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FAKTA 

EKSPERT NIVEAU  
Mens de bundne specia-
lefag er indplaceret på 

niveauet ”Avanceret”, er 
disse fag på det højeste 
niveau for elevuddannel-

ser, nemlig ”Ekspert”  

VARIGHED 
Fagene har en varighed 
på 1 - 3 uger. Faget kan 
gennemføres inden for 

den ordinære uddannel-
sestid og de almindelige 

skoleperioder 

VEJEN VIDERE  
Fagene fører frem mod 
fag på akademiuddan-
nelser og kan afsluttes 

med eksamen. Eksamen 
er frivilligt. 

UDGIFTER 
Det koster ikke noget at 
deltage. Men den efter-
følgende frivillige eksa-

men er brugerbetalt. 
Kontakt skolen for at få 

oplyst pris. 

HVEM KAN     
DELTAGE? 

Alle har ret til at deltage, 
men man skal være ind-
stillet på, at eleven skal 
yde en ekstra indsats. 

FAGLIGE UDFORDRINGER PÅ SPECIALET 
HANDELSASSISTENT, SALG   

Inden for specialet Handelsassistent, Salg, er det muligt at vælge valgfrie speciale-
fag på et ekstra højt niveau, Ekspert, der både giver kompetencer i forhold til dag-
ligdagen i oplæringsvirksomheden og sigter mod videreuddannelse.  

Når eleven har gennemført faget på ganske almindelige vilkår, kan eleven som no-
get ekstra følge det op med en frivillig eksamen på et akademi inden for et tilsva-
rende modul på en akademiuddannelse, AU. På den måde kan eleven sikre sig de 
første ECTS point på vej mod en akademiuddannelse.  

VEJEN TIL VIDEREUDDANNELSE 
Hvorfor vælge de valgfrie specialefag på Ekspert niveau? 

◼ Et tilbud til ambitiøse elever.

◼ Understøtter elevernes muligheder for karriere og videreuddannelse inden for
handelsområdet.

◼ Bygger bro imellem erhvervsuddannelsen og moduler i videregående voksen-
uddannelse – når eleverne vælger et af fagene, er eleverne godt på vej til en
akademiuddannelse.

◼ Udbydes af de samme handelsskoler/erhvervsskoler, der udbyder specialefag-
sundervisningen, og de hjælper samtidigt med den efterfølgende frivillige eksa-
men erhvervsakademierne.

FAG PÅ EKSPERT NIVEAU 
Der er pt. følgende valgfrie specialefag, der har videreuddannelsesperspektiv og 
er rettet mod Akademiuddannelsen i Salg og Markedsføring: 

◼ Salg – 1 uge
◼ Salgsanalyse – 3 uger
◼ Salgspsykologi – 1 uge

UDBUD 
Spørg skolen, hvor og hvornår fagene udbydes. 

Karriereveje – Handelsassistent, Salg 
Valgfrie specialefag som springbræt til videreuddannelse 
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