STUDENT - HVAD NU?
TO UDDANNELSESTILBUD
FOR DIG, DER ER STUDENT

• EUS 10 UGER - MÅLRETTET KONTOR, HANDEL ELLER BUTIK
• GSK SUPPLERINGSKURSER - ENKELTFAG PÅ A-, B- OG C-NIVEAU

AALBORG HANDELSSKOLE - LÆS MERE PÅ WWW.AH.DK

AALBORG HANDELSSKOLE

EUS 10 UGER FOR STUDENTER
- karriere inden for kontor, handel eller butik
EUS 10 uger er et særligt tilrettelagt
forløb for dig, der har afsluttet en gymnasial uddannelse (stx, hf eller htx).
Forløbet er oplagt for dig, der ønsker
en hurtig vej til en elevplads og erhvervskarriere inden for brancher som
kontor, handel eller butik.
Forløbet giver dig en række af handelsskolens grundkompetencer, så du
efterfølgende er klar til en elevplads i
en virksomhed.
Normalt tager grundforløbet på en
erhvervsuddannelse 1 år, men har du
bestået en studentereksamen eller hfeksamen, er grundforløbet reduceret
til blot 10 uger.
EUS-forløbet er SU-berettiget.

GRUNDFAG
EUS 10-ugers forløbet er sammensat af
tre grundfag og ét uddannelsesspecifikt fag:
•
•
•
•

Erhvervsøkonomi C
Afsætning C
Informationsteknologi C
Uddannelsesspecifikt fag (kontor,
handel eller detail)

SÅDAN KAN DU TAGE FORLØBET
På Aalborg Handelsskole udbydes EUSforløbet både som holdundervisning,
fjernundervisning samt i vores Åbent
Læringscenter (selvstudium på skolen). Bor du i nærheden af Aalborg,
vil holdundervisning være det mest
oplagte valg.

VIDSTE DU, AT ...
...DER LØBENDE STARTER NYE
HOLD TIL EUS 10 UGERS FORLØB. LÆS MERE PÅ WWW.AH.DK
To uddannelsestilbud for dig, der er student

AALBORG HANDELSSKOLE

GSK - GYMNASIAL SUPPLERING
- suppler din uddannelse med enkeltfag
Mangler du ét eller flere fag for at
kunne søge ind på en bestemt uddannelse? Med GSK - gymnasiale suppleringskurser - får du mulighed for
at supplere din eksamen med ét eller
flere fag på bestemte niveauer, så du
kan leve op til adgangskravene på dit
ønskestudie.
Suppleringskurserne kan også benyttes
til at forbedre karakteren i et allerede
gennemført fag, hvis det viser sig nødvendigt i forhold til minimumskravet
for optagelse på den videregående uddannelse.

Suppleringskursernes varighed og
antallet af timer afhænger af, hvor
mange fag du har valgt samt niveauerne på fagene.
Optagelse
For at blive optaget skal du have afsluttet en gymnasial uddannelse eller
en erhvervsuddannelse med mindst
ét studierettet fag på C-niveau. Derudover skal faget eller den karakter, du
ønsker at forbedre være et specifikt
krav i forhold til det uddannelsesønske,
du sidder med.
Vi har løbende optag på fagene.

FAG
Engelsk

A-NIVEAU

B-NIVEAU

C-NIVEAU

X

X

X

Virksomhedsøkonomi

X

Erhvervsøkonomi

X

Matematik

X

X

X

Tysk

X

X

X

Dansk

X

X

X

Samfundsfag

X*

X

Afsætning

X

Psykologi

X
* Udbydes kun som fjernundervisning

WWW.AH.DK

FÅ MERE AT VIDE!
Kontakt os for at høre mere om EUS 10 uger (for studenter)

Studievejleder
NANA
SIGSGAARD
nsi@ah.dk
Tlf. 2710 5986

Studievejleder
GERTRUD
SINDBJERG
ggs@ah.dk
Tlf. 2710 0150

Studievejleder
METTE
NØHR
men@ah.dk
Tlf. 6029 4670

Kontakt os for at høre mere om GSK suppleringskurser

Studievejleder
TINA POULSEN
LASSEN
tpl@ah.dk
Tlf. 2710 5961

Studievejleder
METTE
MELGAARD
mmm@ah.dk
Tlf. 9133 3362

AALBORG HANDELSSKOLE
Strandvejen 25
9000 Aalborg
Tlf. 9936 4630
Langagervej 16
9220 Aalborg Øst
Tlf. 9936 4750
www.ah.dk

