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Velkommen til
HTX Roskilde
En almendannende studenter
eksamen med skarp profil

Et aktivt og alsidigt rummeligt
studiemiljø

På HTX Roskilde kan du tage en almen
dannende gymnasial uddannelse med
fokus på naturvidenskab, IT, teknologi
og design.

Ud over den høje faglighed lægger vi
også stor vægt på rummelighed og et
aktivt og alsidigt studiemiljø. På HTX
Roskilde består gymnasietiden både
af faglige udfordringer og mange gode
sociale oplevelser og et aktivt studie
miljø. Der er masser af muligheder for

En htx-studentereksamen giver adgang
til mange videregående uddannelser.
Du behøver derfor ikke have bestemt
dig på forhånd for, hvad du vil lave efter
gymnasietiden. Mange af vores elever
læser videre inden for så forskelige
områder som ingeniør, farmaceut, læge,
sygeplejerske, folkeskolelærer, dyrlæge,
datalog, arkitekt, programmør eller bio
log osv.

Vi stiller spørgsmål og skaber
løsninger
HTX Roskilde er et moderne gymna
sium, der stiller spørgsmål og skaber
løsninger på tidens aktuelle problem
stillinger. Vi arbejder derfor meget pro
jektorienteret og kobler teori og praksis
i bestræbelserne på at finde løsninger
på morgendagens udfordringer. På
HTX Roskilde er læring drevet af nys
gerrighed og en eksperimenterende og
udforskende tilgang til det at undersøge
virkeligheden.

at dyrke interesser som teater, musik,
brætspil, gaming, sportsaktiviteter,
fredagsc afeer, fester og meget andet.
Vi sørger for gode introaktiviteter i 1.g
og en fantastisk studietur i 2.g.

De almene fag
På HTX Roskilde har du en række
almene fag, der er uafhængige af stu
dieretningerne: dansk A, engelsk B,
kommunikation/it C, matematik B,
kemi B, fysik B, biologi C, samfunds
fag C, teknologi B, idéh istorie B.
Det er dem der sikrer, at uanset hvilken
studieretning du vælger, så vil du have
bred adgang til mange forskellige vide
regående uddannelser.

8 studieretninger og deres studieretningsfag
→ Bioteknologi:
Bioteknologi A + Matematik A
→ Design:
Teknologi A + Design B
→ Fysikkens verden:
Matematik A + Fysik A
→ Game design:
Kommunikation/IT A + Programmering B

→ Kemiens verden:
Matematik A + Kemi A
→ Klima:
Teknologi A + Samfundsfag B
→ Krop og sundhed:
Bioteknologi A + Idræt B
→ Modeller og app-udvikling:
Matematik A + Programmering B

Studieretninger og valgfag

Teknikfaget har du i 3.g, og her speciali
serer du dig inden for en af teknikfagets
6 retninger. Teknikfaget omhandler over
ordnet produktudvikling og fremstilling
af produkter/processer. Her kombineres
teori og praktisk arbejde i laboratorier
og værksteder.

HTX Roskilde udbyder 8 studieretninger,
hver med 2 studieretningsfag. Udover
studieretningsfag og obligatoriske fag
skal du have valgfag.

Teknologi & teknikfag
To fag er helt specielle for HTX.
Teknologi har du i 1.g og 2.g. Faget
omhandler teknologier anvendt i en
samfundsmæssig kontekst, herunder
produktudvikling, produktion, miljø
vurdering, behovsanalyse, samfunds
mæssig og historisk viden i forhold til
teknologi og informationsteknologi.

Introd ukt ionsk ursus &
brobygning
Hvis du går i 8., 9. eller 10. klasse kan
du komme på intro- eller brobygnings
kursus hos os. Tal med din egen skole
om det.

Valgfag
→
→
→
→
→
→
→

Astronomi C
Programmering C
Musik/lydprod. C
Design C
Tysk C
Statistik C
Psykologi C

→
→
→
→
→
→
→

Filosofi C
Idræt C
Erhvervsøkonomi C
Informatik B
Biologi B
Samfundsfag B
Kommunikation/IT B

→
→
→
→
→

Matematik A
Engelsk A
Kemi A
Teknologi A
Fysik A
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Studieretninger
→
→
→
→

Bioteknologi
Design
Fysikkens verden
Game design

→
→
→
→

Kemiens verden
Klima
Krop og sundhed
Modeller og app-udvikling

Følg os
htxroskilde
roskildehtx

Oplev gymnasiet virtuelt
https://bit.ly/HTX3D

Vil du vide mere?
Kontakt studievejlederne Tove og Mette:
tra@rts.dk • mhm@rts.dk
www.htxroskilde.dk • htxroskilde@rts.dk
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