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FÅ EN EUROPÆ ISK
STUDENTEREKSAMEN
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•
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Et internationalt miljø med mange nationaliteter
En fleksibel sammensætning af din studieretning
Et højt sprogligt og fagligt niveau
Flotte faciliteter med central beliggenhed i København
En studentereksamen, der giver adgang til alle danske
og europæiske universiteter

GYMNASIUM MED
INTERNATIONALT UDSYN
På Europaskolen København får du en studentereksamen med en international profil, der giver
adgang til alle danske og europæiske universiteter.
Vi tilbyder et højt fagligt niveau og et stimulerende
læringsmiljø, hvor du får frihed til at designe din
egen studieretning og kombinere naturvidenskabelige, humanistiske og kunstneriske fag efter dine
interesser og uddannelsesmål.
Du vil opleve en spændende hverdag, præget af
mødet med mange kulturer. Vores elever kommer
fra mange forskellige lande. Globalisering vil derfor være en naturlig del af livet på gymnasiet – og
ikke bare et emne, du bliver undervist i.
Sprog har også en central plads på Europaskolen
København. Du beskæftiger dig ikke kun med
sprog i sprogfagene. Du vil også blive undervist på
dit 1. fremmedsprog i fx geografi og historie. Du
opnår dermed et højt akademisk niveau inden for
flere sprog.

DANSK OG ENGELSK AFDELING
Vi har både en dansk og engelsk afdeling på gymnasiet. Er dansk dit modersmål, vil du blive optaget
på den danske afdeling, men du vil stadig have fag
sammen med elever fra den engelske afdeling.
Denne brochure omhandler den danske afdeling.
Ønsker du information om vores engelske afdeling, så læs mere på escph.dk
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DESIGN DIN EGEN STUDIERETNING
På Europaskolen København har du mulighed for
at sammensætte din helt egen studieretning.
Vi har færre obligatoriske fag, sammenlignet med
et dansk gymnasium, og du lægger dig først fast
på dine valgfag efter et års undervisning. Du har
også større frihed til at kombinere fag efter dine
interesser, da du ikke skal binde dig til en bestemt
studieretning.
GYMNASIEFORLØBETS OPBYGNING
1.-3.g hedder på Europaskolen København 5.-7.
sekundær (jf. internationale klassetrin). I 5. sekundær har du en række obligatoriske fag og kun få
valgfag. Efter 5. sekundær skal du vælge, hvilke fag
du vil løfte til højere niveau, og hvilke nye valgfag
du ønsker at tilvælge. Alle valgfag løber over to år
fra 6.-7. sekundær.
I løbet af dit første år vil du modtage studievejledning, så du er grundigt forberedt på at tage stilling
til valg af fag.
Nogle af de obligatoriske fag løber over alle tre år,
for eksempel dansk på A-niveau. Se oversigt over
obligatoriske fag og valgfag på næste side.
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På Europaskolen kunne jeg selv vælge
mange af mine fag, så jeg fik både
naturvidenskab og sprog på et højt
niveau. Det var rart, for jeg vidste ikke,
hvad jeg ville lave efter min eksamen.

HVAD KAN DU VÆ LGE?
5. SEKUNDÆR (1.G)

6. OG 7. SEKUNDÆR (2. OG 3.G)

OBLIGATORISKE FAG

OBLIGATORISKE FAG

Dansk (C-niveau)
1. fremmedsprog: engelsk,
fransk eller tysk (C-niveau)
2. fremmedsprog: engelsk,
fransk eller tysk (C-niveau)
Matematik (C-niveau)
Geografi (C-niveau)
Historie (C-niveau)
Biologi (C-niveau)
Kemi (C-niveau)
Fysik (C-niveau)
Religion
Idræt

Dansk (A-niveau)
1. fremmedsprog: engelsk, fransk eller tysk (A-niveau)
Matematik (B-niveau)
Geografi (C-niveau)
Historie (B-niveau)
Filosofi (C-niveau)
Religion
Idræt

VALGMULIGHEDER
Du skal vælge mindst ét af nedenstående fag. Vælg mellem:
Valgfag på C-niveau:
Musik
Billedkunst
ICT

VALGMULIGHEDER
Du skal vælge mindst to niveauløft og have minimum ét naturvidenskabeligt fag på minimum B-niveau. Vælg mellem:
Niveauløft til A-niveau:
2. fremmedsprog: engelsk, fransk eller tysk
Matematik
Historie
Musik
Billedkunst
Fysik
Kemi
Biologi
Niveauløft til B-niveau:
Filosofi
Biologi
Geografi

SÆT DIT PRÆG PÅ
DET SOCIALE LIV
Vores gymnasium er helt nyt. Du får derfor en
unik mulighed for at sætte dit præg på skolen
og være med til at skabe nye traditioner.
Derudover vil der være rig mulighed for at
deltage i sociale aktiviteter i fællesskab med
elever fra Sankt Annæ Gymnasium, der også
bor midlertidigt i bygningen. Sammen vil I
holde fester, fredagsbar og meget andet!

CENTRAL
BELIGGENHED

Vi arrangerer selvfølgelig også et spændende
introprogram og en studietur i 2.g, så I bliver
rystet godt sammen på tværs af klasserne.

Bygningen har flotte faciliteter med moderne
undervisningslokaler, hyggelig kantine,
sportshal, musiklokaler, auditorium m.m.

Europaskolen København holder til i en
spritny bygning i Carlsberg Byen, hvor du
er tæt på byens pulserende liv og får nem
adgang til offentlig transport.

SÅDAN SØGER DU OM OPTAGELSE
Vi håber, du har fået lyst til at blive en del af det
spændende liv på Europaskolen København.
Ansøg om optagelse på optagelse.dk senest 1. marts.
Vælg ’internationale gymnasiale uddannelser’ og herunder ’European Baccalaureate’ (EB). Husk at skrive,
hvorfor du har valgt at søge ind på netop Europaskolen København.
For at blive optaget skal du opfylde de generelle krav
for optagelse til STX. Derudover skal du opfylde en
række sproglige kriterier, som du kan læse om på
vores hjemmeside: escph.dk under ”Admission”.
Hvis du opfylder kriterierne, vil du blive inviteret
til en skriftlig screening i det sprog, du har søgt til
(engelsk eller dansk), matematik og det sprog, du har
valgt som 1. fremmedsprog.
Har du spørgsmål, bedes du kontakte skolens kontor
på tlf. + 45 3614 0190. Vores telefontid er mandag-tirsdag fra kl. 9:00-12:00 og onsdag-torsdag fra
13:00-15:00.
Vi holder informationsaften på skolen mandag den
13. januar 2020 kl. 19.00
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På Europaskolen bliver man vant til at
skifte sprog flere gange på en dag og
lærer kulturer at kende indefra, fordi
ens venner og lærere kommer
fra forskellige lande.

”
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Det bedste ved Europaskolen er, at man bliver helt
vildt god til sprog, når man taler med englændere,
franskmænd og tyskere i frikvartererne og i timerne.

We educate to instil insight and a global mindset
We create the future voices of the world

ESCPH.DK

European School Copenhagen
Ny Carlsberg Vej 99,
1799 København V
admin.escph@kk.dk
www.escph.dk

