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N I E LS BRO CK HAN DE LS GY MNASIER

Velkommen til den
Brockske virkelighed
Med 140 år på bagen har Niels Brock eksisteret siden

økonomi, erhvervsjura og afsætning. Fag, der gør dig

levedygtighed gennem meget forskellige perioder af

du læser de klassiske fag som dansk og matematik.

industrialiseringen tog fart i Danmark. Vi har bevist vores
vores historie. Vi er ikke blot fulgt med tiden, men har

altid sat en ære i at præge udviklingen med undervisning
af høj kvalitet.

Vi er stolte af vores lange historie, og vi er lige så stolte
af, at vi hele tiden udvikler os. Vi vil være de mest inno-

klogere på den aktuelle virkelighed – samtidig med, at
På den måde for du det bedste grundlag for at læse

videre og for siden hen at opfylde arbejdsmarkedets
konstant skiftende behov.

Velkommen til Niels Brocks fire handelsgymnasier.

vative. Og vi tager den ambition meget seriøst. På Niels
Brock får du en ungdomsuddannelse, der klæder dig

på til den verden, du møder, når du er blevet student. Vi

lægger vægt på, at de tre år i gymnasiet også skal være

en almen dannelse i nutiden. Du får fag som international

Anya Eskildsen, direktør
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Fire gymnasier - 15 linjer
Din gymnasietid på Niels Brock starter i 1.g med et

En del af vores elever springer sideløbende ud som

bliver helt afklaret i dit valg af studieretningslinje. I løbet

nasietiden, giver en solid ballast.

grundforløb på tre måneder. Det er med til at sikre, at du
af grundforløbet bliver du indkaldt til en evalueringssam-

tale, og først herefter vælger du din linje - og dermed din
endelige klasse.

Hvis du allerede nu ved, hvilken studieretningslinje, du

gerne vil gå på, anbefaler vi dig at vælge det Niels Brockgymnasium, der udbyder den. Er du i tvivl, er du altid

velkommen til at kontakte en af vores studievejledere.
Selvom vores fire gymnasier har hver sin profil, er der

iværksættere; det netværk, de opbygger gennem gym-

På de følgende sider kan du læse om vores fire gymna-

sier, vores udbud af linjer og om de traditioner og sociale
aktiviteter, du bliver en del af uanset hvilket Niels Brockgymnasium, du vælger.

HANDELS GYMNASIET JTP

Elitedræt · Økonomi · Samfund, økonomi & globale
studier · Business, finans & matematik

også en del ting, vi er fælles om: På alle fire gymnasier

INNOVATIONS GYMNASIET

højniveau. Og på alle fire gymnasier lægger vi vægt på

Projektleder

har du mulighed for at vælge de økonomiske fag på

elevernes sociale trivsel. Vi har aktive elevråd samt fest-

Innovation & startup · E-Business & digitalisering ·

udvalg, der arrangerer fredagscafeer og fester. Ligesom

DET INTERNATIONALE GYMNASIUM

faglige niveau højt. Det betyder blandt andet, at vi stiller

Business & Economics Elite · Business & Science Elite

vi vægter den sociale trivsel højt, vægter vi også det

krav til vores elever, at vi udbyder spændende master-

class-forløb og at vi deltager i nationale og internationale
konkurrencer mv. Det kan du læse mere om i brochuren.

IBB · Business & International Culture · Business Elite ·

HANDELS GYMNASIET NØRRE VOLD G ADE

Digital Marketing · Digital Business · UX Design
- i samarbejde med Apple

HVAD FØRER DET TIL?

Med en HHX-studentereksamen fra Niels Brock er du

godt rustet til fremtiden. Du har adgang til videregående
uddannelser herhjemme og i udlandet. Mange Niels

Brockere læser videre på universiteter som CBS, KU,
DTU, London School of Economics og Oxford. De

studerer typisk økonomi, internationale forhold, markedsføring, salg, sprog, jura eller journalistik. Du kan også
vælge at komme i et trainee-forløb i f.eks. revisions-

branchen, hvor du typisk kombinerer din uddannelse i
virksomheden med en HD.
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Handelsgymnasiet JTP
Handelsgymnasiet JTP er det ældste gymnasium blandt Niels Brocks fire gymnasier. Vi hører hjemme på Julius Thomsens
Plads 6 med indgang lige over for Forum. I daglig tale kalder vi os blot JTP.

Handelsgymnasiet JTP er et meget populært gymnasium, der hvert år har mange kvalificerede ansøgere.
Vores eliteidrætslinje udbydes i samarbejde med Team Danmark og Team Copenhagen. Den er for dig, der dyrker sport på
eliteniveau og samtidig ønsker at tage en ungdomsuddannelse, der sikrer dig alle fremtidige muligheder.

Den stærke studieretningslinje inden for økonomi, med mulighed for erhvervsjura på B-niveau, appellerer især til unge, der

gerne vil læse videre på CBS eller Københavns Universitet. Således oplever vi, at stadig flere studenter fra JTP netop læser
jura, økonomi, statskundskab og virksomhedsøkonomi.

På Samfund, økonomi & globale studier får du viden om, hvordan virksomheder og samfundet fungerer, og du kommer til at
arbejde med cases fra en række af de virksomheder og statslige organisationer, som Niels Brock samarbejder med.

På vores nye linje Business, finans og matematik får du viden om og indsigt i den finansielle verden, og du får mulighed for
at få matematik A som studieretningsfag og i udpræget grad anvende matematiske værktøjer fra første dag.

Som de tre andre Niels Brock-gymnasier har vi fokus på at gøre dig faglig stærk. Vi har især fokus på dine matematiske
kompetencer, fordi det har stor betydning, når du efterfølgende skal søge ind på en videregående uddannelse, og fordi

netop disse kompetencer er afgørende i økonomifagene på vores gymnasium. Vi lægger vægt på at give dig særlig viden
inden for det finansielle, juridiske og samfundsfaglige område.

Men det hele er ikke bare matematik og Excel. Gennem alle tre år på gymnasiet skal du udarbejde skriftlige opgaver, lave
mundtlige præsentationer og deltage i konkurrencer som f.eks. DM i nationaløkonomi, DM i erhvervscase og
Samfundscup, der er en del af undervisningen.

På JTP vil du opleve events og morgensamlinger med besøg af spændende virksomheder, der er med til at understøtte
toningen på de enkelte studieretningslinjer. Vi har et godt studiemiljø, masser af traditioner og - ikke at forglemme - en
dejlig kantine, som du sikkert også bliver glad for.
Vi udbyder følgende linjer
•

Eliteidræt

•

Samfund, økonomi & globale studier

•
•

Økonomi

Business, finans og matematik

God fornøjelse.

Peter Westergaard, rektor på Handelsgymnasiet JTP
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Eliteidræt

Økonomi

VI TAGER DIN SPORT SERIØST

ET KIG BAG TALLENE

pædagogik og fleksibilitet i hverdagen?

dygtigere til økonomi.

Er du elitesportsudøver, og har du behov for særlig

Du har allerede en interesse for tal og ønsker at blive

For at give dig mulighed for at udøve din sportsgren, er

På studieretningsprofilen Økonomi lærer du at bruge

ret og ligger mandag-torsdag senest til kl. 15 og fredag

virkeligheden. Du kommer bl.a. på studietur til Bruxelles,

den obligatoriske undervisning anderledes komprimesenest til kl. 14. Derudover er mødetiden tirsdag og
torsdag kl. 11.

På Eliteidræt er vi de professionelle sportsklubbers

foretrukne uddannelsespartner. Det betyder, at klubberne og sportsudøverne individuelt kan lægge trænings-

pas. Alt dette sker i samarbejde og i en tæt dialog med
klubberne, Team Danmark og Team Copenhagen.

Igennem mange års udvikling af pædagogiske tilgange

til denne elevgruppe, er studieretningsprofilen et meget
kvalificeret tilbud til elitesportsudøvere.

Du får særligt tilrettelagte forløb, der gør det muligt for

det, du lærer i undervisningen på problemstillinger fra
hvor vi besøger NATO og Europa-Parlamentet samt

AUDI og bryggeriet Stella Artois. Vi har særlig fokus på
den merkantile dannelse i samspil med den almene

dannelse, når vi på tredje år har en kort studietur til Oslo,
hvor vi besøger Munch Museet og Nasjonalgalleriet.
På de flerfaglige forløb kan du blandt andet lære,

hvordan britiske virksomheder implementerer CSR-

strategier, få kendskab til årsregnskab på engelsk eller
hvordan borgernes frihed udfordres af BIG data.

Du kommer til at involvere dig i fagene, og du bliver

bedre til at reflektere over aktuelle problemstillinger.

dig at være på længevarende træningsophold i din klub.

Studieretningen Økonomi klæder dig solidt på til at

Undervisningen har fokus på din motivation, din vilje,

denne retning søger også ind på jurastudiet.

din evne og en overførsel af dine kompetencer fra din

læse videre på CBS eller KU. Mange af vores elever på

sportslige verden til skolen og omvendt.

SPØRGSMÅL?

Som en naturlig del af undervisningen inddrages

kontakt en studievejleder på tlf. 23 21 46 62 eller mail

problemstillinger fra din hverdag omkring sundhed,

motivation, søvn, kost, stress og prioritering og struktu-

Læs mere på nielsbrock.dk/hhx-økonomi eller
ols@brock.dk

rering af hverdagen. Kort sagt er der fokus på det hele
menneske.

SPØRGSMÅL?

Læs mere på nielsbrock.dk/hhx-eliteidræt eller kontakt

en studievejleder på tlf. 33 41 93 15 eller mail ulj@brock.dk
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Samfund, økonomi & globale studier

Business, finans & matematik

DET GLOBALE MARKED

MATEMATIK I PRAKSIS

bale samfundsforhold og ambitioner om at videre-

ønsker at beskæftige dig med virksomhedsøkonomi

Har du en stærk interesse for politik, økonomi og glouddanne dig inden for de økonomiske og samfundsvidenskabelige fag?

Den øgede globalisering har medført en lang række
udfordringer både globalt og nationalt. Globale

udfordringer kræver globale løsninger, og det er netop

omdrejningspunktet i studieretningsprofilen Samfund,

Hvis du vil have matematik på højeste niveau og

og finansiering, så er denne linje relevant for dig. Der

er et utal af job i det private erhvervsliv, hvor matematik i samspil med økonomiske fag har en central rolle
i forhold til at skabe stærke virksomheder. Eller i den

finansielle sektor, hvor risikostyring, investering i værdipapirer og analytikere findes i mange udformninger.

økonomi & globale studier.

Du kommer til at arbejde med praksisnære problem-

Du har måske allerede kendskab til internationale

hedsøkonomi og finansiering supplerer hinanden, og

problemstillinger og har interesse i at arbejde med

løsninger på de udfordringer, vi står over for som ver-

stillinger og virkelige cases, hvor fagene virksomdermed bidrager til at styrke din faglighed.

densborgere i en globaliseret verden. Med denne stu-

For at du kan få en god forståelse for internationale

hvor samfundsfag på A-niveau supplerer sociologiske,

som er hjemsted for Den Europæiske Centralbank,

dieretningsprofil får du en bred merkantil uddannelse,
metodiske, politiske og internationale perspektiver på
aktuelle problemstillinger. Du får udviklet dine globale
og demokratiske kompetencer.

Vi har fokus på samspillet mellem fagene og arbejder
med problembaseret læring inden for overordnede
temaer.

For eksempel har vi forløb, hvor vi undersøger, hvordan
vi som borgere påvirkes af globale forandringer, hvor

sociologi og international politik fra samfundsfag i samspil med international økonomi giver den nødvendige

finansielle forhold, kommer du på studietur til Frankfurt,
Deutsche Bank, Allianz Forsikring og andre store koncerner, der er en del af Europas finanscentrum.

Du kommer bl.a. til at arbejde med analyser af regnska-

ber og finansiel strategi for en konkret virksomhed, hvor
du skal forholde dig til styrker og svagheder i virksomheden. Der er en naturlig kobling til investering i f.eks.
aktier, hvor fagenes samspil styrker dig. Matematisk

viden skaber også grundlaget for et stærkt fundament
under finansiering på B-niveau, hvor vi bl.a. arbejder
med optimering af investeringsporteføljer.

viden. Og forløb, hvor vi undersøger, hvilke løsninger der

SPØRGSMÅL?

du bruge engelsk og samfundsfag til at sætte fokus på

og-matematik eller kontakt en studievejleder på

findes på klima- og migrationsudfordringerne. Her skal
væsentlige aktører i verdenssamfundet.

Læs mere på nielsbrock.dk/hhx-business-finanstlf. 2321 4662 eller mail ols@brock.dk

SPØRGSMÅL?

Læs mere på nielsbrock.dk/hhx-samfund-økonomiglobale-studier eller kontakt en studievejleder på
tlf. 33 41 93 15 eller mail ulj@brock.dk
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Innovationsgymnasiet
Innovationsgymnasiet ligger på Julius Thomsens Plads 10 lige ved metrostationen Forum.
På Innovationsgymnasiet styrker vi din viden, dine kompetencer og din handlekraft med et fokus på at skabe værdi for dig

selv og for andre. Du lærer løsningsfokuserede redskaber og strategier, og i samarbejde med andre træner du et mindset,
der gør dig bedre til at se muligheder og til at omsætte ideer til handling og business. Uanset hvilken studieretning du

vælger, får du – ud over de almindelige HHX-fag – trænet dine innovative kompetencer og dine evner til at samarbejde og
styre et projekt. Og vi støtter dig, hvis du har din egen virksomhed eller vælger at starte én, mens du går hos os – uanset
om du blogger, laver computerspil, vil oprette en webshop eller noget helt fjerde.

Vores mål om at være innovative understøttes af de nyeste pædagogiske metoder og læringsredskaber. Innovationsgymnasiet trækker på Niels Brocks 140 år lange historie, men er også i fuld gang med at opbygge egne traditioner og
aktiviteter, som f.eks. et nyt studie til produktion af podcasts og vores iværksætternetværk for de elever, der ønsker at
arbejde med deres egen virksomhed, mens de går i gymnasiet.

Vi inddrager vores omverden aktivt ved ofte at tage ud af huset på virksomhedsbesøg og vi inviterer virksomhederne ind til
os. Desuden er vi en del af Niels Brocks eget Innovation Academy, som er et innovations- og iværksætterforløb over seks
måneder.

Vi udbyder følgende linjer:
•

Innovation & startup med fokus på iværksætteri

•

Projektleder, hvor du bliver både student og projektleder

•

E-Business og digitalisering med fokus på e-commerce

Innovationsgymnasiet er rettet mod dig, som gerne vil dyrke dit iværksætter-, innovative og digitale gen samtidig med, at
du tager en studentereksamen, der ruster dig til at læse videre.
God fornøjelse.

Pil Ayoe Paltorp, rektor på Innovationsgymnasiet
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Innovation & startup

Projektleder

HAR DU HOVEDET FULD AF IDEER?

ER DU DEN FØDTE ORG ANISATOR?

tivitet og markedsføring. Du bliver bl.a. en del af vores

f.eks. udvikling og markedsføring af nye produkter,

På Innovation & startup lærer du om iværksætteri, kreaInnovation Academy, hvor du kan sætte fut i dine egne
ideer med inspiration fra succesfulde iværksættere.

Kort sagt lærer du, hvad der skal til for at starte og drive

din egen virksomhed. Du lærer om innovation og iværk-

sætteri og har samtidig fag på højt niveau som virksomhedsøkonomi og afsætning.
SPØRGSMÅL?

De fleste virksomheder arbejder med projektledelse til
forandring af arbejdsgange eller organisering af events.
På projektlederlinjen har vi fokus på at skabe krea-

tive ideer og føre dem ud i livet. Projektledelsesdelen
foregår i et treårigt MasterClass-forløb, hvor du bliver
introduceret til forskellige projektværktøjer.

På denne linje bliver du ikke alene student, du bliver
også projektleder.

Læs mere på nielsbrock.dk/hhx-innovation-og-startup

Projektledelse er ikke et fag, men en måde at arbejde

mail anc@brock. dk / dkr@brock.dk

fag. Som elev på projektledelseslinjen vil du også skulle

eller kontakt en studievejleder på tlf. 23 21 46 92 eller

E-Business & digitalisering

på, som gennemsyrer alle fag og aktiviteter på tværs af
organisere aktiviteter for hele skolen, som fx den årlige
idrætsdag.

SPØRGSMÅL?
BLIV DIGITAL IVÆRKSÆT TER

Læs mere på nielsbrock.dk/hhx-projektleder eller

opstarte, drive og tilpasse en webshop, og vi går i

anc@brock. dk / dkr@brock.dk

På E-Business & digitalisering får du ekspertise i at
dybden med, hvordan du kan bruge digitale medier til at

kontakt en studievejleder på tlf. 23 21 46 65 eller mail

markedsføre dine produkter og services gennem bl.a.
Facebook, Instagram, SEO og Google Ads.

Du skal med udgangspunkt i dine studieretningsfag
informatik og virksomhedsøkonomi have viden om,
hvordan it kan understøtte og drive fremtidens for-

retninger. Du lærer at anvende it-værktøjer og udvikle

dine digitale kompetencer, så du bliver en kompetent,

ansvarlig digital producent. E-business & digitalisering
er på alle måder en studieretning, der uddanner dig til
morgendagens arbejdsmarked.
SPØRGSMÅL?

Læs mere på nielsbrock.dk/hhx-e-business eller

kontakt en studievejleder på tlf. 23 21 46 65 eller mail
anc@brock. dk / dkr@brock.dk
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Det Internationale Gymnasium
Det Internationale Gymnasium ligger i hjertet af København. Hos os sætter vi en ære i at virkeliggøre Niels Brocks vision
om at være den mest internationale ungdomsuddannelse i Danmark, hvor alle har mulighed for at blive fagligt udfordret.
Derfor udbydes op til seks fag på A-niveau.

Den største studieretningslinje er International Business Baccalaureate (forkortes IBB), hvor al undervisning foregår på
engelsk - med undtagelse af faget dansk og 2. fremmedsprog. På Business & International Culture ruster vi dig til at

arbejde med international handel samtidig med, at du vil kunne bidrage til at løse globale udfordringer. På elite-linjerne

har du mulighed for at blive ekstra fagligt udfordret samt deltage i Akademiet for Talentfulde Unge, Forskerspirer og vores
mentorording.

En del af det at få internationale kompetencer er at møde andre kulturer. På IBB får nogle af eleverne mulighed for at tage
et semesterlangt ophold på en highschool i Californien allerede på 2. semester, mens alle senere i uddannelsen har et

længere studieophold i enten USA, Irland, England eller Canada. Eleverne på de andre studieretningslinjer tager også på
studieture, der er relevante for netop disse.

Vi er medlem af European Parliament Ambassador School Programme (EPAS). Det betyder, at vi hele tiden holder os

opdaterede på vores viden og faglighed om EU, for eksempel ved at deltage i diverse events og seminarer. Vi deltager
desuden på Det Danske Europæiske Ungdomsparlaments nationale konference med udvalgte elever.

Det faglige fylder meget på Det Internationale Gymnasium, men vi gør også meget ud af, at vores elever trives socialt.
Vi er stolte af vores elevråd og festudvalg, som er gode til at skabe engagement og arrangementer.
Vi udbyder følgende linjer:
•

IBB, International Business Baccalaureate

•

Business Elite

•
•
•

BIC, Business & International Culture
Business & Science Elite

Business & Economics Elite

På det Internationale Gymnasium adskiller vi os ved det ekstra høje faglige niveau, vores rejseaktivitet og de globale

temaer, der løber som en rød tråd gennem vores undervisning. En del af vores undervisere har en international baggrund,
og gymnasiet har tradition for, at alle har engelsk og dansk som arbejdssprog.
God fornøjelse.

Birgitte Faber, rektor på Det Internationale Gymnasium
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IBB, International Business
Baccalaureate

BIC, Business &
International Culture

GLOBALT UD SYN

INTERNATIONALT ENG AGEMENT

Forstår og taler du engelsk på et højt niveau? Har du

eventuelt allerede erfaringer med at bo og læse i udlandet? Så er IBB, International Business Baccalaureate
relevant for dig.

IBB er Danmarks eneste HHX, hvor undervisnings-

sproget er engelsk. Det gælder selvsagt ikke sprogfagene. Du vil hos os opleve et meget levende

studiemiljø præget af vores store fokus på internationale forhold og internationale virksomheder.

Hvis du vurderes egnet, kan du derudover komme i
betragtning til et studieophold på en highschool i
Californien på 2. semester.

O G GLOBAL ANSVARLIGHED

Forretnings-, sprog- og kulturforståelse går hånd i hånd,
hvis du drømmer om et job i en international virksom-

hed eller organisation. Business & International Culture
(BIC) er for dig, der gerne vil arbejde internationalt og
samtidig er optaget af at kunne bidrage til at løse de
globale udfordringer, verden står over for.

På BIC har vi studierejser til europæiske destinationer
på både 1. og 2. år, hvor vi blandt andet besøger inter-

nationale virksomheder, organisationer og institutioner

som London School of Economics og FN’s hovedkvar-

ter i Genève. På 3. år skal du to uger i praktik i en selvagt
virksomhed eller organisation, gerne i udlandet.

På 2. år kommer du på et 8-ugers studieophold i et

På BIC ser vi eleverne som medskabere af såvel skole

eller USA. På 3. år skal du i praktik i en international

afholdelse af forskellige aktiviteter bliver prioriteret højt.

engelsktalende land som f.eks. Canada, England, Irland
virksomhed eller organisation.

Da kultur betyder meget, når man arbejder internationalt, har du også faget kulturforståelse C.

Vi samarbejder desuden med en række europæiske
partnerskoler fra bl.a. Tyskland, Frankrig, Holland,

Kroatien, Italien og Spanien omkring et fælles ErasmusProjekt (Global Days). Du får derfor mulighed for at blive
vært for en udenlandsk elev.

som samfund, og elevinddragelse i både udvikling og

Hvert år afholder eleverne på tværs af årgangene Global Council Conference (GCC), hvor du vil få mulighed

for at møde mennesker, der i det daglige arbejder med
globale problemstillinger. Her skal du også selv give

dine bud på, hvordan vi i fællesskab kan sikre udvikling
og velstand under hensyntagen til faktorer som miljø,
politiske og kulturelle forskelligheder m.m.

Studieretningsfagene er International økonomi og
afsætning og udgør sammen med valgfagene

erhvervsjura B, kulturforståelse B og samfundsfag B

SPØRGSMÅL?

fundamentet for BIC.

studievejleder på tlf. 33 41 93 48 eller international

Undervisningssproget er dansk.

mail jju@brock.dk

SPØRGSMÅL?

Læs mere på nielsbrock.dk/hhx-ibb eller kontakt en
koordinator Joan Jürs på mobil 23 21 46 11 eller

Læs mere på nielsbrock.dk/hhx-business-internationalculture eller kontakt en studievejleder på tlf. 33 41 91 60
eller mail digstudie@brock.dk
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Elite-programmerne

SPØRGSMÅL?

På Det Internationale Gymnasium har vi tre elite-

kontakt en studievejleder på tlf. 33 41 93 01 eller mail

Læs mere på nielsbrock.dk/hhx-business-elite eller

programmer: Business Elite, Business & Economics og

anb@brock.dk

Fælles for elitelinjerne er, at eleverne har et højt drive

Business & Science Elite

Business & Science.

og er fagligt ambitiøse og nysgerrige. De arbejder både

med at gå i detaljen og med at vide mere om den større

KOMBINER FORRETNINGSFORSTÅELSE

flere B-fag og ekstra meget supplerende stof og flere

Business & Science Elite er en studieretning, der kom-

desuden plads til udviklingen af dine unikke kompe-

højt niveau. Mange teknologi- og forskningstunge virk-

klassen på den bedst mulige måde. Eliten har desuden

kombination. På denne linje bliver du klogere på handel,

sammenhæng. Derfor har elite-klasserne 5-6 A-fag,

O G NATURVIDENSKAB

udfordringer sammenlignet med andre klasser. Vi giver

binerer forretningsforståelse med naturvidenskab på

tencer og sørger for, at alle bidrager til fællesskabet i

somheder efterspørger kandidater med netop denne

mange gæstelærere fra både små og store virksomhe-

økonomi, matematik, fysik og kemi.

aktuelt emne.

SPØRGSMÅL?

der, som kommer og fortæller om deres arbejde eller et

Alle tre elitelinjer har en veletableret mentorordning.
Du har også mulighed for at følge Akademiet for

Læs mere på nielsbrock.dk/hhx-business-science-

elite eller kontakt en studievejleder på tlf. 33 41 93 01
eller mail anb@brock.dk

Talentfulde Unge, Science talenter og Forskerspirerprogrammerne.

Fordelen ved at have udfordret dig selv på elite-pro-

Business & Economics Elite

grammerne er, at studenter fra studieretningen ofte

KOMBINER BÅDE VIRKS OMHEDER O G SAMFUND

videregående uddannelse. På langt de fleste videregå-

både virksomheds– og samfundsøkonomi samt inter-

og eksamenspresset nemlig større end på en ung-

Studieretningen har, ud over de klassiske merkantile

mulighed for at forberede dig til næste skridt i uddan-

fundsøkonomi. Eleverne deltager i DM i samfundsfag

er godt rustet både fagligt og socialt til at starte på en

På Business & Economics Elite bliver du undervist i

ende uddannelser er læsemængden, arbejdsbyrden

national økonomi og matematik på et højt fagligt niveau.

domsuddannelse. Derfor er elite-programmerne en god

fag, særligt fokus på politik og virksomheds- og sam-

nelsessystemet.

og nationaløkonomi, og mange af ekskursionerne vil

Business Elite
HØJ FAGLIGHED O G MANGE UDFORDRINGER

Business Elite er for dig, der interesserer dig for handel,

have en samfundsorienteret vinkel.
SPØRGSMÅL?

Læs mere på nielsbrock.dk/hhx-business-economicselite kontakt en studievejleder på tlf. 33 41 93 01 eller
mail anb@brock.dk

økonomi, sprog, økonomi og samfundsforhold – og som
er topmotiveret og gerne vil gøre en ekstra indsats for
at nå dit mål. På Business Elite kan du bl.a. udfordre

dig selv med 5-6 fag på A-niveau og få undervisning
i virksomheder og på videregående uddannelsesinstitutioner.
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Handelsgymnasiet Nørre Voldgade
Nørre Voldgade er Niels Brocks nyeste handelsgymnasium, som ligger lige ved Nørreport.
Vi har fingeren på pulsen i forhold til fremtidens teknologier og arbejdsformer og gør dig parat til at udarbejde forretningsstrategier, arbejde med digital markedsføring og design af kundeløsninger. Det hele baseret på strategiske analyser af
konkrete virksomheder og markeder.

Vi kombinerer business, strategi og digitalisering og arbejder i et felt, hvor der hele tiden er fart på og hele tiden er nye

løsninger, som vi skal forholde os til. Vi arbejder derfor med at forstå teknologier og processer, og især hvordan de påvirker
os som forbrugere og som mennesker. Konkret arbejder vi på at forberede dig på at arbejde med innovative strategiske
tiltag, hvor vi inddrager fx VR/AR og kunstig intelligens.

Undervisningen på vores studieretninger er praksis- og erhvervsorienteret. Vi laver løbende aftaler med virksomheder fra

den virkelige verden for at udfordre dig med relevante, virkelighedsnære cases i tværfaglige projekter. På den måde sikrer

vi, at der er balance mellem teori og praksis. Vi sørger også for at styrke din evne til at tage kritisk stilling. Derfor udbyder vi
bl.a. valgfag i filosofi og psykologi.

Som noget nyt har vi i sommeren 2020 udbudt en studieretning i samarbejde med Apple, hvor vi arbejder med de unikke
koncepter for design af kunderelaterede løsninger, som Apple står for. I den forbindelse deltager Apple i undervisningen i
minimum to uger pr. år.

På Handelsgymnasiet Nørre Voldgade giver vi dig en solid ballast til dine videre studier, fordi vi sætter ambitiøse mål.
Du kan bl.a. deltage i DM i erhvervscase, præsentere kampagneforslag til en CEO, teste Virsabis nyeste teknologier,
blogge fra studieturen og meget mere.

Du kommer til at have en hverdag i et rigtig godt studiemiljø. Det er tydeligt, at vores elever er stærke til at skabe relationer
og ved, at et godt netværk er en af vejene til trivsel og læring. Der er et stort elevengagement, og vi har et aktivt elevråd og
et godt festudvalg, der både bidrager til at bevare gamle traditioner og opbygge nye.

Handelsgymnasiet Nørre Voldgade er for dig, der godt ved, at fremtiden er digital og gerne vil være bedst muligt forberedt
til at være en aktiv medspiller.
Vi udbyder følgende linjer:
•

Digital Marketing

•

Ux Design – i samarbejde med Apple

•

Digital Business

God fornøjelse.

Dorthe Heide, rektor på Handelsgymnasiet Nørre Voldgade
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Digital Marketing

Ux Design - i samarbejde med Apple

HVEM KØBER HVAD? O G HVORFOR?

KAN IT GØRE VERDEN BEDRE?

andele fra Adidas? Hvilke analyser og strategiske tiltag

Apple til at udvikle en studieretning, der kombinerer

rencepræget marked? Hvordan kommer man bedst ind

med de andre økonomiske fag med et projektoriente-

forbrugerne? Disse og mange andre spørgsmål arbej-

for både lande, virksomheder og forbrugere. Du bliver

Hvad sker der bag scenen, når Nike stjæler markeds-

Niels Brock har udvidet det tætte samarbejde med

skal der til for at opbygge stærke brands på et konkur-

økonomiske fag med it. På Ux Design kobler du it-faget

på et nyt eksportmarked? Hvordan påvirker reklamer

ret fokus, så du arbejder med reelle problemstillinger

der du med på Digital Marketing.

stærk i forståelsen af it, udviklingen af løsninger og

På Digital Marketing lærer du at analysere de interne og

Projekterne forgår i tæt samarbejde med virksomheder

i at organisere projektarbejde sammen med andre.

de eksterne forhold for virksomheden for at fastlægge

og organisationer.

le fra konkurrenterne både på hjemmemarkedet og på

Ved at arbejde tværfagligt og projektorienteret, ønsker

er det især vigtigt at analysere de forskellige kulturelle

problemer og udvikle spændende designløsninger til

brugerne og de andre aktører på markederne.

andre virksomheder, med både udfordringer og kreative

de mest optimale strategier for at erobre markedsandeinternationale markeder. På de internationale markeder

vi at understøtte din evne til at løse konkrete digitale

forhold, der gør sig gældende for at kunne ramme for-

fremtidens forbrugere. Apple kommer, sammen med

Det er derudover muligt at specialisere sig i, hvordan

hjernen påvirkes af reklamer på nettet, adfærdsdesign
eller datastyret markedsføring.

Vi giver mulighed for forskellige valgfag, hvor du kan få

arbejdsmetoder.

Vi udfordrer dig på at designe fremtidens brugerop-

levelser, både med brug af Apples egne produkter og
andre relevante teknologier.

endnu mere specifik viden i fx psykologi og markeds-

I samarbejde med Apple sammensætter vi en pakke af

kommunikation - hvor man arbejder med at analysere

udstyr, der kan anvendes for at understøtte din udvikling

og udvikle kampagner.

som elev og dine it-kundskaber.

Digital Marketing henvender sig til dig, der er nysger-

Vi giver mulighed for at tage forskellige valgfag, som

til at udvikle de mest konkurrencedygtige strategiske

psykologi og filosofi.

er i fokus

Du behøver ikke være it-specialist for at gå på Ux

SPØRGSMÅL?

hvad it kan og skal, og hvordan it i fremtiden kan gøre

righed på, hvordan virksomhederne analyserer sig frem
tiltag i en hurtigt forandrende verden, hvor digitalisering

styrker dine generelle kompetencer. Du kan bl.a. vælge

Design-linjen. Men du skal have en stor interesse for,

Læs mere på nielsbrock.dk/hhx-digital-marketing eller

verden bedre.

studievejledningnvg@brock.dk

SPØRGSMÅL?

kontakt en studievejleder på tlf. 23 21 46 06 eller mail

Læs mere på nielsbrock.dk/hhx-ux-design eller kontakt
en studievejleder på tlf. 23 21 46 06 eller mail studievejledningnvg@ brock.dk
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Digital Business
HVORDAN SER DEN DIGITALE FREMTID UD?

Vi giver mulighed for at tage forskellige valgfag, som

så du bedre kan forstå den digitale del af moderne

Du kan bl.a. vælge it B og programmering, men du kan

Vil du kombinere business med et teknologifokus,

styrker dine matematiske og digitale kompetencer.

virksomheder?

også vælge at kombinere med psykologi og filosofi.

På Digital Business arbejder vi parallelt med virksom-

Vi udfordrer hele tiden ved at stille kritiske spørgsmål

fra starten. Vi gør matematik virkelighedsnært, så faget

og udvikler virksomheder og den måde, vi arbejder

hedsøkonomi og matematik og kobler fagene sammen

til, hvordan digitalisering og nye teknologier påvirker

bliver dit stærke fundament til at forstå, hvordan virk-

sammen på.

fokuseret med logisk tænkning, algoritmer og matema-

Studieretningen er for dig, der er glad for at arbejde

somhederne arbejder digitalt. Det gør vi ved at arbejde
tiske modeller.

med at analysere og forstå sammenhænge, for derefter

Virksomhederne indsamler rigtig mange data. I studie-

for virksomhederne. Vores blik er rettet mod virksom-

indsamle og hvordan de kan indsamles og ikke mindst,

på forretning og teknologi. Vi ved, at der er spændende

at bruge din viden til at udvikle spændende løsninger

retningen diskuterer vi hvilke data, der er rimelige at

hederne i en digital kontekst gennem et todelt fokus

hvordan de kan bruges til at forbedre virksomhedernes

uddannelser og seje jobs med de kompetencer.

muligheder for at skabe afkast for sig selv og samfundet.

SPØRGSMÅL?

Læs mere på nielsbrock.dk/hhx-digital-business eller
kontakt en studievejleder på tlf. 23 21 46 06 eller mail
studievejledningnvg@brock.dk
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MasterClass
For de ekstra ihærdige elever udbyder vi en række MasterClass-forløb inden for forskellige emner og fagretninger.

Udvikling og gennemførsel af disse forløb foregår ofte i samarbejde med større danske virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Af tidligere udbudte forløb kan nævnes:
•

Matematik

•

Tysk

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jura

Fransk

International økonomi og verdenshandel (i samarbejde med Maersk)
Revision (i samarbejde med Deloitte)

Privatøkonomi (i samarbejde med Finansrådet)
Virksomhedsanalyse (i samarbejde med PwC)
Årsrapporten (i samarbejde med E&Y)

Business English (i samarbejde med Cambridge University)

Innovation (i samarbejde med Patent- og Varemærkestyrelsen)
Office-pakken (i samarbejde med Microsoft)

Kulturledelse og økonomi (i samarbejde med Det Kongelige Teater)

Vi udvikler hele tiden nye forløb sammen med både elever og virksomheder, som er tidssvarende i forhold til,
hvad erhvervslivet efterspørger.
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Obligatoriske fag
Du får en række obligatoriske fag, uanset hvilken studieretningslinje du vælger:
•

Afsætning B

•

Engelsk A

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dansk A

Erhvervsjura C

2. fremmedsprog begyndersprog* A eller (udbydes kun på DIG)
2. fremmedsprog fortsættersprog** B
International økonomi B
Matematik B

Samfundsfag C
Historie B

Virksomhedsøkonomi B

•

Informatik C

*

Spansk, fransk og kinesisk udbydes som begyndersprog på studieretningerne IBB og Business & International Culture.

•

**

Erhvervscase

Fransk og tysk.

2. fremmedsprog er et begyndersprog på A-niveau eller et fortsættersprog på mindst B-niveau.
De enkelte studieretninger tilbyder en stribe valgfag, som du kan læse mere om på www.nielsbrock.dk under hvert enkelt
gymnasium.
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Fester og traditioner
Fagligheden kommer i første række på Niels Brock. Men der bliver også masser af lejligheder til at feste og hygge med
dine nye gymnasiekammerater.
G ALL AFEST

Lange kjoler, smoking, opdækkede borde og champagnepropper, der springer. Én gang om året får du lov til at slippe din
indre prinsesse eller gentleman løs, når der er full-blown galla på programmet.
SIDSTE SKOLEDAG

Endnu en stolt Niels Brock-tradition. I maj samles alle 3.g’erne på hvert gymnasie til fælles morgenmad. Herefter ifører

de sig stråhatte og går i fælles optog gennem byen til gymnasierne, hvor det bliver afsløret, hvilke fag der er udtrukket til
eksamen.

DIMIS SION

Når din eksamen er overstået, og du har fået din studenterhue solidt plantet på hovedet, fejrer vi det med pomp og pragt.
Herefter er der studenterkørsel med visit hos elevernes stolte familier.
O G MEGET MERE

Virksomhedsbesøg, halloween-fester, juleafslutninger, fredagscaféer og idrætsdage er andre eksempler på aktiviteter,
du kan glæde dig til at opleve på Niels Brock. Det bliver helt sikkert ikke kedeligt.

Digital post
NÅR DU BLIVER OPTAGET PÅ NIELS BRO CK

Når du søger om optagelse på Niels Brock, vil alle breve om din optagelse blive sendt til din egen digitale postkasse e-boks - og det er dit eget ansvar at tjekke den. Der sendes ikke post til dine forældre/værge med info om optagelse.
Er du under 18 år, kan de få adgang til din postkasse og dermed hjælpe dig med at tjekke din post.

Når du er optaget på Niels Brock, vil du også her modtage alt post via din digitale postkasse i den tid, du går på skolen.
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DET INTERNATIONALE GYMNASIUM

Eliteidræt · Økonomi · Samfund, økonomi & globale

IBB · Business & International Culture · Business Elite

studier · Business, finans og matematik
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Julius Thomsens Plads 6 · 1925 Frederiksberg C

Linnésgade 2 · 1361 København K

Tlf. 33 41 91 00 · brock@brock.dk

Tlf. 33 41 91 00 · brock@brock.dk

INNOVATIONS GYMNASIET

HANDELS GYMNASIET NØRRE VOLD G ADE

Innovation & startup · E-Business & digitalisering
· Projektleder

Julius Thomsens Plads 10 · 1925 Frederiksberg C
Tlf. 33 41 91 00 · brock@brock.dk

Tekst og layout: Niels Brock.

nielsbrock.dk/HHX
Niels Brock har leveret uddannelse til erhvervslivet siden 1881.
Vi er en af landets største og mest internationale handelsskoler med fokus på
merkantile ungdomsuddannelser, efteruddannelse til virksomheder og organisationer
samt toplederuddannelse.

Digital Marketing · Digital Business · UX Design
Nørre Voldgade 34 · 1358 København K
Tlf. 33 41 91 00 · brock@brock.dk

