AALBORG HANDELSSKOLE

EUX Business kombinerer
gymnasiale fag med seriøs
erhvervserfaring. Med EUX
Business får du dobbelt op på
muligheder, uddannelse og
faglighed.

HAR DU ADGANG TIL

EUX BUSINESS?
HAR NETOP
AFSLUTTET
9. / 10. KLASSE

AFSLUTTET
9. / 10. KLASSE
FOR MERE END 14
MÅNEDER SIDEN

Adgangskrav
• 02 i gennemsnit i dansk
og matematik

Adgangskrav
• 02 i gennemsnit i dansk
og matematik
• Bestået Dansk, Engelsk
og Samfundsfag på
C-niveau.

MANGLER DU FAGENE PÅ C-NIVEAU?
Bliv klar til EUX Business på 20 uger. Vi udbyder et
målrettet EUX-forberedende forløb for dig, der ønsker at tage alle C-niveau fagene. Læs mere om forløbet og find opstartsdatoer på www.euxbusiness.dk.

- den erhvervsfaglige studentereksamen

INTRO

FÅ DET HELE MED
HVAD ER EUX BUSINESS?

HVAD ER EUX BUSINESS?

EUX Business er den erhvervsfaglige
studentereksamen, der giver dig
dobbelt op på muligheder, uddannelse
og faglighed - en ungdomsuddannelse, der kombinerer en studentereks
amen med en erhvervsuddannelse. Smart, ikke? Uddannelsen varer i
alt fire år. De første to år får du fag
på gymnasialt niveau, der giver dig mul
ighed for at læse en videregående
uddannelse, mens du på uddannelse
ns sidste to år kan komme ud i en
elevplads i en virksomhed inden for
det område, der interesserer dig.

HVAD VIL DET SIGE AT FÅ DET HELE MED?
EUX er den eneste ungdomsuddannelse, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en studentereksamen. Det betyder, at du læser teori på
højt fagligt niveau og bliver udfordret med cases fra erhvervslivet. På den
måde får du det hele med, og du er samtidig hele tiden et skridt foran,
fordi du lærer at bruge din viden i praksis under hele din gymnasiale
uddannelse, og kan prøve den af som elev i en virksomhed.
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INTRO

HVORFOR DOBBELT OP PÅ UDDANNELSE?
Med dobbelt op på uddannelse er der også dobbelt op på faglighed og
muligheder. Med en EUX Business står du stærkt, hvis du drømmer om
at komme direkte ud i erhvervslivet og kickstarte din karriere, og du har
også mulighed for at læse en videregående uddannelse på erhvervsakademierne, professionshøjskolerne eller på universitetet. Du har alle
muligheder, fordi du både får højt fagligt niveau og erhvervserfaring
under uddannelsen.
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FA G

HVORDAN ER DE TO FØRSTE ÅR BYGGET OP?

Det første år på EUX Business kaldes uddannelsens grundforløb. Her
får du både fag på gymnasialt niveau og grundforløbet til din erhvervsuddannelse. På det andet år afslutter du alle fagene på gymnasialt
niveau. Dermed er alle dine muligheder åbne.

HVILKE FAG FÅR JEG PÅ EUX BUSINESS?

På EUX Business får du nye fag som afsætning, virksomhedsøkonomi, IT og innovation, som alle tager udgangspunkt i virkeligheden,
og ruster dig til en fremtid i erhvervslivet. Samtidig får du fag som
dansk, matematik og engelsk, så du altid kan vælge at læse videre,
hvis det er det, du brænder for.
1. år

GRUNDFORLØB 1. DEL

GRUNDFORLØB 2. DEL

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Dansk C
Samfundsfag C
Engelsk C
Almene erhvervsfag

Erhvervsøkonomi C
Organisation C
Matematik C
IT C
Afsætning C
Specifikke fag for uddannelsen

2. år

STUDIEÅR
• Dansk A
• Engelsk B
• IT B

• Virksomhedsøkonomi B /
Matematik B
• Valgfag C + B*

(*eks. Innovation, Afsætning, Samfundsfag, Erhvervsret og Finansiering)
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STUDIEFORLØB

PÅ EUX BUSINESS KAN DU
SPECIALISERE DIG INDEN FOR
•
•
•
•

Kontor
Handel
Butik
Event

2 ÅRS
SKOLE
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STUDIEFORLØB

HVOR KAN JEG FÅ EN ELEVPLADS?
Allerede efter to år i skole er du klar til at komme ud i
en elevplads i en virksomhed i erhvervslivet. Her kan
du arbejde med det, du interesserer dig mest for.
Det kan fx være som kontorassistent eller sælger.

HVOR KAN JEG LÆSE VIDERE?
Når du har afsluttet EUX Business, har du
mulighed for at læse videre ligesom andre
unge, der har taget en gymnasial uddannelse.
Efter de første to år kan du fx læse til
markedsføringsøkonom eller journalist, og
efter alle fire år kan du også læse videre på
universitetet. Ligesom andre studenter kan du
få behov for at supplere med fag, der kræves
på de enkelte uddannelser.
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ELEVPLADS
MED EN ELEVPLADS KAN DU FX KOMME TIL AT ARBEJDE INDEN FOR
BRANCHER SOM
Kontor og administration

Spedition

Salg og markedsføring

Advokat- eller lægesekretær

Butik/detail

E-business/e-commerce

Business to business

Økonomi

Indkøb og logistik

Event-koordinering

Revision

Iværksætteri

VIDEREGÅENDE
UDDANNELSE
MED EN EUX BUSINESS KAN DU FX VÆLGE AT LÆSE VIDERE PÅ
Erhvervsakademiet
Professionshøjskolen
Universitetet
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ere?

m
Vil du vide

KOM THILUS
ÅBENT PÅ

ERNE
SE DATO
SS.DK
XBUSINE
U
.E
W
W
W

07

C I TAT

EUX Business har givet mig en
masse gode ting med. Det bedste
ved uddannelsen har været alle
udfordringerne, og at der har
været run på. Der er sket noget
hele tiden.

JOHANNE

Jeg føler helt klart, at EUX Business
har været med til at gøre mig klar
til at komme ud i arbejdslivet. Og
så er det jo fedt, at man også bare
kan læse videre - efter to år kan
man i princippet læse videre, hvis
det er det, man vil.

TOBIAS
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PRAKSIS

DOBBELT OP PÅ
UDDANNELSE
HVORFOR KOMBINERE TEORI OG PRAKSIS?
Fordi det er sådan, at verden hænger sammen. Hver gang du lærer noget på
EUX Business, får du mulighed for at relatere det til en case fra erhvervslivet.
Du vil opleve, at det du lærer i undervisningen, kan bruges med det samme i
erhvervslivet. EUX Business er dermed både en boglig og praktisk uddannelse.

HVORFOR SKAL JEG VÆLGE EUX BUSINESS?
Unge som dig , der vil have et højt fagligt niveau samt en specialiseret erhvervsuddannelse, er efterspurgte på arbejdsmarkedet. Hvis du har mod på
nye fag og udfordringer, og gerne vil holde dine muligheder åbne samtidig
med, at du står stærkt og opbygger solid erhvervserfaring, så er EUX Business vejen frem for dig. Uddannelsen er for dig, der lærer bedst ved ikke kun
at læse om verden, men ved selv at få lov til at prøve den af.
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FA Q

FREQUENTLY
ASKED QUESTIONS
ER EUX BUSINESS NOGET FOR MIG?

HVAD KAN DU BLIVE?

Uddannelsen er for dig, der gerne
hurtigt vil se en sammenhæng mellem det, du lærer i undervisningen
og det, du skal vide, når du kommer
ud på en arbejdsplads. Fagene tager
derfor udgangspunkt i, at teori
hurtigt kan bruges - ingen teori uden
praksis.

EUX er den eneste ungdomsuddannelse, hvor du både får en studentereksamen og en erhvervsuddannelse.
Det er en unik kombination, fordi du
på den måde både kan læse videre,
men du kan også komme direkte ud
på arbejdsmarkedet inden for den
branche, du har valgt at specialisere
dig inden for. Du kan fx blive bilsælger eller arbejde med markedsføring.

FÅR JEG SU ELLER LØN?
Med EUX Business kan du få det hele
med. De første to år på uddannelsen
kan du få SU, hvis du er fyldt 18 år og
opfylder kravene herfor. Vælger du
efterfølgende at blive elev i en virksomhed, får du elevløn på uddannelsens sidste to år.

HVORDAN KOMMER JEG IND?
For at søge ind på EUX Business skal
du have mindst 02 i fagene dansk og
matematik svarende til folkeskolens
9. eller 10. klasses niveau.
Ansøgningsfristen for EUX Business
er 1. marts 2019, og du kan søge om
optagelse på www.optagelse.dk.

FÅR JEG EN HUE?
EUX Business er den erhvervsfaglige
studentereksamen, og når du består
din eksamen, så får du både en studenterhue og et eksamensbevis, der
giver dig mulighed for at læse videre.

Vil du vide mere om uddannelsen
eller optagelseskravene, så kontakt
vores studievejledere.
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Strandvejen 25 / 9000 Aalborg
Langagervej 16 / 9220 Aalborg Øst
www.euxbusiness.dk

BLIV KLAR TIL FREMTIDEN!
Med EUX Business klædes du på til både erhvervsliv og videregående uddannelser. Efter endt uddannelse kan du gå direkte i job
inden for butik, handel eller kontor. EUX Business giver desuden
adgang til en lang række videregående uddannelser.

DIREKTE I JOB INDEN FOR

DIREKTE I JOB INDEN FOR

Handel og butik

Kontor

JOBEKSEMPLER

JOBEKSEMPLER

Handelsassistent
Sælger
Indkøber
Eventkoordinator
Butikschef
Dekoratør
Selvstændig

Korte
videregående
uddannelser
JOBEKSEMPLER

Designteknolog
Serviceøkonom
Handelsøkonom
Multimediedesigner
E-designer

Kontorassistent
Advokatsekretær
Kontorleder

EUX
Business
Videregående
uddannelser
JOBEKSEMPLER

Lærer
Erhvervsjurist
Finansøkonom
Pædagog
Politibetjent
Socialrådgiver
Journalist
Revisor

KONTAKT EN
STUDIEVEJLEDER
Studievejleder
Mette Nøhr
Tlf. 6029 4670 - men@ah.dk
Studievejleder
Gertrud Sindbjerg
Tlf. 2710 0150 - ggs@ah.dk
Studievejleder
Nana Sigsgaard
Tlf. 2710 5986 - nsi@ah.dk

EUX Business kombinerer
to års erhvervserfaring med
en studentereksamen. Med
dobbelt op på faglighed er der
også dobbelt op på muligheder.

L Æ S M E R E PÅ
EUXBUSINESS.DK
AALBORG HANDELSSKOLE

