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STUDIERETNING:

/ Jura, Marketing og Økonomi
Vælger du denne studieretning, får du et indgående
forretningskendskab, en grundlæggende forståelse for etablering og
vækst af din egen virksomhed eller inspiration til virksomhedsideer og
forretningsmodeller, samt en dybdegående indlæring af det juridiske
studium. Med fagene Afsætning og Virksomhedsøkonomi på A-niveau,
Erhvervsjura på B-niveau og Innovation på C-niveau opnår du en bred
viden om, hvordan du kan arbejde juridisk, udviklende og analyserende.
Samt hvordan du styrer og leder en virksomhed nationalt, som
internationalt. Derudover vil du have gode forudsætninger for at starte
egen virksomhed efter endt uddannelse.
I studieretningen sætter vi fokus på virksomhedens livscyklus fra
etablering til nedlukning herunder produktudvikling, marketing,
virksomhedens interne og eksterne forhold, fx forretningsmodel,
strategi, kundegrundlag, konkurrence og juridiskforhold, økonomi,
socialtansvar og bæredygtighed – kort sagt; en virksomheds liv fra
vugge til grav.

STUDIERETNINGSFAG
/ Afsætning A
/ Virksomhedsøkonomi A

Hvorfor vælge Jura, Marketing og Økonomi?

På 2. år er en obligatorisk
studierejse indlagt.
Forventet omkostning:
4-5.000 kr.

Du skal vælge Jura, Marketing og Økonomi hvis du fx:
• Synes virksomhedens drift og udvikling er spændende.
• Finder jura interessant og ønsker at få et godt kendskab til samfundets
love, og hvordan de anvendes i praksis.
• Drømmer om at arbejde med innovation og forretningsudvikling i egen
virksomhed, eller i en virksomhed indenfor den private og offentlige
sektor.

Fremtidsmuligheder

EKSTRA INFO
I samarbejde med andre
virksomhedsejere og
opstartsnetværk bliver du tilkoblet
en mentor, der kan hjælpe dig
videre med dine drømme
STUDIETURE
På 1. år findes en kort obligatorisk
indenlandsk studierejse. Samlede
omkostninger holdes under 1500 kr.

Betaling til studieture vil ske i rater
i løbet af uddannelsen.
LÆS VIDERE INDEN FOR F.EKS

Jura og Økonomi er en oplagt mulighed til en uddannelse og karriere
indenfor den private sektor eller som iværksætter med din egen
virksomhed. Med din helhedsforståelse af virksomheden vil du være
i stand til at arbejde i små som store virksomheder både nationalt og
internationalt. Derudover kan din studieretning danne grundlag for en
uddannelse og karriere indenfor produkt- og forretningsudvikling enten i
eksisterende virksomheder og organisationer eller som din egen chef.
Det er vigtigt at pointere, at det er karaktergennemsnit og niveau i
bestemte fag, der er afgørende for optagelse på en videregående
uddannelse.
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/ Virksomhedsøkonomi
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/ Projektledelse
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Vil du vide mere?
Læs om HHX på Unord.dk
Kontakt en studievejleder, hvis du vil vide mere:
Rikke Dybdal Juncker
E: riju@unord.dk - T: 9135 7406

Niklas Hvid
E: nhv@unord.dk - T: 2637 6831
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