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Ansøg om optAgelse

Du tilmelder dig via optagelse.dk

Du skal benytte UNI-Login, hvis du går i 

folkeskolen, ellers skal du benytte Nem-ID.

AdgAngskrAv

Hvis du vil optages på EUX Business, skal 

du mindst have opnået prøvekarakteren 02 i 

dansk og matematik fra folkeskolen. Har du 

ikke det, kan du komme til optagelsesprøve 

i dansk og/eller matematik + deltage i en 

samtale.

EUX Business
Erhvervsfaglig studentereksamen

to fluer med et smæk  

Med den nye EUX Business får du både en 

erhvervsudannelse og mulighed for at læse 

videre.



Med den nye EUX Business får du altså 

både en erhvervsuddannelse og en 

erhvervsfaglig studentereksamen, der gør 

det muligt for dig at læse videre.

opbygning

EUX Business er bygget op med et 

grundforløb på første år og et studieforløb 

på andet år. 

Grundforløbet på første år består af en 1. 

del (½ år) og en 2. del (½ år). Grundforløbets 

første del er fælles for alle elever på EUX, 

mens eleverne på grundforløbets anden 

del  specialiserer sig indenfor handel, kontor 

eller butik.  

Én uddAnnelse - mAnge 

muligheder

EUX Business er en ny uddannelse, der på  

4 år giver dig både studiekompetence på 

HF-niveau og gør dig faglært indenfor butik, 

handel og kontor. 

Allerede efter to år kan du starte din karriere 

i erhvervslivet med en 2-årig elevplads  

inden for brancher som administration, 

økonomi, revision, shipping, butik og handel 

(Business to Business - B2B). Eller du kan 

læse videre på Erhvervsakademiet eller 

professionshøjskoler, hvis det er det, du 

brænder for.

opfylder Alle dine drømme

Med en EUX Business får du 

både grundforløbet til din faglige 

erhvervsuddannelse, samtidig med at du får 

en erhvervsfaglig studentereksamen. Efter 

to år kan du søge ind på en videregående 

uddannelse på erhvervsakademiet eller en 

professionshøjskole, ligesom du kan få en 

to-årig praktikplads indenfor butik, handel 

eller kontor.

Hovedforløb (2 år)

Butik

Handel (B2B)

Kontor

Videregående studier

Erhvervsakademier

Professionshøjskoler

Adgang til Gymnasiale  

suppleringskurser

Studieforløbet 
(1 år)

Dansk A

Engelsk B

Virksomhedsøkonomi B

Afsætning B

Informationsteknologi B

Erhvervsjura C

Erhvervsområder I+II

Erhvervsområdeprojekt

Valgfag C+C

Grundforløbet del 1 
(½ år) 

Dansk C

Engelsk C

Samfundsfag C

Erhvervsfag

Grundforløbet del 2 
(½ år)

Erhvervsøkonomi C

Afsætning C

IT C

Matematik C

Organisation C

Uddannelsesspecifikt fag 

indenfor handel, butik 

eller kontor

Studieforløbet på andet år består af en 

lang række fag på gymnasialt niveau, 

der dygtiggør dig til en karriere indenfor 

erhvervslivet eller til at læse videre.


