Studieretningsbeskrivelse – Det Blå Gymnasium, Vestfyn 2017
Virksomhedsøkonomi A og international økonomi A
Hovedområde
Studieretningsfag

Mission

Aktiviteter/eksterne relationer

Økonomi og marked
Virksomhedsøkonomi A:
I virksomhedsøkonomi A lærer du om opstart af en virksomhed,
virksomhedens årsregnskab og dens sociale ansvar,
virksomhedsanalyse samt økonomistyring, herunder investering og
finansiering.
International økonomi A:
I international økonomi A får du et grundigt kendskab til teoretiske
begreber og modeller, som du lærer at diskutere i lyset af den
nuværende økonomiske udvikling. Samtidig får du viden om de
samfundsmæssige forhold, der påvirker økonomien, herunder
erhvervsstruktur, indkomstfordeling og demografi.
Studieretningen er for dig, som gerne vil arbejde i en privat eller
offentlig virksomhed. Dine interesser går både i retningen af at
arbejde med økonomi og samfundsforhold – både nationalt og
internationalt. Måske drømmer du om en fremtid som finansøkonom
ved at tage en kort videregående erhvervsakademiuddannelse, f.eks.
ved Erhvervsakademiet Lillebælt. Alternativt kunne du overveje en
professionsbacheloruddannelse, f.eks. i offentlig administration. Hvis
du til gengæld overvejer en lang videregående uddannelse på
universitetet, vil alle samfundsvidenskabelige uddannelser være et
oplagt valg, så som cand.oecon., cand.merc., cand.polit. eller
cand.scient.oecon. Men du kunne ligeledes overveje et sprogfag inden
for de humanistiske uddannelser.
Tæt kontakt til virksomheder:
Der er meget praksisnær undervisning på studieretningen og vi stiller
skarpt på virksomheden i det globale samfund. Vælger du f.eks.
innovation som valgfag, arbejder vi med danske virksomheder som
Lego, Vestas, Danfoss, Ecco og Grundfos og deres muligheder på det
globale marked.
Studierejse til Kina:
Vi har på det Blå Gymnasium mange kontakter i Kina og arrangerer
den 3 uger lange studierejse på 3. år.

Valgfag

Valgfagene finansiering/innovation i tæt samspil med
studieretningsfagene:
I alle studieretninger inden for hovedområdet Økonomi og marked
kan du altid vælge finansiering eller innovation som valgfag (Har du
Spansk A dog kun på C-niveau). Læs ved de andre studieretningers
beskrivelser, hvilke spændende muligheder du kan forvente at opleve
ved at vælge finansiering eller innovation.

Valgfaget matematik i tæt samspil med studieretningsfagene:
Hvis du er glad for tal og matematik, kan du med fordel vælge
Matematik A. Du vil opleve, at matematikken bliver anvendt til at løse
virkelige problemer fra eksisterende virksomheder. Her vil
matematikken ikke bare være tør teori, men du vil kunne se, hvordan
den kan bruges i forbindelse med løsning af både virksomheds- og
samfundsøkonomiske problemer.
Valgfaget psykologi i tæt samspil med studieretningsfagene:
Hvis du sammen med de to studieretningsfag vælger Psykologi C, har
du noget minimum der matcher en af de mest efterspurgte
studieretninger før reformen. En spændende studieretning, hvor der
både er fokus på samfundets udvikling og på individets udvikling - det
hele i et internationalt perspektiv.

