
ZBC 
Business 
Kontor, handel og 
forretningsservice 

Det starter i skolen. 



 
 

 
 

 
  

  
 

  

  

 
 

 

Grundforløb 
Op til to år  efter  folkeskolen 

GRUNDFORLØB 1 EUD 

Dansk C, engelsk C  
og samfundsfag C 

20 uger 

GRUNDFORLØB 1 EUX 

Dansk C, engelsk C 
og samfundsfag C 

20 uger 

ADGANGSKRAV TIL GF 1 
Du skal have bestået folkeskolens 

afgangseksamen og mindst have karakteren 02 
i hvert af fagene dansk og matematik, 

og have bestået folkeskolens afgangseksamen. 

Mere end et år efter  folkeskolen 

GRUNDFORLØB 2 EUD 

Dansk C, engelsk C, afsætning C, 
virksomhedsøkonomi C 
og erhvervsinformatik C 

20 uger 

GRUNDFORLØB 2 EUX 

Matematik C, organisation C, 
afsætning C, virksomhedsøkonomi C 

og erhvervsinformatik C 

20 uger 

ADGANGSKRAV TIL GF 2 
GF2: Bestået folkeskolens afgangseksamen 

og have mindst karakteren 02 i hver 
af fagene dansk og matematik på 9. klasses niveau. 

GF2 med EUX: Bestået GF1 med EUX eller bestået 
dansk, engelsk og samfundsfag på c-niveau. 



 

 

 
  

 

  
 

 

Hovedforløb 

EUD 

Skole / praktik 

2 år 

EUX 1. DEL 
Studierettet år 

Dansk A, engelsk B 
og informatik B 

Valgfag som fx: Virksomheds-
økonomi B, afsætning B, samfundsfag 

B, erhvervsjura C, innovation C og 
markedskommunikation C 

1 år 

EUX 1. DEL 
Når du har fuldført EUX 1. del, 

får du direkte adgang til 
erhvervsakademier og 
professionshøjskoler. 

EUX 2. DEL 

Skole / praktik 

2 år 

ADGANGSKRAV TIL HOVEDFORLØB 
EUD: Bestået grundforløb 2 

EUX: Bestået EUX 1. del 

For at kunne komme videre i forløbet på fnans- og  kontor-
uddannelsen, kræves det, at man gennemfører 1 års studierettet år. 



Muligheder  for videreuddannelse 

EUD 

Du får direkte adgang til: 

• Erhvervsakademier 
• Professionshøjskoler 

Du kan fx læse til: 

• Finansøkonom 
• Markedsføringsøkonom 
• Handelsøkonom 

EUX 

Du får  fulde studiekompetencer  til at læse 
videre på: 

• Erhvervsakademier 
• Professionshøjskoler 
• Universiteter 
    (fx CBS) 

Du kan fx læse til: 
• Finansøkonom 
• Markedsføringsøkonom 
• International erhvervsøkonomi 
• Handelsøkonom 
• Økonomi og informationsteknologi 
• Global Business Informatics 
• Designteknolog 



Du kan tage 
ZBC Business i: 
• Næstved 
• Ringsted 
• Slagelse 
• Vordingborg 



 

Drøm endnu større! 

Drømmer du om en karriere inden for kontor, salg eller 
event? Så er ZBC Business noget for dig. 



  
 

Slip din indre iværksætter løs! 

Du får forståelse for, hvordan man driver en forretning 
og kommer til at arbejde med kerneområderne økonomi, 
handel og marketing. 



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 

mailto:zbc@zbc.dk



