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Viden skaber studenter og på HTX Næstved er 
det naturvidenskaben, teknologien og den digitale 
kommunikation, der former din studentereksamen.

Din gymnasietid kommer til at foregå i et 
fagligt og udforskende miljø med mange 
interessante og udfordrende projekter, samt 
tværgående samarbejde med de andre elever 
i et åbent og rart gymnasium, hvor der er plads  
til alle.

Her møder du dygtige og engagerede undervisere 
og du vil få gavn af deres store faglige viden 
og erfaring. Du bliver en del af et spændende 
undervisningsmiljø, hvor nysgerrighed og udforskn-
ing er en naturlig del af hverdagen.  Her ses computere,  
robotter og hvide kitler side om side med 
petriskåle, motherboards og designmanualer.

Vidste du, at HTX har den bedste overgang til de 
videregående uddannelser? Det er ikke uden årsag! 
Hos HTX Næstved er vi rigtig gode til at udforske, 
udvikle og udfordre naturvidenskab, teknologi og 
digitalisering. 

Du kan godt glæde dig til at være med!
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Matematik A - Fysik A

Du stiller de helt store spørgsmål og opdager, 
hvorledes matematik og fysik sammen kan bruges 
til at beskrive den virkelige verden.

Du ønsker dig en fremtid inden for ingeniør- og 
naturvidenskabsuddannelserne.

Valgfag: Et A/B-fag + to C-fag

Vælg mellem:  Engelsk A, Teknologi A,  
Kemi A, Samfundsfag B, Filosof C, Mediefag C,  
Programmering C, Statistik C, Tysk fortsætter C

SCIENCE

Matematik A - Informatik B

Du udvikler dine evner til logisk tænkning, og 
holder af både teori og praktisk anvendelse. Du  
udvikler software til at løse informationsteknolo-
giske problemer. 

Du vil være ingeniør, datamatiker, softwareudvikler 
eller uddanne dig yderligere inden for IT-området.

Valgfag: Et A/B-fag + to C-fag

Vælg mellem: Engelsk A, Teknologi A, Kemi A, 
Fysik A, Samfundsfag B, Filosofi C, Mediefag C, 
Programmering C, Statistik C, Tysk fortsætter C

COMPUTER SCIENCE
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Matematik A - Bioteknologi A

Du er interesseret i genteknologi, bioteknologiske 
produktionsmetoder, sygdomsbekæmpelse, miljø-
forbedring og meget mere.

Du ønsker dig en fremtid inden for naturvidenskab, 
teknik eller sundhed - måske farmakonom, bioke-
miker, læge eller dyrlæge.

Valgfag: Et A/B-fag + et C-fag

Vælg mellem: Engelsk A, Teknologi A, Kemi A, 
Fysik A, Samfundsfag B, Filosofi C, Mediefag C, 
Programmering C, Statistik C, Tysk fortsætter C

BIOTECH SCIENCE



Unikt for HTX er at du har teknikfag på A-niveau.

I teknikfagene skal du bruge den viden du opnår fra de 
øvrige fag til praktisk arbejde i skolens laboratorier og 
værksteder. Du får indblik i udvikling af processer og 
produkter, og får lov at prøve kræfter med problemer 
fra den virkelige verden.

På HTX Næstved kan du vælge mellem tre teknikfag.

Digitalt design og udvikling: Undervisningen inde-
holder emner som spil, robotteknologi og multimedier. 
Du skal her bygge på viden fra især de naturvidenska-
belige fag, men også fra kommunikation, matematik og 
teknologi. Du vil komme til at arbejde med automa-
tisering, design af brugerflader, spiludvikling og virtual 
reality.

Proces, levnedsmiddel og sundhed:  Du kommer 
her til at beskæftige dig med fremstillingen og bru-
gen af dagligdagsprodukter samt deres sundheds- og 
miljømæssige betydning. Du skal her bygge på viden fra 
de naturvidenskabelige fag, teknologi og matematik. Du 
vil stifte bekendtskab med produktion af levnedsmidler, 
produktion af medicin og biotekniske produkter. Du 
vil også skulle arbejde med miljømæssige problemstill-
inger og forureningsbekæmpelse.

Design og produktion: Du kommer her til at 
beskæftige dig med emner inden for el- og elektroni-
kindustrien. Du vil få indblik i industriens produk-
tions- og fremstillingsområder, udviklingen af innova-
tive produkter og automatisering. Du skal arbejde med 
at løse virkelighedsnære problemstillinger og anvende 
din viden fra de naturvidenskabelige fag, teknologi og 
matematik. Du får blandt andet mulighed for at eks-
perimentere med udvikling af måleapparater inden for 
matematik og fysik

TEKNIKFAGENE



En unik kombination af individuelt engagement og 
en stor portion samarbejde om faglige problem-
stillinger i naturvidenskab, teknologi og digital  
kommunikation.

Projektarbejde finder du mere af på HTX end på 
andre typer gymnasier. Derfor bliver HTX'ere gode 
til planlægge og gennemføre store opgaver.

HTX'ere sidder både bag computeren med et 
avanceret regneprogram i matematik, står ved stink-
skabet i kemilaboratoriet og udtænker teknologiske 
løsninger i et værksted. Foruden alt det andet som 
stile, fysikrapporter og kommunikationsanalyser.

Uanset hvad, hvor og hvornår er den teoretiske  
ballast altid en forudsætning for løsningerne!
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Akademiet for Talentfulde Unge

Alt muligt og umuligt udstyr - 
selv en industrirobot!

Besøg og undervisning på de 
videregående uddannelser

Campusmiljø

Elevråd og festudvalg

Engagerede undervisere

Fester - f.eks. 
Halloween, LAN,  
Gallafest, Huefest

Introduktionsuge
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Lektiecafé 

Maersk Tech Game

Matematik-konkurrencen 
  Georg Mohr

Moderne lokaler og laboratorier

Spændende  
uddannelsesretninger

Studenterhue - den flotteste

Talentudvikling

Studierejser

Trivsel 

Vejledning
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HVORDAN SER 
MIN GYMNASIETID UD?
DET ER DU SELV MED TIL AT BESTEMME!

En teknisk studentereksamen består af obligatoriske fag, to studieret-
ningsfag, et teknikfag samt et til tre valgfag. Og så skal du gennemføre 
projekter på tværs af fagene kaldet studieområdeprojekter, der afsluttes 
med et eksamensprojekt. Fagene på HTX udbydes på niveau A, B og C.

Gymnasieforløbet på HTX har et grundforløb på tre måneder som er 
ens for alle. Her får du indblik i fagene på uddannelsen og bliver rustet 
til at vælge studieretning. Grundforløbet afsluttes med eksamener i 
”Naturvidenskabeligt grundforløb” og ”Produktudvikling.”

Herefter kommer dit studieretningsforløb på 2 ¾ år. Studieretningen 
vælger du selv! Det er her, dine interesser og fremtidsdrømme får lov 
at fylde i din studentereksamen.

Studieretningsfagene har du sammen med dine klassekammerater, mens 
valgfag vælges på tværs af studieretningerne.

STUDIERETNINGSFORLØB 2 3/4 ÅR
studieretningsfag + obligatoriske fag
+ valgfag + teknikfag

GRUNDFORLØB 3 MDR

Obligatoriske fag

obligatoriske fag

FØRSTE ÅR3mdr ANDET ÅR TREDIE ÅR

studieretningsfag

valgfag + teknikfag



MERE OM HTX 
STUDENTEREKSAMEN
Du behøver ingen karriereplan, når du starter på 
HTX Næstved - den får du helt sikkert undervejs. 

Vi har en god studievejledning, der hjælper dig med 
at finde ud af hvilken studieretning og hvilke valgfag 
du vil tage hos os. Her kan du også få en god snak 
om, hvilke videregående uddannelser du vil sigte 
mod, når du er blevet student.

Har du eller dine forældre spørgsmål  
om alt fra fag og undervisning til  

studieliv og optagelse?  
Kontakt HTX vejleder  

Lea Bülow-Jensen  
tlf. 25 23 58 18 
lebu@eucsj.dk

I er også altid velkomne 
til at få en rundvisning.

HTX Næstved er en del af 
EUC Sjælland og gymnasiet ligger på 
Jagtvej i Næstved sammen med andre 
ungdomsuddannelser og her er liv 
og aktivitet på hele området.  

HTX Næstved 
Jagtvej 2G 
4700 Næstved



En studentereksamen fra det tekniske 
gymnasium HTX Næstved åbner mange døre 
og vores elever kommer godt videre til deres 
fremtidsdrømme. 

Faktisk har HTX den største andel af elever, 
der fortsætter på en videregående uddan-
nelse,  når man ser på ungdoms- 
uddannelserne på Sjælland! 

På www.ug.dk/adgangskortet kan du se alle 
de forskellige uddannelser, som din  
studentereksamen på HTX giver adgang til. 
Der er hele 156 videregående uddannelser, 
uden at skulle supplere på fag.




