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Hvad er GUX?
Den gymnasiale uddannelse, forkortet GUX, er en boglig ungdomsuddannelse,
som udbydes i Aasiaat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq. En gymnasial uddannelse
varer 3 år, og giver mulighed for adgang til videregående uddannelser i og
uden for Grønland.

Hvorfor vælge GUX?
GUX udbyder mange forskellige studieretninger, der er tilpasset dine
interesser og dine ambitioner om videre uddannelse. En spændende
uddannelse er vejen frem:
• Du får langt flere jobmuligheder. Flere og flere job kræver,
at du har en uddannelse.
• Du får mulighed for højere løn.
• Du kommer til at gennemgå en stor faglig udvikling, men
også i høj grad en personlig og social udvikling.

Hvordan søges GUX?
For dig, der har afsluttet folkeskolens
FA i 2018, 2019 eller 2020:
• Hvis du opfylder karakterkravene skal
du søge ind via retskravet.
• Hvis 1-2 af dine karakterer ikke opfylder retskravet kan du søge ind via
dispensation til retskravet.
• Hvis dine karakterer ikke opfylder
retskravet, og du har afsluttet folkeskolen i 2018 eller 2019, kan du søge
ind via optagelsesprøven.

For dig, der har afsluttet
folkeskolens FA i 2017
eller tidligere:
• Du skal søge ind via
optagelsesprøven.
For dig der har en AEU:
• Du skal søge ind via
optagelsesprøven.

• Bemærk at FA karaktererne inden for
udvalgte fag kan forbedres på Majoriaq.
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Hvad er retskravet?
Hvis du mindst har opnået karakteren E i alle dine standpunktskarakterer fra 10. klasse, i projektopgaven og i alle dine afsluttende obligatoriske prøver, så har du et retskrav
på at blive optaget. Det vil sige, at
du er garanteret optag.

Hvad er dispensation
til retskravet?
Du har gode FA prøvekarakterer i fag
som grønlandsk, dansk, engelsk og
matematik, men du har en eller to FA
prøvekarakterer som IKKE er bestået.
I denne situation KAN rektor give
dispensation for, at du ikke opfylder
retskravet og optage dig. Det er muligt at vedlægge personlig motivation
for sin ansøgning ved ansøgning på
dispensation.

Hvad er optagelsesprøve?
Optagelsesprøven afholdes i april måned og er en multiple choice test i fagene
grønlandsk, dansk, engelsk, matematik,
naturfag og samfundsfag. Prøven tager
1 time. Optagelsesprøven kan tidligst
tages foråret efter man har afsluttet
folkeskolen. Optagelsesprøverne foregår i Majoriaq, i bygdernes skoler og i
De Grønlandske Huse for ansøgere fra
Danmark. Ansøgere der består optagelsesprøven, er ikke sikret optag, men
optages afhængigt af skolernes kapa
citet.

Hvornår søges GUX?

Ansøgningsfristen er 1. marts
gennem M
 ajoriaq eller online
via www.sullissivik.gl. Husk
NemID hvis du vil søge online.

Sådan er GUX opbygget
GUX er opbygget af et grundforløb
og et studieretningsforløb.
Grundforløb: 0,5 år
Studieretning: 2,5 år
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Grundforløbet

Valg af studieretning

Grundforløbet tager et halvt år. Grundforløbet er ens for alle fire skoler. På
grundforløbet har du fagene grønlandsk,
dansk, engelsk, matematik, kulturfag,
science, studiemetodik og idræt. Efter
grundforløbet starter du på din studieretning.

Du skal vælge en studieretning, inden du
starter på uddannelsen. Den skal skrives
på ansøgningsskemaet til den gymnasiale
uddannelse.

Studieretningsforløbet
Studieretningsforløbet tager 2,5 år. Der
er i alt otte overordnede studieretninger
at vælge mellem. Du skal vælge en studieretning, når du ansøger til gymnasiet,
men det er ikke bindende. Du vælger
endelig og bindende studieretning efter
grundforløbet.

Fagenes niveauer
Fagene udbydes på forskellige niveauer,
nemlig A, B og C. Fag på A-niveau er de
højeste og fag på C-niveau er de laveste.
Fagenes niveauer fremgår i beskrivelserne af studieretningerne.

Studieretningen kan vælges efter interesse og evner. Du skal som udgangspunkt vælge en studieretning på gymnasiet i din hjemkommune. Kun hvis den
ønskede studieretning ikke udbydes af
gymnasiet i din hjemkommune, kan du
søge på et gymnasium i en anden kommune. Fx hvis du bor i Qeqqata Kommunea og
søger studieretningen Handel og økonomi
i Kommune Kujalleq.
I tabellen ses hvilke studieretninger, der
udbydes i hvilke kommuner. Bemærk, at
der kan udbydes flere udgaver af den
samme studieretning – eksempelvis tre
teknisk naturvidenskabelige studieretninger i Sisimiut.

2-årig studieforberedende
uddannelse for voksne
Læs mere om den 2-årige studieforbe
redende uddannelse i denne folder under
GUX-Aasiaat. Du kan blandt andet l æse
om adgangskrav, hvilke fag der tilbydes
samt hvilke uddannelser du videre kan
tage på baggrund af uddannelsen.
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STUDIERETNING

GUX Qaqortoq

Handel og
økonomi

Naturvidenskab

Sprog og
humaniora

Naturvidenskab
110054

Sprog /hum
110073

Natur videnskab
110052

Sprog og kultur
110072

Natur og miljø
110092

Sprog og kultur
110071

Naturvidenskab
110050

Sprog 110070

Matematik
og tre af fagene
biologi, geografi,
kemi og fysik

Engelsk B/A
og humanistisk
fag

Teknisk
natur videnskab

Handel og økonomi 110030
Handel og økonomi - TNI 110031

GUX Nuuk

Byggeri og energi
110090
Natur og miljø
110092

GUX Sisimiut

GUX Aasiaat

Fag der
karak teriserer
studieretningen

Virksomhedsøkonomi,
afsætning og
international
økonomi

Oversigt over udbud af studieretninger på
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Matematik ,
teknikfag og
mindst to af
fagene biologi,
geografi, kemi
eller fysik
de respektive skoler.

Hvad er en studieretning?

En studieretning er en pakke af fag
inden for et bestemt område. Du kan
eksempelvis vælge en studieretning
med mange kreative fag som musik
og billedkunst. Læs om alle de
spændende studieretninger på
de næste sider.

Almen

Sundhedsvidenskab

Samfundsvidenskab

Kreativ

Almen og kreativ
110023

Sundhed 1100 82

Sprog /hum
110073

Almen og kreativ
110023

Almen 110022

Sundhed 1100 81

Samfund 1100 61

Kreativ 110042

Krop og sundhed
1100 80

Kultur og samfund 110020

Kreativ 110040

Biologi, kemi
og idræt

Samfundsfag,
Historie og
religion, filosofi
eller psykologi

Idræt , musik ,
billedkunst ,
mediefag eller
drama

Alle studieretninger har deres eget uddannelse

DORTHEIVALO JENSEN

Der bruges
ekstra tid på
udvalgte fag
som matematik
og engelsk

Idrætslinjen
110093

Sprog og kultur
110071

Almen 110021

Kultur og samfund 110020

Idrætslinjen

4-årigt
forløb, idræt ,
biologi

snummer, som bruges ved ansøg ning.
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GUX-S

GUX-S uddannelsesforløb for studerende med særlige behov
GUX-S er en forsøgsordning med særligt tilrettelagte
g ymnasiale uddannelsesforløb for uddannelsessøgende med
særlige behov. Dvs. uddannelsessøgende med handicaps
eller diagnoser, der gør, at de ikke vil kunne gennemføre den
g ymnasiale uddannelse på almindelig vis. Den nye ordning
med en speciel enhed, startede sidste efterår. I skoleåret
2018-19 startede særlige uddannelsesforløb og undervisning for v
 isiterede elever med særlige behov.

Adgangskrav
Inden du søger GUX-S, skal du have stillet en diagnose eller
udredt dit handicap, for at dine behov kan afdækkes. Hvis du
er voksen, så kan du få hjælp ved din læge. Hvis du er under
18 år, så kan du eller din/e værge kontakte MISI eller din skole for at blive hjulpet videre.
Læg mærke til at ansøgningsfristen er 1. september 2020,
med skolestart august 2021.
Læs mere om GUX-S Uddannelsen på: www.sunngu.gl
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e-GUX

Gymnasial fjernundervisning
- eGUX
eGUX er en forsøgsordning, der gør det muligt at følge og afslutte gymnasiale fag eller en hel gymnasial uddannelse via
fjernundervisning d.v.s. uden at skulle flytte til en by med en
gymnasieskole.
Undervisningen udbydes af eGUX Sisimiut, men er for alle,
der lever op til de gældende adgangskrav.
eGUX Sisiumut udbyder fra skoleåret 2019-2020 følgende
fjernundervisningsinitiativer:
• e2-årig – 2-årig gymnasial uddannelse.
• eGSK – gymnasiale suppleringsfag for studenter.
• eGENK – gymnasiale enkeltfag.
Se nærmere om ansøgningsfrist, adgangskrav og indhold for
det enkelte initiativ på www.egux.gl og www.sunngu.gl.

NITZ
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KOMMUNE QEQERTALIK
GUX AASIAAT

Krop og sundhed

– En sundhedsvidenskabelig
studieretning
UD DA NN EL SE SN UM

MER 1100 80

For dig, som er interesseret i fysisk aktivitet, sundhed og mennesker. Du vil få
mulighed for at undersøge, hvordan liv
fungerer og påvirkes af omgivelserne. Arbejdet med biologi, fysik, kemi og idræt
vil både være praktisk og teoretisk. I
idræt får du mulighed for at bruge din
krop. Idræt og sundhed kan give et godt
udgangspunkt, også hvis du vil studere
andet end sundhed. Studieretningen kræver interesse for mennesket og for naturen. Du skal kunne lide at være aktiv.

GF 1.G 2.G 3.G
Grønlandsk A
Dansk A
Engelsk B
Matematik B
Science C
Kulturfag C
Idræt B
Studiemetodik
Fysik B

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

Kemi B
Biologi B
Billedkunst C/Musik C/
Dramatik C
Samfundsfag C

x
x

Studieprojekt
Valgfag
Med forbehold for mindre ændringer.
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LEIFF JOSEFSEN

Folkesygdomme som hjertekarsygdomme og diabetes er vigtige sundhedsproblemer, som blandt andet idræt og biologi

kan være med til at mindske gennem
kropslig aktivitet og større viden omkring
kroppens funktion.
Studieretningen giver umiddelbart adgang til uddannelser i Grønland herunder
sygeplejerske. I Danmark vil studieretningen give adgang til uddannelser som
idræt og den naturvidenskabelige bacheloruddannelse på RUC. Desuden vil den
give et godt fagligt grundlag for uddannelser som sygeplejerske, laborant og
jordemoder.
Eksempler på forløb og emner:

x
x
x

•

Sundhed og sund livsstil.

•

Motion og træning.

•

Alkohol.

Naturvidenskabelig
studieretning
UD DA NN EL SE SN UM

MER 1100 50

For dig, som kan lide at eksperimentere
og er nysgerrig efter at vide, hvordan ting
som fx cd-afspillere, en guitar, fyrværkeri, nordlys og alkohol virker. Du kan lide at
arbejde med forsøg og gøre iagttagelser i
laboratoriet og i naturen. Du får mulighed
for at arbejde med matematik i praktiske
naturvidenskabelige sammenhænge, og
du arbejder med naturvidenskabelige arbejdsmetoder, såsom laboratoriearbejde,
databehandling og rapportering.
Studieretningen giver adgang til en række
videregående uddannelser i både Grønland
og Danmark. Eksempler kan være arktisk
ingeniør, læge og andre sundhedsuddannelser, spilprogrammør, pilot, biolog, geolog, matematik, fysik og kemi på universitetet samt arkitekt og designstudiet.
GF 1.G 2.G 3.G
Grønlandsk A
Engelsk B
Matematik A
Science C
Kulturfag C
Idræt C
Studiemetodik
Fysik A
Kemi B
Billedkunst C/Musik C/
Dramatik C
Samfundsfag C

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

Studieprojekt
Biologi C / Geografi C

x
x
x

POUL HARD

Dansk A

Eksempler på forløb og emner:
•

Opklaring af mord med kemi,
fysik og matematik.

•

Musik med fysik og matematik.

•

Krudt og fyrværkeri.

•

Vandkraft og el-produktion.

•

Vedvarende energi.

•

Olie og mineraler.

Med forbehold for mindre ændringer.
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KOMMUNE QEQERTALIK
POUL HARD

GUX AASIAAT

UD DA NN EL SE SN UM

Kultur og samfund

MER 1100 20

- en almen og samfundsfaglig studieretning
GF 1.G 2.G 3.G
Grønlandsk A
Dansk A
Engelsk C
Matematik C
Science C
Kulturfag B
Idræt B
Studiemetodik
Kemi C

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

Geografi C
Billedkunst C/Musik C/
Dramatik C
Samfundsfag B

x
x

x

Religion C
Historie B
Studieprojekt

x
x

Valgfag 1
Valgfag 2
Med forbehold for mindre ændringer.
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x
x

x

x
x
x
x
x
x

Denne studieretning er for dig, som gerne
vil have en gymnasial uddannelse med
fokus på blandt andet kultur og samfund i
Grønland og i resten af verden, og samtidig bevare muligheden for en lang videregående uddannelse i Grønland eller Danmark. Ud over de obligatoriske fag, har
studieretningen to valgfag, som du kan
bruge til at skabe en retning, der passer
til dig. Studieretningen giver adgang til en
række korte eller mellemlange uddannelser i Grønland eller Danmark. Dine valgfag kan du bruge til at gøre studieretningen adgangsgivende til lange videregående uddannelser, men så skal et af valg
fagene være Engelsk B.
Uddannelsen giver blandt andet adgang
til: Administration, statskundskab,
handelsskole, søfartsskole, laborant,
byggetekniker, sygeplejerske, jorde
moder, ergoterapeut, fysioterapeut,
lærer, multimediedesigner.

GF 1.G 2.G 3.G
Grønlandsk A

Den sproglige
studieretning
UD DA NN EL SE SN UM

MER 1100 70

For dig som er interesseret i sprog, kommunikation og kultur. Du vil få sprog på
højeste niveau, inklusiv engelsk og fransk,
samt mulighed for et valg af 3. fremmedsprog. Du får mulighed for at træne og
udvikle dine sprogfærdigheder, og du
stifter bekendtskab med engelsk og
fransk kultur, hverdagsliv, litteratur, musik og samfundsforhold. Studieretningen
kræver lyst til at kommunikere og læse.
Med engelsk og fransk som studieretningsfag lærer du to verdenssprog, og i
kombination med de andre fag, bliver du
godt rustet til at håndtere den moderne
verdens kulturmøder og at indgå i fremtidens Grønland. Studieretningen giver adgang til en række videregående uddannelser inden for sprog eller samfundsvidenskab både herhjemme og i udlandet: fx,
Ilisimatusarfiks professionsrettede bacheloruddannelse i oversættelse og tolkning.

Dansk A
Engelsk A
Matematik C
Science C
Kulturfag C
Idræt C
Studiemetodik
Fransk B (begynder)

x
x
x
x
x
x
x
x

Biologi C
Billedkunst C/Musik C/
Dramatik C
Samfundsfag C

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

Religion C
Historie B

x

Studieprojekt
Valgfag

x

x

x
x
x
x

Med forbehold for mindre ændringer.

Eksempler på forløb og emner:
•

Creative writing
(lyrik, poesi, historier).

•

Sprog og medieverden
(film, tv/radio mm.).

•

Kommunikation på tværs af sprog
og kultur (oversættelse og tolkning).

•

Engelsk og kulturmødet i
de arktiske egne.

JOORUT KLEMENSEN
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KOMMUNE QEQERTALIK
GUX AASIAAT

Den kreative
studieretning
DORTHEIVALO JENSEN

GF 1.G 2.G 3.G
Grønlandsk A
Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Science C
Kulturfag C
Idræt C
Studiemetodik
Mediefag B

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

Biologi C
Billedkunst B/Musik A
Samfundsfag C

x

Religion C
Historie B
Studieprojekt
Valgfag 1
Valgfag 2
Med forbehold for mindre ændringer.
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x
x
x

x
x

UD DA NN EL SE SN UM

MER 1100 40

Studieretningen er for dig, som kan lide at
arbejde med kommunikation og kreativitet. Studieretningen indeholder fag som
musik, billedkunst, dramatik og mediefag,
hvor du vil kunne udforske forskellige
teknikker som tegning, videoredigering
og samspil i øvelokalet. Du vil komme til
at arbejde både praktisk og teoretisk
med forskellige udtryksmuligheder og
kulturer. Du skal kunne lide at udtrykke
dig, og vil bl.a. lære at opsætte kunst
udstillinger og gennemføre koncerter fra
øvelokalet, til du står på scenen, samt
anvende begreber, teknikker og metoder
i arbejdet med fysiske udtryk, dialoger,
improvisation og rollespil.
Du vil bl.a. kunne arbejde med emner som:
•

x
x
x

Konceptkunst, f.eks. hvordan laver
man en skulptur af 16 gule bade
svampe?

•

Subkulturer i musikken, f.eks.
heavy metal og hip hop.

•

Filmproduktion, f.eks. gyserfilm.

x

Studieretningen er for dig, som gerne vil
uddanne dig videre inden for kommunikation og formidling, og f.eks. arbejde med
reklamer, formidling, kunst, musik eller
dramatik. Engelsk B-niveau er obligatorisk, og studieretningen giver adgang til
en række uddannelser i både Grønland og
Danmark.

x
x
x
x
x

022
UDDANN ELS ESN UM MER 185

2-årig studieforberedende uddannelse
Denne uddannelse er for dig, som har
erhvervs- eller uddannelsesmæssig
erfaring, og som har brug for at opkvalificere sig til mellemlange videregående uddannelser i Grønland. Du skal ved studiestart være mindst 23 år.
Ud over de obligatoriske fag har uddannelsen to valgfag, som du kan bruge til at
imødekomme adgangskravene til den videreuddannelse du ønsker.
Uddannelsen giver blandt andet
adgang til:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Journalistik
Kultur- og samfundshistorie
Samfundsvidenskab
Lærer
Socialrådgiver
Sprog, litteratur & medier
Sygeplejerske
Akademi-uddannelsen (NI Nuuk)
Serviceøkonom
Arktisk turistguide
Procestekniker

1. år 2. år
Grønlandsk A
Dansk A
Engelsk C
Matematik C
Biologi C
Kemi C
Fysik C
Idræt fællesfag
Studiemetodik
Kulturfag C

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

Samfundsfag C
Studieprojekt
Valgfag 1
Valgfag 2

JOORUT KLEMENSEN

x
x
x
x
x
x

Med forbehold for mindre ændringer.

g

nskabelige studieretnin

Den teknisk naturvide
Søges på GUX Sisimiut

. (Side 16-17).

ndel og økonomi

Studieretningen for ha
Søges på GUX Qaqorto

q. (Side 32).
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QEQQATA KOMMUNIA
DORTHEIVALO JENSEN

GUX SISIMIUT

Byggeri og energi

- En teknisk naturvidenskabelig
studieretning
UD DA NN EL SE SN UM

MER 1100 90

Er du nysgerrig efter teknologisk viden
og udvikling af produkter? Studieretningen byggeri og energi retter sig mod elever med særlig interesse for teknik og
naturvidenskab, især i relation til byggeog energisektoren i Grønland. Vægten
lægges på de tekniske og naturviden
skabelige fag.
Undervisningen vil på mange måder være
anderledes, end den du kender. Du vil
møde gruppe- og projektarbejde, hvor
der arbejdes selvstændigt med større
opgaver. Du kommer til at afprøve en
del afteorien fra bøgerne i værksteder,
laboratorier og naturen.
GF 1.G 2.G 3.G
Grønlandsk A
Dansk A
Engelsk B
Matematik B
Science C
Kulturfag C
Idræt
Studiemetodik
Samfundsfag C
Kemi B
Statik styrkelære
Teknikfag A
Fysik B

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x

x

x
x

x
x
x

x
x
x
x

Studieprojekt
Valgfag
Med forbehold for mindre ændringer.
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x
x
x
x

Vi lægger vægt på, at dele af projektarbejdet har forbindelse til det virkelig liv i
Sisimiut, og du kan komme til at arbejde
med eksempelvis byplanlægning. Uddannelsen giver adgang til en lang række
videregående uddannelser i Grønland og
Danmark. For eksempel ingeniøruddannelser, flymekaniker, arkitekt og mange
flere.
Eksempler på projekter:
•

Konstruktionstegning af huse
og andet.

•

Teoretisk indretning af bygninger.

•

Statistik-, varme og økonomi
beregninger over byggeprojekter.

UD DA NN EL SE SN UM

Natur og miljø

MER 1100 92

– en teknisk naturvidenskabelig studieretning
– også en naturvidenskabelig studieretning
For dig med interesse i teknik, natur og
miljø. Du er den, der gerne vil udvikle sammenspillet mellem beskyttelse af naturen
og udnyttelse af Grønlands ressourcer
både på det naturvidenskabelige og samfundsfaglige plan.
Fremtiden for Grønlands storslåede natur
afhænger af, at flere får et større videnskabeligt kendskab til naturen og miljøet.
Det er nødvendigt for udviklingen af langsigtede miljøløsninger, som kan sikre beskyttelse og opretholdelse af naturen,
samtidig med at udvindingen af råstoffer
og andre menneskelige aktiviteter stiger.
GF 1.G 2.G 3.G
Grønlandsk A
Dansk A
Engelsk B
Matematik B
Science C
Kulturfag C
Idræt
Studiemetodik
Samfundsfag C
Kemi B
Statik styrkelære
Teknikfag A
Fysik B
Valgfag

Et arktisk plantesamfund: her kigges
nærmere på sammenhængen mellem
klima, jordbundsforhold og de forskellige plantearter, som lever netop her.

•

Det arktiske miljø: Der kigges nærmere på de særlige miljøforhold i det
arktiske område og hvordan Arktis
påvirkes af forholdene i resten af verden som for eksempel ved forurening
med miljøfremmede stoffer.

x

•

x
x
x
x

Klimaændringer i Arktis: Det under
søges, hvordan den globale opvarmning påvirker permafrosten og hvilke
følgevirkninger, det vil få for befolkningen og miljøet i Arktis.

Med forbehold for mindre ændringer.

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x
x

Eksempler på forløb/projekter:
•

x
x
x
x

x
x

Uddannelsen giver adgang til en lang række videregående uddannelser i Grønland
og Danmark. Fx naturvidenskabelige studier som biologi og laborant, samfundsfaglige studier som psykologi og erhvervsøkonomi og sundhedsfaglige studier som medicin og sygeplejerske. Matematik A som valgfag giver adgang til at
læse medicin.

NITZ

Studieprojekt

x
x
x
x
x
x
x
x

Du vil på studiet få en del gruppe- og projektarbejde, hvor der arbejdes selvstændigt med større opgaver. Du kommer også
til at afprøve en del af teorien fra bøgerne i værksteder, laboratorier og naturen.

17

QEQQATA KOMMUNIA
GUX SISIMIUT

Sprog og Kultur
- en sproglig og kuturel
studieretning
UD DA NN EL SE SN UM

DORTHEIVALO JENSEN

GF 1.G 2.G 3.G
Grønlandsk A
Dansk A
Engelsk A
Matematik B
Science C
Kulturfag B
Idræt Fællesfag
Studiemetodik
Samfundsfag C

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x
x

Religion C
Mediefag B
Historie B
Geografi C

x
x

x
x

Studieprojekt
Valgfag
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x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

MER 1100 71

For dig, som er interesseret i kommunikation, mennesker og kultur. Du kan lide at
arbejde med sprog og er nysgerrig efter
at vide mere om andre kulturer. Du får
mulighed for at udvikle dine sprogfærdigheder. Tre sprogfag på A-niveau i kombination med fag som religion, samfundsfag
og historie vil give dig stor viden om globale forhold og hvordan det moderne
Grønland passer ind i en globaliseret verden. Samtidig vil mediefaget give dig mulighed for også at arbejde med mere kreative vinkler på de emner, du interesserer
dig for.
Denne studieretning giver adgang til en
lang række videregående uddannelser i
Grønland, Danmark og den øvrige verden.
Det kan for eksempel være inden for humaniora, såsom sprogfag, historie, litte
raturvidenskab eller de samfundsvidenskabelige fag, såsom statskundskab eller
jura.
Eksempler på forløb/projekter:
•

Engelsk: ”Death in poetry” eller
”Why Australian children were stolen
from their parents”

•

Kulturfag: “Livet efter kolonitiden”
eller “Tatoveringer og kropsudtryk”

•

Grønlandsk:
”Filmanalyse og moderne kultur”

•

Mediefag:
”Formidling, film og tv -produktion ”

Med forbehold for mindre ændringer.

GF 1.G 2.G 3.G

Almen studieretning
UD DA NN EL SE SN UM

Grønlandsk A
Dansk A

MER 1100 21

Engelsk B
Matematik C

For dig, der er interesseret i en almen studieretning, hvor du får en grundig bred
studieforberedende platform. Her arbejder du bredt med humanistiske, samfundsvidenskabelige, sproglige og kreative fag. Du får et varieret udbud af fag
hvor idræt, undersøgelser og aktiviteter
er en del af undervisningen. Så hvis du kan
lide at lære på en anden måde end kun
boglig undervisning er linjen noget for
dig. Derfor foregår dele af undervisningen uden for skolen, hvor vi bruger naturen og skolens omgivelser. Det sociale
samvær og samarbejde vægtes højt. Linjen er for dig, der godt kan lide at være
sammen med andre mennesker og som
lærer bedst ved at gøre og røre ved tingene. I kombination med de alment dannende fag giver mediefag mulighed for at arbejde kreativt med praktiske ideer og viden på tværs af fagene. Der er mulighed
for at hæve idræt fra C niveau til B niveau
hvis du er vild med idræt og vil have flere
adventure oplevelser i idræt. Du vil også
kunne vælge matematik på B-niveau, som
giver adgang til en lang række videregående uddannelser.

Science C
Kulturfag B
Idræt C
Studiemetodik
Samfundsfag C

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

Biologi C

Mediefag C

x
x
x
x

Religion C
Historie B

x
x
x

x

Studieprojekt
Valgfag

x
x
x
x

Med forbehold for mindre ændringer.

Med Engelsk og historie på B- niveau giver studieretningen adgang til mange uddannelser i Grønland og retter sig også
mod erhvervsuddannelser og videregående uddannelser i Danmark og Norden.
Eksempler på forløb/projekter:
•

Street kultur i det moderne Grønland

•

Inuits traditionelle forhold til naturen

•

Lav din egen film produktion

•

Sundhed og træning

abelige studieretning

Den sundhedsvidensk
Søges i den kommune,

der er nærmest din hje

abelige studieretning

Den samfundsvidensk
Søges i den kommune,

mby/bygd.

der er nærmest din hje

mby/bygd.

ndel og økonomi

Studieretningen for ha
Søges på GUX, Qaqorto

q. (Side 32).
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KOMMUNEQARFIK SERMERSO

OQ

GUX NUUK

Den naturvidenskabelige studieretning
UD DA NN EL SE SN UM

MER 1100 52

For dig, som er interesseret i at forstå naturfænomener. Du kan lide at arbejde
med forsøg og gøre iagttagelser i laboratoriet og i naturen. Du får mulighed for at
arbejde med matematik i praktiske naturvidenskabelige sammenhænge, og du arbejder med naturvidenskabelige arbejdsmetoder såsom feltarbejde, laboratoriearbejde, databehandling og rapportering.
Studieretningen kræver bred interesse
for matematik og naturvidenskab. Du får
matematik på det højeste niveau, som
gymnasiet kan tilbyde, og kemi, fysik og
engelsk på næsthøjeste niveau. Derudover indeholder studieretningen historie
på mellemniveau samt samfundsfag,
kulturfag, idræt på grundniveau, og valgfagsmuligheder.

Studieretningen giver umiddelbart adgang til en lang række videregående
uddannelser i både Grønland og Danmark.
Det er denne studieretning, du skal vælge, hvis du vil være læge.
Eksempler på forløb og emner:
•

Vandkraft og elproduktion.

•

Sundhed og livsstil.

•

Vedvarende energi.

•

Miljø og naturbeskyttelse.

•

Naturressourcer, olie og mineraler.

GF 1.G 2.G 3.G
Grønlandsk A
Dansk A
Science C
Studiemetodik
Studieprojekt
Engelsk B
Kulturfag C
Matematik A
Samfundsfag C
Kemi B
Fysik B
Biologi C
Historie B
Valgfag (bk, re, mu)

x
x

x
x

x

x x
x x
x
x x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

Med forbehold for mindre ændringer.
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x
x
x
x
x

JOORUT KLEMENSEN

Idræt C

x x
x x
x
x x

DORTHEIVALO JENSEN

Den sundhedsvidenskabelige studieretning
For dig, som er interesseret i krop, sundhed
og miljø. Du kan lide at lave laboratorie
undersøgelser og undersøge, hvordan biologisk liv fungerer og påvirkes af omgivelserne. Du får mulighed for at arbejde med biologi i praktiske naturvidenskabelige sammenhænge, ligesom du i idræt arbejder med en
praktisk og teoretisk tilgang til forståelse af
kroppen.
Studieretningen kræver interesse for biologi
og idræt.
Studieretningen giver adgang til videregående uddannelser inden for sundheds- og miljøsektoren i Grønland, ligesom den også giver
adgang til en række videregående uddannelser i Danmark.
Eksempler på forløb og emner:

UD DA NN EL SE SN UM

GF 1.G 2.G 3.G
Grønlandsk A
Dansk A
Science C
Studiemetodik
Studieprojekt
Engelsk B
Idræt B
Kulturfag C
Matematik B

•

Hvad er sundhed og sund livsstil?

•

Hvordan virker motion?

Biologi A

•

Hvordan påvirker brug af rusmidler den
menneskelige krop?

Kemi C

•

Hvorfor får flere og flere mennesker
livsstilssygdomme som Type II diabetes?

MER 1100 81

Samfundsfag C
Historie B
Fysik C
Valgfag (bk, re, mu)

x x
x x
x
x x

x
x

x
x

x

x x
x x
x
x x

x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

Med forbehold for mindre ændringer.
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Den samfundsvidenskabelige studieretning
UD DA NN EL SE SN UM

MER 1100 61

Eksempler på forløb og emner:

For dig, som er interesseret i grønlandske
og internationale samfundsforhold i en
globaliseret verden og har planer om at
tage en uddannelse inden for samfunds
videnskaberne eller humaniora. Du får
mulighed for at arbejde med aktuelle
problemstillinger af sociologisk, politisk,
økonomisk, ressource- og miljømæssig
karakter.

•

Samfundsmæssige aspekter af
udnyttelsen af råstofferne i
Grønlands undergrund.

•

Forestillingen om det retfærdige
samfund i den politiske tænkning.

•

Overbefolkning og globale
klimaforandringer.

•

Studieretningen kræver bred interesse
for samfundsudvikling, økonomi, politik
og historie. Studieretningen giver umiddelbart adgang til en række videregående
uddannelser i både Grønland og Danmark.

Magtpolitik i Grønland og resten
af verden.

•

Økonomisk og social ulighed.

•

Samfundsopbygning i nutidige
og historiske samfund.

Dansk A
Science C
Studiemetodik
Studieprojekt
Engelsk B
Idræt C
Kulturfag C
Matematik B
Samfundsfag A
Filosofi C
Historie B
Psykologi C
Mediefag C
Valgfag (bk, re, mu, Me B)

x x
x x
x
x x

x
x

x
x

x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

Med forbehold for mindre ændringer.
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x
x
x

x

JOORUT KLEMENSEN

GF 1.G 2.G 3.G
Grønlandsk A

Sprog og kultur

– En sproglig/humanistisk
studieretning
UD DA NN EL SE SN UM

MER 1100 72

JOORUT KLEMENSEN

For dig, som er interesseret i kommunikation, mennesker, kultur og
samfund. Du kan lide at lære sprog
og er nysgerrig efter at vide mere om
andre kulturer. Du får mulighed for at
træne og udvikle dine sprogfærdigheder, og du stifter bekendtskab
med engelsk og spansk kultur, hverdagsliv, litteratur, musik og samfundsforhold. Studieretningen kræver lyst til at kommunikere og læse.

GF 1.G 2.G 3.G
Grønlandsk A
Dansk A
Science C
Studiemetodik
Studieprojekt
Engelsk A
Idræt C
Kulturfag B
Matematik C
Samfundsfag C
Spansk B
Historie B
Valgfag (ps, me, fi, ma B)
Valgfag (mu, bk, re, Sa B, Me B)
Med forbehold for mindre ændringer.

x x
x x
x
x x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

Med engelsk og spansk som studieretningsfag lærer du to verdenssprog og med kulturfag og historie
bliver du godt rustet til at håndtere
den moderne verdens kulturmøder.
Studieretningen giver umiddelbart
adgang til en række videregående
humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser i både Grønland
og Danmark.
Eksempler på forløb og emner:
•

Europa – drøm eller mareridt for
nordafrikanske indvandrere.

•

Den engelske fodboldkultur.

•

Den amerikanske drøm i
litteratur, film og kunst.

•

London – kulturmøder og
kulturkonflikter.

•

Sprog, litteratur og symboler i
historisk og moderne perspektiv.

•

Magisk realisme i sydamerikansk
litteratur
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Den almene
studieretning
ME
UD DA NN EL SE SN UM

R 1100 22

For dig, som er interesseret i en almen og
bred studieretning, der ikke på forhånd
binder dig til en fast profil. Den almene
studieretning forener det almendannende aspekt med et studieforberedende
sigte sådan, at du stifter bekendtskab
med en lang række af humanistiske, samfundsvidenskabelige, sproglige og kreative fag. Du får mulighed for at gå på en
studieretning, der indeholder de klassiske almendannende fag som grønlandsk,
dansk, historie, religion og samfundsfag,
der her kombineres med psykologi og kulturfag samt de kreative fag, for at give
denne studieretning et så bredt sigte som
muligt.
Studieretningen sigter primært på de
mellemlange uddannelser i Grønland, men
giver i kraft af engelsk B, historie B og
matematik B som valgfag, også mulighed
for adgang til en række videregående uddannelser inden for det humanistiske,
samfundsvidenskabelige og kreative område i Danmark.

LEIFF JOSEFSEN

24

GF 1.G 2.G 3.G
Grønlandsk A
Dansk A
Science C
Studiemetodik
Studieprojekt
Engelsk B
Idræt C
Kulturfag B
Matematik C
Samfundsfag C

x x
x x
x
x x

x
x

x
x

x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

Historie B
Religion
Mediefag B
Kemi C
Valgfag (ps, fi, ma B)

x
x
x
x
x
x
x

Valgfag (mu, bk, Sa B)

x
x
x
x
x

x
x
x

x

Med forbehold for mindre ændringer.

Eksempler på forløb og emner:
•
•
•
•
•
•
•

Grønlandsk musik- og ungdomskultur.
Menneskets fysiologi og seksualitet.
Urban culture and post-colonialism.
Omsorgssvigt og psykopati.
De præcolumbianske indianerkulturer.
Etnocentrisme, kulturmøder og
stereotyper.
Shamanisme og inuitreligion.

Den kreative
studieretning
UD DA NN EL SE SN UM

MER 1100 42

Studieretningen giver baggrund for fortsat uddannelse inden for kommunikation,
formidling og det musisk-kreative område, ligesom den giver adgang til en række
andre videregående uddannelser i Grønland og Danmark.
Eksempler på forløb og emner:
•

Ungdomskulturer/subkulturer i musik,
film og billedkunst.

•

Ekspressionisme og grønlandsk kunst.

•

Realityprogrammer.

•

Gospel, Reggae, Grunge og Emo
– eksempler på musikalske
stilretninger.

•

Musikfilm som genre.

LEIFF JOSEFSEN

For dig, som er interesseret i at udvikle
dine kreative evner. Du kan lide at kommunikere og udtrykke dig gennem, musik,
billeder og drama eller medieproduktion
og er nysgerrig efter at vide mere om andre kulturer. Du får mulighed for at arbejde teoretisk og praktisk inden for de kreative fag, og du får mulighed for at lave
dine egne projekter fra idé til færdigt
produkt, f.eks. filmproduktion, teaterforestillinger, koncerter eller kunstudstillinger. Studieretningen kræver lyst til at
kommunikere og udtrykke sig.

GF 1.G 2.G 3.G
Grønlandsk A
Dansk A
Science C
Studiemetodik

x
x

x
x

x

x x
x x
x
x x

x
x

x
x
x
x

Studieprojekt
Engelsk B
Idræt C
Kulturfag C
Matematik B
Samfundsfag C
Musik A
Historie B
Billedkunst C
Dramatik C
Valgfag (fi, ps, me, bk B)

Med forbehold for mindre ændringer.

x x
x x
x
x x

Valgfag (re, Me B, Sa B)

x x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
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Idrætslinjen
UD DA NN EL SE SN UM

MER 1100 93

Eksempler på forløb og emner:

LEIFF JOSEFSEN

For dig som er interesseret i sport på eliteniveau, men som samtidig har lyst til at gennemføre en GUX-uddannelse. Du får et år ekstra
til at færdiggøre din uddannelse, og det betyder, at du får færre ugentlige timer, så du får
tid til at træne og deltage i sportskonkurrencer i og uden for Grønland. Uddannelsen tilrettelægges i samarbejde med Grønlands
Idrætsforbund og Elite Sport Greenland, og
adgangskriteriet er de samme som for en almindelig GUX-uddannelse. Desuden skal du
have godkendelse af Grønlands Idrætsforbund eller Elite Sport Greenland, hvor du sammen med din almindelige ansøgning skal indsende udtalelse fra din træner eller dit forbund. Studieretningen indeholder ligesom de
andre studieretninger på GUX-Nuuk naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske fag, der her gives en tydelig
idrætsorienteret profil. Studieretningen giver
i lighed med de øvrige studieretninger adgang
til en række videregående uddannelser i Grønland og Danmark.

GF 1.G 2.G 3.G 4.G
Grønlandsk A

x
x
x
x

Dansk A
Science C
Studiemetodik

Krop og fysiologi.

•

Sportspsykologi.

•

Problembaseret projektarbejde.

•

Olympia-tanken og atletikkens betydning
i antikkens Grækenland.

•

Sport, kultur og samfund.

x
x

x

x

x x
x x
x
x x

x
x

x
x

x
x
x

x

x

Studieprojekt
Engelsk B
Idræt B
Kulturfag C
Matematik B
Samfundsfag C
Biologi A
Mediefag C

x
x

x

x
x

Fysik C
Valgfag (bk,
mu, re, me B, sa B)

x

x

x
x

Med forbehold for mindre ændringer.

g

nskabelige studieretnin

Den teknisk naturvide

. (Side 16-17).

ndel og økonomi

Studieretningen for ha
Søges på GUX, Qaqorto

x
x
x

Psykologi C

Læs mere her: www.gu-nuuk.gl
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x
x

Historie B

•

Søges på GUX, Sisimiut

x
x
x
x

q. (Side 32).

KOMMUNE KUJALLEQ
GUX QAQORTOQ

Den naturvidenskabelige studieretning

MER 1100 54
UD DA NN EL SE SN UM
For dig, som er interesseret i at forstå
naturfænomener. Du kan lide at arbejde
med forsøg og gøre iagttagelser i laboratoriet og i naturen. Du kommer til at arbejde med mineraler og råstoffer. Der er
mulighed for matematik A og du får mulighed for at arbejde med matematik i
praktiske naturvidenskabelige sammenhænge. Der lægges vægt på naturvidenskabelige arbejdsmetoder såsom felt
arbejde, laboratoriearbejde, databehandling og rapportering.
Studieretningen kræver bred interesse
for matematik og naturvidenskab.
Studieretningen giver umiddelbart adgang til en lang række videregående ud-

dannelser i både Grønland og Danmark
evt. med supplering af matematik på
A-niveau. Retter sig mod naturvidenskabelige uddannelser som arktisk ingeniør,
ingeniør, læge, geolog, biolog, tandlæge
osv.
Eksempler på forløb og emner:
•

Vandkraft og elproduktion.

•

Vedvarende energi.

•

Miljø og naturbeskyttelse.

•

Naturressourcer, miner, olie
og mineraler.

Læs mere på www.cak.gl eller ring på
64 23 99 og tal med en studievejleder alle
dage kl. 8-14.

GF 1.G 2.G 3.G
Grønlandsk A
Dansk A
Engelsk C
Matematik B
Science C
Idræt C
Kulturfag C
Studiemetodik
Fysik B

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

Bilologi C
Geografi C
Historie B
Samfundsfag C
Studieprojekt
Valgfag A/B

x

x

Kemi B

Kreativ/ Musik/ Billedkunst C

x
x

x
x
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Med forbehold for mindre ændringer.

KOMMUNE KUJALLEQ
GUX QAQORTOQ

LEIFF JOSEFSEN

Den sproglige/humanistiske studieretning
– også en samfundsvidenskabelig
studieretning
For dig, som er interesseret i kommunikation, mennesker og samfund. Du kan lide
at lære sprog og er nysgerrig efter at vide
mere om andre kulturer. Du får mulighed
for at træne og udvikle dine sprogfærdigheder, og du stifter bekendtskab med kultur, hverdagsliv, litteratur, musik og samfundsforhold inden for andre kulturer. Der
er mulighed for engelsk A og matematik B.
GF 1.G 2.G 3.G
Grønlandsk A
Dansk A
Engelsk B
Idræt C
Matematik C
Science C
Kulturfag B
Studiemetodik
Geografi/biologi C

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

Historie B
Matematik B/psykologi C
Samfundsfag C
Studieprojekt
Kreativ/ Musik/ Billedkunst C
Valgfag B

Med forbehold for mindre ændringer.

x

MER 1100 73

Du er interesseret i grønlandske og internationale samfundsforhold i en globaliseret verden og har planer om at tage en uddannelse inden for natur- eller samfundsvidenskaberne. Du får mulighed for at arbejde med aktuelle problemstillinger af
sociologisk, politisk, økonomisk, ressource- og miljømæssig karakter.
Retter sig mod lange og mellemlange uddannelser i Grønland og Danmark med fokus på sprog, samfundsvidenskab og humanistiske fag.
Eksempler på forløb og emner:
•

Europa – drøm eller mareridt for
nordafrikanske indvandrere

•

den engelske fodboldkultur

•

London – kulturmøder og kultur
konflikter

•

stridigheder om suveræniteten
ved Nordpolen

•

magtpolitik i Grønland og resten
af verden

x

•

økonomisk og social ulighed

x
x

Læs mere på www.cak.gl eller ring på
64 23 99 og tal med en studievejleder alle
dage kl. 8-14.

x

x
x

x

Valgfag A/B/C
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x
x

UD DA NN EL SE SN UM

Den sundhedsvidenskabelige studieretning

Studieretningen giver adgang til korte
og mellemlange videregående uddannelser inden for sundheds- og miljøsektoren
i Grønland. Hvis du vælger engelsk på
B-niveau, er der også adgang til en række
videregående uddannelser i Danmark.
Eksempler på forløb og emner:
•

Hvad er sundhed og sund livsstil?

•

Hvordan virker motion?

•

Hvordan påvirker brug af rusmidler
den menneskelige krop?

•

Hvorfor får flere og flere
mennesker livsstilssygdomme
som Type II diabetes?

UD DA NN EL SE SN UM

MER 1100 82

GF 1.G 2.G 3.G
Grønlandsk A
Dansk A
Engelsk C
Matematik C
Science C
Idræt B
Kulturfag C
Studiemetodik
Biologi B

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x

x
x

Fysik C
Geografi C
Kemi B

x

Religion C
Samfundsfag C
Studieprojekt
Kreativ/ Musik/ Billedkunst C
Mat B / Psykologi B / Eng B
Valgfag B

x
x
x
x
x

Med forbehold for mindre ændringer.

For dig, som er interesseret i krop, sundhed og miljø. Du kan lide at lave laboratorieundersøgelser og undersøge, hvordan
biologisk liv fungerer og påvirkes af omgivelserne. Du får mulighed for at arbejde
med biologi i praktiske naturvidenskabelige sammenhænge, ligesom du i idræt arbejder med en praktisk og teoretisk tilgang til forståelse af kroppen. Studie
retningen kræver interesse for biologi og
idræt.

Læs mere på www.cak.gl eller ring på
64 23 99 og tal med en studievejleder
alle dage kl. 8-14.
LEIFF JOSEFSEN
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KOMMUNE QEQERTALIK
GUX AASIAAT

LEIFF JOSEFSEN

Den almene og kreative studieretning
UD DA NN EL SE SN UM

MER 1100 23

For dig, som ønsker, at der bruges ekstra tid på eksempelvis engelsk og matematik – måske fordi du har svært ved
nogle af fagene. Også for dig, som er
interesseret i at udvikle dine kreative
evner inden for musik eller billedkunst,
er interesseret i idræt og bevægelse og
gerne vil vide mere om natur og samfund.
Studieretningen giver adgang til en
række korte og mellemlange uddannelser i Grønland og Danmark, men ønsker
du lang videregående uddannelse i Danmark, skal du være indstillet på at supplere op til højere niveau i visse fag.
Læs mere på www.cak.gl eller ring på
64 23 99 og tal med en studievejleder
alle dage kl. 8-14.

GF 1.G 2.G 3.G
Grønlandsk A
Dansk A
Engelsk C
Idræt C
Matematik C
Science C
Kulturfag C
Studiemetodik
Samfundsfag B

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x
x

Historie B
Religion C
Studieprojekt
Biologi/geografi C

x
x
x

Psykologi C/Mat B/ Eng B
Informationsteknologi C
Kreativ/ Musik/ Billedkunst C
Billedkunst B/ Idræt B/ Musik B

x

Med forbehold for mindre ændringer.
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x

x

UD DA NN EL SE SN UM

MER 1100 30

Studieretningen for handel og økonomi
GF 1.G 2.G 3.G
Grønlandsk A
Dansk A
Engelsk C
Matematik C
Science C
Kulturfag C
Idræt
Studiemetodik
Afsætning B
Erhvervscase B

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x

Erhvervsret C

Samfundsfag C

Afsætning

•

International økonomi

•

Erhvervsret

•

x

Derudover kan du vælge engelsk
eller matematik på højeste niveau,
så de fleste videreuddannelser vil
være åbne for dig.

x
x

Læs mere på www.cak.gl eller ring på
64 23 99 og tal med en studievejleder alle
dage kl. 8-14.

x

Studieprojekt
Valgfag B

•

x
x

International økonomi B

Virksomhedsøkonomi B

Virksomhedsøkonomi

x

Innovation C

x

Valgfag A

x
x

Du kan komme til at arbejde med
•

x

Informationsteknologi C

For dig, som er interesseret i økonomi,
handel og internationale forhold. Du
ønsker måske en karriere i erhvervslivet
eller vil gerne læse videre inden for økonomi, jura, sprog, serviceøkonomi, aka
demiuddannelser eller andet. Der er
mulighed for afsætning A, engelsk A,
matematik A og virksomhedsøkonomi A.

Med forbehold for mindre ændringer.

POUL HARD
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KOMMUNE KUJALLEQ
GUX QAQORTOQ

UDDANN ELS ESN UM MER 110
031

Studieretning for handel og økonomi – TNI
Dansk A
Engelsk C
Grønlandsk A
Idræt

2.G

3.G

x

x

x

x

Kulturfag C

x
x

Matematik C
Science C
Studiemetodik

x
x
x

Afsætning B
Erhvervscase
Erhvervsret C

x

x

Informationsteknologi C

x

International økonomi B

x

Samfundsfag C

x

Studieprojekt

x

Virksomhedsøkonomi B

x

Valgfag A

x

Med forbehold for mindre ændringer.

Denne studieretning er for dig som er
færdiguddannet TNI, og ønsker at tage en
GUX-eksamen på kun 2 år. En GUX-eksamen inden for handel og økonomi passer
til dig som vil læse videre inden for økonomi, jura og sprog og service. For eksempel
Serviceøkonom på Campus Kujalleq, eller
en Akademiuddannelse på NI-Nuuk, eller
Erhvervsøkonomi på Universitetet.
Du kommer til at arbejde med både fag du
kender i forvejen som TNI, og med nye fag:
•

Salg/Service D/C bliver til
Afsætning B/A

•

Erhvervsøkonomi D/C bliver til
Virksomhedsøkonomi B/A

•

Samfundsfag D/C hæves til
International Økonomi B

•

Erhvervsret og innovation er
nye fag for dig

•

Og meget andet.

LEIFF JOSEFSEN

POUL HARD

g

nskabelige studieretnin

Den teknisk naturvide
32

Søges på GUX i Sisim

iut. (Side 16-17).

