
• Teknologifag 

ADGANGSKRAV TIL HHX OG HTX 
Du skal være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit 

af de afsluttende standpunktskarakterer og bestået grundskolens afgangseksamen. 



Studieretning 

HHX 

Efter de første 3 måneder kommer du i  
stamklasse ud fra den studieretning,  
du vælger. 

Studieretningerne kunne fx være: 
• Matematik og økonomi 
• Samfundsøkonomi 
• Økonomi og marketing 
• Innovation og marketing 
• Global økonomi og marketing 
• Internationale forhold og sprog 

HTX 

Efter de første 3 måneder kommer du i  
stamklasse ud fra den studieretning,  
du vælger. 

Studieretningerne kunne fx være: 
• Udvikling og kreativitet 
• Bioteknologilinjen 
• Matematik og fysik 
• Game 
• Robotteknologi 



Muligheder  for videreuddannelse 

HHX 

Direkte adgang: 
• Erhvervsakademier 
• Professionshøjskoler 
• Universiteter 
   (fx CBS, KU, SDU eller RUC) 
• Journalisthøjskolen 

Du kan læse videre til fx: 
• Ejendomsmægler 
• Revisor 
• Jura 
• Statskundskab 
• Farmakonom 
• Oficer i hæren 
• Marketing 

HTX 

Direkte adgang 
• Universiteter 
   (fx DTU, KU, SDU eller RUC)
• IT-universitetet 
• Designskolen 

Du kan læse videre til fx: 
• Læge 
• Maskinmester 
• Ingeniør 

Eller uddannelser  fx indenfor: 
• Bioanalytiker 
• Tandlæge 
• Pilot i flyvevåbnet 
• Psykologi 
• Sygeplejerske 

 



Tag en HHX 
eller HTX på 
ZBC i: 
• Næstved 
• Ringsted 
• Slagelse 
• Vordingborg 



 
 

Bliv klædt på til fremtiden! 

Start på en HHX eller HTX og få en studentereksamen, 
der fokuserer på de kvalifkationer, som de videregående 
uddannelser og erhvervslivet efterspørger. 



  
 

Tættere på virkeligheden! 

Med en HHX eller HTX oplever du, at relevante emner fra 
den virkelige verden inddrages i den daglige undervisning. 
Du lærer at kombinere teori og praksis helt tæt på. 



Vær med. 
Verden er til at forandre. 
Det starter i skolen - zbc .dk 

ZBC 
Selandia Park 6 

4100 Ringsted 

Tlf.: 5578 8888 
zbc.dk 

zbc@zbc.dk 
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