Med en HTX-eksamen har
du alle de muligheder,
du ville få med en almen
studentereksamen – og
mere til!
Din uddannelse bliver en
spændende kombination af
teori og praksis, og du vil få
rig lejlighed til at fornemme
den verden, der venter,
når du har sat huen på dit
målrettede hoved.
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HTX - din billet til fremtiden
HTX er en treårig studentereksamen,
som giver adgang til en bred vifte af
videregående uddannelser.
De naturvidenskabelige, tekniske
og teknologiske fag udgør kernen i
undervisningen – og det er i høj grad
“learning by doing”, der kommer til
at præge din tid på HTX.

Studieretninger

Obligatoriske fag

Du kan tage en HTX studentereksamen i Sønderborg, Tønder, Haderslev og Aabenraa, hvor vi tilsammen
udbyder følgende studieretninger*:

Alle elever på HTX skal som minimum
have følgende fag:

Kommunikation og Samfundsfag
Kommunikation/it A, samfundsfag B,
Kommunikation og Tysk
Kommunikation/it A, tysk B
Kommunikation og Design
Kommunikation/it A, design B
BioScience
Bioteknologi A, matematik A
Science
Matematik A, fysik A
Sundhedsvidenskab
Bioteknologi A, idræt B
Computerscience
Matematik A, programmering B
Teknologi og Design
Teknologi A, design B
* Ikke alle studieretninger og teknikfag
udbydes i alle byer. For mere information se
www.htxsyd.dk

•
•
•
•
•
•

Biologi C
Dansk A
Engelsk B
Fysik B
Idéhistorie B
Kemi B

•
•
•
•
•

Kommunikation/
it eller
informatik C
Matematik B
Samfundsfag C
Teknikfag A
Teknologi B

Teknikfaget er noget
særligt for HTX
Teknikfag er en hel anden måde at tænke
undervisning på, end du formentlig er vant
til. Teknikfagene er tværfaglige og tager
udgangspunkt i de brancher, som mange
er beskæftiget med i Danmark efter deres
uddannelse.
Du skal på 3. årgang vælge et teknikfag.
Teknikfagene kan vælges frit uafhængig
af studieretningerne. Vi udbyder følgende
teknikfag på tværs af vores fire gymnasieafdelinger:
•
•
•
•

Proces, Levnedsmiddel & Sundhed
Byggeri & Energi
Digital design & Udvikling
Udvikling & Produktion
- Tekstil
- Elektronik

Det er både sjovt og lærerigt at læse
på HTX, hvor nysgerrigheden og
evnen til at se verden fra mange forskellige synsvinkler er i centrum. Du
vil lære at kæmpe for dine egne ideer
og meninger, men også at samarbejde, udvikle og udforske verden
og virkeligheden sammen med dine
studiekammerater.
Undervisning er på et højt fagligt
niveau og bliver krydret med eksperimenter i
laboratorierne, praktisk arbejde i
værksteder, spændende projekter og
studie-ture. Projektarbejdet foregår
ofte på tværs af fagene, hvor din viden fra ét fag skal bruges i andre fag.
HTX er bygget op med et fælles
grundforløb på 3 måneder. I slutningen af grundforløbet vælger du
studieretning. De efterfølgende godt
2½ år arbejder du med dine studieretningsfag og valgfag.
Tiden på HTX bliver tre vigtige år i dit
liv, og vi stiller masser af ressourcer
og muligheder til din rådighed. Med
andre ord giver vi dig på HTX en
perfekt scene, du kan prøve dig selv
af på – hvis du kan, vil og tør.

