EUX

BUSINESS
TO UDDANNELSER I ÉN

DU HAR SET RIGTIGT

DU FÅR TO
UDDANNELSER

PÅ FIRE ÅR

EUX BUSINESS
Har du lyst til at få to uddannelser i én, og er du både energisk og ambitiøs, så kan EUX business inden for enten kontor,
butik eller handel være noget for dig. Du får et EUX business bevis, når du afslutter som kontorassistent, salgs- eller
handelsassistent med EUX. Hovedforløbet på handelsuddannelsen tager du på anden skole.
Med EUX business kan du videreuddanne dig på professionsbachelor og akademiuddannelser.
Alle uddannelserne har uddannelsesgaranti, så får du ikke en
praktikplads, kan du gøre uddannelsen færdig i skolepraktik.

DINE FAG

På EUX business opnår du dansk på A-niveau. Du kan vælge
at få fire eller fem fag på B-niveau. Og du får ét eller tre fag på
C-niveau på dit studiekompetencegivende år.

KAN LÆSE VIDERE EFTER TO ÅR

Du kan vælge at stige af uddannelsen efter 1½-2 år. Med de
kompetencer kan du videreuddanne dig på samme vilkår som
personer med en gymnasial eksamen.

UDDANNELSEN VARER OP TIL FIRE ÅR
Under 18 år
Grundforløb 1
Op til 20 uger

Grundforløb 2

Studieforløb

Op til 20 uger

Skoleforløb samt læreplads i en virksomhed

1 år

2 år

Over 18 år
Grundforløb 2
Op til 20 uger

Studieforløb
1 år

Skoleforløb samt læreplads i en virksomhed
2 år

GRUNDFORLØB

STUDIEKOMPETENCEGIVENDE ÅR

Grundforløb 1

Kontorassistent, handelsassistent eller salgsassistent

Dansk C

Dansk A

Engelsk C

Engelsk B

Samfundsfag C

IT B

Grundforløb 2
Matematik C
IT C
Erhvervsøkonomi C
Organisation C
Afsætning C

Afsætning B
Virksomhedsøkonomi B / Matematik B
Valg mellem: 2. fremmedsprog C / Kulturforståelse C / Erhvervsret C
Valg mellem: International økonomi B eller to fag på C niveau
Større skriftelig opgave (SSO)
Eksamensprojekt

ADGANGSKRAV

Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med karakter minimum 02 i dansk og matematik og har lyst til en uddannelse, hvor du både
arbejder praktisk og bogligt. Er det mere end et år siden, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse, starter du direkte på Grundforløb
2, og der stilles yderligere krav til dit faglige niveau. Kontakt en studievejleder på Selandia og hør nærmere.

KONTAKT OG OPTAGELSE

Hvis du vil vide mere om uddannelsen, inden du træffer dit valg, kan du kontakte vores uddannelsesvejleder på telefon: 41334752.
Er du allerede klar til at tilmelde dig, foregår det på www.optagelse.dk.

