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HTX  S TUD ENT ER   KOMMER  V ID ER E Gry Knudsen  
Er i gang med at uddanne sig til bioanalytiker.

”HTX har givet stor indsigt i det tekniske og natur-
videnskabelige, og det har jeg kunnet bruge rigtig 
meget som bioanalytiker-studerende.  derudover 
har det intense gruppe- og projektarbejde på HTX 
ligeledes styrket mig. de mange projekter der 
arbejdes med på HTX har været gavnlige i hele 
min videregående uddannelse hvor projekt-arbejde 
har fyldt rigtig meget – ikke mindst det afsluttende 
bachelorprojekt. Jeg ved hvordan man arbejder 
med projekter; lokaliserer en problemstilling, 
prøver at løse den og lærer af egne fejl -  fordi HTX 
har givet mig så mange gode redskaber. ”

OrHan TOy  
Studerer på 2. år Naturvidenskab  
og IT på Københavns Universitet.

”den videregående uddannelse jeg er i gang 
med bærer præg af at være meget tværfaglig, 
og det stemmer utrolig godt overens med 
min HTX-baggrund og forhåbentlig også 
med min fremtidige karriere.

en masse praktisk projektarbejde og dybde-
gående teoretisk arbejde på HTX, har givet 
mig et vigtigt redskab til mine nuværende 
studier men også til mit studiejob som 
udvikler.

Jeg drømmer om en karriere, hvor jeg kan 
fortsætte med at kombinere praktisk og 
teoretisk viden til spændende og innovative 
produkter - især moderne undervisningsmate-
rialer og former er et af de områder, jeg inter-
esserer mig for, og har samlet ideer sammen 
til. Men netop pga. min HTX baggrund er jeg 
ikke begrænset til kun én type arbejde og jeg 
vil kunne skabe mig selv en karriere indenfor 
næsten hvilken som helst branche.”

Lasse KOfOed  
Uddannet farmaceut og arbejder som kemiker. 

"... hos novo nordisk i deres biofarmaceutiske område, hvor der 
bl.a. fremstilles blødermedicin.

”Jeg valgte at blive farmaceut, fordi jeg på HTX havde fået styrket 
min interesse for de kemiske og biologiske fag. På farmaceut-ud-
dannelsen består en stor del af undervisningen af praktiske labora-
torieøvelser. Her var det en klar fordel at have en HTX studenter-
eksamen, da jeg fra HTX havde en meget stor laboratorieerfaring. 

På HTX arbejder man meget tværfagligt med problembaseret 
læring. På den måde lærer man, at de forskellige faglige discipliner 
interagerer med hinanden. det oplevede jeg senere som en stor 
fordel, da jeg fra HTX var vant til, at det i virkeligheden er meget få 
ting man kan ”putte i faglige kasser”. det meste – og det sjoveste – 
foregår i krydsfeltet mellem fagområder, sådan var det på HTX og 
sådan er det også den dag i dag, i mit job på novo nordisk.”
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HTX  S TUD ENT ER   KOMMER  V ID ER E 
Tidligere elever fra HTX i næstved  
og Køge, besvarer spørgsmålet: 
“Hvorfor var det en fordel for dig  
at gå på HTX i forhold til den  
uddannelse du siden valgte?”

anna CaMiLLa HiLLesTrøM,
"sidste år studerede jeg medicin og teknologi 
på dTu, men fandt ud af, at det ikke var mig. 
derfor er jeg startet på frederiksberg semi-
narium, hvor jeg læser til matematiklærer.

På semiariet er der også en del gruppearbejde, 
samt en masse hands-on opgaver, hvilket HTX 
ligeledes har haft stor fokus på, derfor har jeg 
nu en stor fordel."

MarTin rené andersen
"Her den første måned på universitet, har 
jeg haft en enorm fordel i forhold til de 
resterende studerende, da jeg på forhånd 
har haft kendskab til problembaseret-
læring og tekniske termer inden for både 
kommunikation og gruppearbejde.  
alt dette har i grove træk været hvad 
den første måned på aalborg univer-
sitets medialogi-linje har handlet om."

MOrTen HOLsT JOHansen
"HTX har været et godt grundlag for mig til at 
læse videre på ingeniørhøjskolen, samt dTu. 
Jeg har haft stor glæde af projektarbejdet 
og højniveau-matematikken, som anvendes i 
mange sammenhænge, og herudover har HTX’s 
praktiske tilgang sparet mig for et værkstedkur-
sus. Jeg er idag civilingeniør indenfor el-faget, 
både svagstrøm og stærkstrøm. i nu 1,5 år har 
jeg arbejdet med batterier og brændselsceller 
hos Teknologisk institut i Århus. Her arbejder 
jeg bl.a. meget med elektriske køretøjer."
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HTX NæSTVED
MaTINfO-l INjEN Matematik A  ∙  Informationsteknologi B  ∙  Programmering C

HvaD Kan jeG blive
Vil du være ingeniør, datamatiker, eller 
uddanne dig på en anden uddannelse 
inden for IT-området er det denne  
studieretning du skal vælge.

såDan er stuDiet
Denne studieretning henvender sig til dig, der har en bred interesse i at forstå den teori, der er grundlag for 
udvikling af tekniske systemer i det moderne samfund. Teorien vil blive omsat til praksis gennem nogle tværfaglige 
forløb. Med udgangspunkt i den teknologiske udvikling arbejdes med områder, der kan belyse problemstillinger, 
hvor matematik og informationsteknologi indgår i problemløsningen.

HvaD Kan jeG blive
Hvis du ønsker en fremtid inden for 
natur- eller sundhedsvidenskab, er dette 
studieretningen for dig. 

såDan er stuDiet
Du vil komme til at arbejde intensivt med matematik og bioteknologi gennem en vekselvirkning mellem teori, 
praktiske forsøg og projekter. Du kommer til at beskæftige dig med mange af de nyeste områder inden for 
bioteknologien bl.a. diagnosticering af sygdomme og metoderne bag gensplejsning samt anvendelse af mikroorga-
nismer i medicinal- og fødevareindustrien. De etiske spørgsmål berøres ligeledes..

HvaD Kan jeG blive
Denne studieretning er for dig, der kan 
lide at arbejde projektorienteret inden 
for det teknologiske område. Fra idéen på 
tegnebrættet til et færdigt produkt.

såDan er stuDiet
Der vil blive taget udgangspunkt i konkrete samfundsmæssige problemstillinger - det kunne f.eks. være inden for 
miljø, trafik eller en lang række andre områder. Inden for informationsteknologi får du et bredt kendskab til hvad 
IT er, både i forhold til hardware og software, men også bredere i forhold til informationsteknologiens rolle i det 
moderne samfund.

HvaD Kan jeG blive
Vil du være ingeniør, fysiker eller 
matematiker er denne studieretning  
helt sikkert noget for dig.

såDan er stuDiet
På denne studieretning vil du komme til at arbejde intensivt med matematik og fysik og du vil opdage hvorledes 
de to fag sammen kan bruges til at undersøge problemstillinger fra den virkelige verden. Hvordan virker en laser, 
hvad kræver det at sende en satellit i kredsløb, eller kan man lagre strøm i vand. Dette er blot nogle af de proble-
mer man kan støde ind i på denne linje. 

MaTbIOTEK-l INjEN Matematik A  ∙  Bioteknologi A  ∙  Filosofi C

TEKINfO-l INjEN Teknologi A  ∙  Informationsteknologi B  ∙  Programmering C

MaTfyS-l INjEN Matematik A  ∙  Fysik A  ∙  Programmering C
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På HTX starter du i et grundforløb og fortsætter i et  
studieretningsforløb. Uddannelsen er opdelt i studieretninger.  
Du kan vælge mellem fire forskellige i Næstved. 
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GRUNDfORløb 1/ 2 åR
Obligatoriske fag

STUDIERETNINGSfORløb 2  1/ 2 åR
Studieretninger + obligatoriske fag + valgfag

obliGatorisKe faG i GrunDforløbet

Dansk A  
 

 
Engelsk B ∙ Fysik B ∙ Kemi B ∙ Matematik B ∙ Teknologi B  

 
 
Biologi C ∙ Kommunikation / IT C ∙ Samfundsfag C 

obliGatorisKe faG i stuDieretninGsforløbet

Dansk A ∙ Teknik A  
 

 
Engelsk B ∙ Fysik B ∙ Kemi B ∙ Matematik B ∙ Teknologi B  

 
 
Biologi C ∙ Kommunikation / IT C  
Samfundsfag C ∙ Teknologihistorie C 

valGfaG i stuDieretninGsforløbet

Kemi A ∙ Fysik A ∙ Engelsk A ∙ Teknologi A 
 

 
Samfundsfag B  

 
 
Statistik C ∙ Mediefag C ∙ Tysk C  
International teknologi og kultur C 

Du er på grundforløb i et  
halvt år med obligatoriske fag  
og på studieretningsforløb  
i to og et halvt år.

Studieretningsforløbet  
indbefatter studieretningsfag,  
obligatoriske fag og valgfag.
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HTX KøGE
MaTfyS-l INjEN Matematik A  ∙  Fysik A  ∙  Filosofi C

HvaD Kan jeG blive  
Hvis du ønsker dig en fremtid inden for 
ingeniør- og naturvidenskabsuddannelserne, 
måske procesteknolog, ingeniør eller 
astronom, er dette studieretningen for dig.

såDan er stuDiet
På denne studieretning vil du komme til at arbejde intensivt med matematik og fysik, og du vil opdage hvorledes 
de to fag sammen kan bruges til at undersøge problemstillinger fra den virkelige verden. F.eks. hvordan virker en 
varmepumpe?; hvad kræver det at sende en satellit i kredsløb?; eller hvordan opstår nordlys? I filosofi arbejder du 
bl.a. med videnskabsteori.

HvaD Kan jeG blive
Hvis du ønsker dig en fremtid inden for IT, 
kommunikation og design – måske design-
teknolog, datalog, journalist eller arkitekt, 
er dette studieretningen for dig.

såDan er stuDiet
Fagene kommunikation og design er to fag der i modsætning til næsten alle andre fag ikke kan beskrives på 
forhånd. Hver dag på studieretningen byder på ting der ikke var der i går – hver dag sine løsninger og sine fejlskud. 
Fejlene lærer dig at generalisere din viden og kvalificere dig inden for grafik, layout og design. Løsningerne formu-
leres på baggrund af virkelige problemstillinger.

HvaD Kan jeG blive
Hvis du ønsker en fremtid inden for 
sundhedsvidenskab - måske farmakonom, 
biokemiker, læge eller dyrlæge, er dette 
studieretningen for dig.

såDan er stuDiet
På denne studieretning vil du arbejde teoretisk og eksperimentelt med kemiske og biologiske problemstillinger. 
Fx hvordan vores krop er opbygget og fungerer; hvordan lægemidler virker på sygdomme; eller hvordan naturens 
cyklus virker. Psykologi vil udvide din viden om menneskets psyke og adfærd.

HvaD Kan jeG blive
Hvis du ønsker dig en fremtid indenfor 
naturvidenskabs-, ingeniør- eller sundhedsud-
dannelserne, måske civilingeniør, astrofysiker, 
biofysiker eller læge, er dette retningen for dig.

såDan er stuDiet
På denne studieretning møder du en bredere vifte af naturvidenskabelige fag på højt niveau. Studieretningen er 
en forening af studieretningerne MatFys og KemBio og er med tre A-fag og et B-fag for talentfulde elever der vil 
have store og udfordrende faglige krav. Studieretningen er en unik mulighed for at forberede sig optimalt til de 
videregående uddannelser.

KOMDES-l INjEN Kommunikation/IT A  ∙  Design B  ∙  Innovation C

KEMbIO-l INjEN Kemi A  ∙  Biologi B  ∙  Psykologi C

ScIENcEclaSS Matematik A  ∙  Fysik A  ∙  Kemi A  ∙  Biologi B

På HTX starter du i et grundforløb og fortsætter i et  
studieretningsforløb. Uddannelsen er opdelt i studieretninger.  
Du kan vælge mellem fire forskellige i Køge. 
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GRUNDfORløb 1/ 2 åR
Obligatoriske fag

STUDIERETNINGSfORløb 2  1/ 2 åR
Studieretninger + obligatoriske fag + valgfag

obliGatorisKe faG i GrunDforløbet

Dansk A  
 

 
Engelsk B ∙ Fysik B ∙ Kemi B ∙ Matematik B ∙ Teknologi B  

 
 
Biologi C ∙ Kommunikation / IT C ∙ Samfundsfag C 

obliGatorisKe faG i stuDieretninGsforløbet

Dansk A ∙ Teknik A  
 

 
Engelsk B ∙ Fysik B ∙ Kemi B ∙ Matematik B ∙ Teknologi B  

 
 
Biologi C ∙ Kommunikation / IT C  
Samfundsfag C ∙ Teknologihistorie C 

valGfaG i stuDieretninGsforløbet

Matematik A ∙ Fysik A ∙ Kemi A ∙ Engelsk A ∙ Teknologi A 
 

 
Biologi B ∙ Samfundsfag B  

 
 
Psykologi C ∙ Tysk C ∙ Filosofi C ∙ Innovation C  
Programmering C ∙ Mediefag C ∙ Idræt C 

Du er på grundforløb i et  
halvt år med obligatoriske fag  
og på studieretningsforløb  
i to og et halvt år.

Studieretningsforløbet  
indbefatter studieretningsfag,  
obligatoriske fag og valgfag.
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" V i  h a r  s om  e n  a f  l a nd et s  e n e s t e  HTX' e r,  e n  S c i e n c e c l a s s  i  K ø ge  "

" l e k t i e c a f é  "

" Ga l l a fe s t  "

" bæredyg t i g h ed  o g  i n n ovat i o n  e r  e n  d e l  a f  u nd e r v i s n i n gen  "

" a r b e j d e r  med  t a le n t p le j e  p å  t væ r s  a f  å rg angene  "

" Kamme rat s kab  "

" S e r i ø s i t et  "

" amb i t i o n e r  "

" I T  i n d gå r  s om  e n  n at u r l i g  d e l  a f  a l le  fag  "

" S ammenho l d  "

" Venne r  "

" f remt i d  "

" f re dag s b a r  "

" Mu l i g h ed e r  "
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" jeg har valgt at gå på HTX fordi jeg var træt af de almene fag.  jeg synes det er spændende med 
de anderledes fag,  HTX tilbyder.  Og så har jeg altid været  glad for matematik og fysik.Det har været sjovt med de nye fag,  hvor jeg skulle tænke anderledes.  Det åbner for en  

ny tilgang til tingene og giver mig en viden om, hvorfor tingene er som de er og hvordan  
det har udviklet sig.  Her tænker jeg på fagene Teknologi og KomIT.jeg har meldt mig ind i elevrådet fordi jeg gerne vil være med til at gøre en forskel.  

jeg har en mening om tingene som jeg godt vil ud med. folk skal have det at vide,  hvis 

der er noget der kan gøres bedre.  jeg vil gerne hjælpe med, at eleverne får et godt studiemiljø."

MaTHIaS PIHl
e l e v r å d s f o r m a n d
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såDan 
Kommer
   
viDere
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tilmelDinG 
Går du i 9. eller 10. klasse tilmelder du dig  
HTX gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning 
senest 1. marts 2014. 

Kom oG besøG os 
Vi afholder åbent hus hvert år. 
Hold derfor øje med www.eucsj.dk

informationsaften 
Her kan du få flere informationer om  
uddannelsen og få svar på eventuelle spørgsmål.

HTX Næstved: 9. januar 2014 kl. 1900- 2100 

HTX Køge: 8. januar 2014 kl. 1900- 2100 

få svar Her 
Studievejledningen i hhv. Næstved og Køge  
er åben for vejledning og rundvisning.

KontaKt 
Du er velkommen til at kontakte  
en uddannelses- og erhvervsvejleder. 

i næstved 
Christian Kilde 
Mail: chki@eucsj.dk 
Tlf.: 25 23 58 81

i Køge 
Jesper Skovlund 
Mail: jesk@eucsj.dk  
Tlf.: 25 23 57 29 

j E S P ER 
vejleder i køge   

cHR I S T I a N 
vejleder i næstved 
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HTX  NæSTV ED  
teKnisK Gymnasium 
jaGtvej 2G ∙ 4700 næstveD

HTX  KøG E  
teKnisK Gymnasium 
lynGvej 25C 
4600 KøGe

en del af

en del af

v i samarbejder med

HTX Næstved 


