Tidslinje for studeretningen Business Economics
Studieretningsfag: Matematik A og Virksomhedsøkonomi A
HHX Business Economics er for dig, der kan lide at finde løsninger på svære problemstillinger. Du synes, det
er sjovt at nørde med tal, og du vil gerne være endnu bedre til at arbejde analytisk.
Hvornår?

Særlige forløb

Hvad arbejder vi med?

2

Besøg i en finansiel
virksomhed.

Vi besøger en bank, et forsikringsselskab eller en kreditforening for
at forstå deres forretningsmodeller. Forud for besøget har vi haft
et forløb i rentes- og annuitetsregning.

Strategiforløb i
Afsætning og
virksomhedsøkonomi.

Hvordan får man en virksomhed til at vokse og blive (endnu)
større? Skal der nye produkter til, eller virker det bedre at forsøge
sig på nye markeder i andre lande? Vi arbejder med store og
kendte danske virksomheder, som fx LEGO og Jysk og undersøger,
hvad de gør for at kunne konkurrere med andre virksomheder i
deres brancher.
Vi besøger løbende forskellige uddannelsesmuligheder efter HHX.
På Matematik- og økonomistudiet hører vi en gæsteforelæsning
om, hvordan simplexalgoritmen anvendes indenfor
lineærprogrammering, og vi får en introduktion til studiet.
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semester –
forår 2020

semester –
efterår 2020

Gæsteforelæsning og
introduktion til
Matematik og
økonomistudiet på Århus
Universitet.
Tværfagligt forløb med
Matematik og Afsætning
– og med besøg hos
Epinion.

Vi tager på besøg i en analysevirksomhed; hvordan får
virksomhederne input til udvikling af nye spændende produkter,
den næste marketingkampagne eller de seneste trends. Vi
arbejder med forskellige statiske modeller og værktøjer og
afrunder det tværfaglige forløb med et besøg hos Epinion.
På cand. merc. studiet får vi en gæsteforelæsning i, hvordan
differentialregning anvendes indenfor økonomisk modellering, og
vi får en introduktion til studiet.

4

semester –
forår 2021

Gæsteforelæsning og
introduktion til cand.
merc. studiet.

5

semester –
efterår 2021

Studietur til en
europæisk destination
og besøg på dansk
eksportvirksomhed.

Vi besøger en dansk virksomhed, der sælger sine produkter i
udlandet. Vi arbejder med besøget før, under og efter vores
studietur, som går til en europæisk destination. Hvilke strategiske
analyser laver virksomheden? Hvad betyder kulturforskelle for den
måde, virksomheden sammensætter sit parametermix? Hvordan
styrer virksomheden sin logistik? Hvordan finansierer
virksomheden sin vækst? Kan man få succes internationalt uden at
være grøn og bæredygtig?

Deltagelse i DM i
statistik.

Vil du udfordre dig selv og andre sammen med dine
klassekammerater? Det er der mulighed for, når vi deltager i DM i
statistik.

Virksomhedsspil.

Hvad skal der til for at drive en succesfuld virksomhed? I
virksomhedsspillet dystes der om, hvem der kan starte og drive en
fiktiv virksomhed. Vi arbejder her med økonomi på en anden
måde, hvilket giver en endnu bedre forståelse for faget
Virksomhedsøkonomi.
På cand.oecon. studiet får vi en gæsteforelæsning i, hvordan
integralregning anvendes indenfor samfundsøkonomiske
modeller, og vi får en introduktion til studiet.

6

semester –
forår 2022

Gæsteforelæsning og
introduktion til cand.
oecon. studiet.
Studieområdeprojekt
(SOP).

Nu er du snart student. Først skal du dog lige lave din SOP, hvor du
skal fordybe dig i et emne, som du synes er særligt spændende.
Hvis du går på Business Economics, skal du bruge mindst ét af
fagene Matematik og Virksomhedsøkonomi i dit projekt.

