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 STUDENTEREKSAMEN (STX)



M
Munkensdam Gymnasium
STX-gymnasiet i Kolding 

Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (STX)? 

Fordi en STX på én og samme tid både er studieforberedende og almen-
dannende. Begge kompetencer er helt afgørende og nødvendige i et moderne 
samfund, hvor faglig bredde og dybde efterspørges.

En studentereksamen (STX) er en attraktiv uddannelse, fordi den forbereder 
optimalt til de lange, mellemlange og de korte videregående uddannelser.

I dette hæfte kan du læse om, hvilke studieretninger, vi tilbyder på Munkensdam 
Gymnasium inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab, sprog og musik. 
Vi tilbyder også en international studieretning. 

Du vil løbende kunne finde mange flere oplysninger via vores hjemmeside.

Per Møller
Rektor
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Uanset om du interesserer dig for 
naturvidenskab, sprog, samfundsfor-
hold eller mere kreative emner, kan du i 
gymnasiet finde fag, der passer til dine
ønsker.

En studentereksamen kan formes, så 
den giver dig de faglige forudsætninger, 
du får brug for på en videregående
uddannelse. Samtidig får du en almen-
dannelse, hvor du opnår en bevidsthed 
om centrale problemstillinger i samti-
den og fremtiden.  

Du skal vælge både en studieretning og 
et antal valgfag. Dette giver dig mulig-
hed for at tone din studentereksamen i 
en bestemt retning. 

For eksempel kan du vælge en studie-
retning med naturvidenskabelige fag 
som fysik og matematik og kombinere 
den med et kreativt valgfag. Du kan 
også vælge en sproglig studieretning, 
som har to fremmedsprog, kombineret 
med samfundsfag. 

Du vil få de fleste timer med samme 
holdkammerater, og du vil opleve, at 
der bliver samarbejdet mellem

fagene i faglige samspil. På den måde
kommer du til at mærke, at undervis-
ningen udgør en helhed.

Gymnasiet skal kvalificere dig til at 
fortsætte med en videregående uddan-
nelse. Derfor er det studieforberedende
element prioriteret højt i såvel de en-
kelte fag som i det flerfaglige arbejde. 

Fagligheden er væsentlig, og elementer 
som fordybelse og viden præger en 
studentereksamen. I den sammenhæng 
findes der på Munkensdam Gymnasium 
en lang række muligheder for at du 
kan dyrke netop dit potentiale og dine 
interesser – se nærmere herom på 
www.munkensdam.dk.

Du vil i løbet af gymnasietiden blandt 
andet udvikle dine evner til at analysere, 
argumentere og perspektivere. Forhold 
uden for landets grænser vil også blive
indarbejdet i fagene i samtlige stu-
dieretninger, så du uanset valg får 
en uddannelse med et internationalt 
perspektiv. Er du specielt interesseret 
i det internationale perspektiv, kan du 
på Munkensdam Gymnasium søge en 
decideret international klasse.  
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Hvorfor studentereksamen?



Munkensdam Gymnasium er en meget 
levende skole, hvor eleverne sikres et 
stærkt fagligt fundament, der skaber de 
bedst tænkelige fremtidsmuligheder for 
den enkelte. 

På Munkensdam Gymnasium er de 
to bærende værdier: engagement og 
fællesskab. 

To værdier, der vægtes højt
 gennem den daglige undervisning 
og også synliggøres gennem de 
mange forskellige arrangementer og 
sociale aktiviteter, der finder sted på 
Munkensdam Gymnasium. Vi har en 
stålfast tro på, at engagement skaber 
fællesskab, og fællesskab skaber 
engagement, og at disse værdier - via 
både elevernes og lærernes stærke 
fokus på det faglige miljø - skaber 
de bedste forudsætninger for såvel 
personlig udvikling som motivationen til 
at tage en videregående uddannelse. 

Værdierne træder blandt andet frem 
i timerne, hvor du har mulighed for 
aktivt at påvirke undervisningen. Der 
er en god dialog mellem eleverne og 
lærerne om det faglige indhold og om 
undervisningens form. Vi lægger vægt 
på, at elever og lærere i fællesskab 
evaluerer undervisningen og dermed 
løbende højner både engagement og 
faglighed. 

Selvfølgelig forpligter fællesskab, og 
du vil derfor opleve, at der også bliver 
stillet krav til dig om, at du tager 
stilling, er selvstændig, engageret og 
at du samarbejder med andre. Dette 
er nødvendigt, for at du kan nå et højt 
fagligt niveau. 

… MEN DER ER ANDET END BØGER!
Gymnasielivet byder på andet end timer 
og lektier. En af vores traditioner er 
den årlige Mammutfest, som holdes 
på skolens fødselsdag. Her samles 
nuværende og gamle elever, forældre 
og lærere til en stor fest, som er et af 
årets højdepunkter. 

Et andet højdepunkt er den årlige 
elevbårne musical, hvor eleverne står 
for alt lige fra musik og skuespil til PR. 
På Munkensdam Gymnasium vil du 
også kunne deltage i sportsturneringer, 
forskellige musikalske arrangementer 
og sociale aktiviteter som fredagscafeer 
og fester. Desuden har du mulighed 
for at deltage i elevrådsarbejde, 
udvalgsarbejde, elevorganisationer som 
fx TIP (The Indian Project), Amnesty 
International og gymnasiets legendariske 
festudvalg Dionysos, studiekredse, 
talentudviklingsprogrammer, frisport og 
meget andet.

SÅDAN ER STUDENTEREKSAMEN 
OPBYGGET
Gymnasieforløbet er 3-årigt og begynder 
med et 3 måneders grundforløb. Den 
resterende tid bruges på det valgte 
studieretningsforløb.

Hvorfor Munkensdam?

GRUNDFORLØB 3 MÅNEDER 

Obligatoriske fag (Dansk, engelsk, 

matematik, samfundsfag og idræt)

Naturvidenskabeligt grundforløb

Almen sprogforståelse

STUDIERETNING 2 ¾ ÅR

Obligatoriske fag

Studieretningsfag

Valgfag

Her er en oversigt over gym-
nasiets opbygning, hvor du kan 
se, hvilke elementer gymnasiet 
indeholder.
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I alle studieretninger findes gymnasiets 
brede, almene profil i kraft af de obli-
gatoriske fag. Når du vælger studieret-
ning, får du mulighed for at tone din
studentereksamen efter dine evner og 
interesser. 

Studieretningen vælges først i slutnin-
gen af det 3 måneders grundforløb. Du 
starter således ikke på en studieretning 
til august, men vælger denne efter at 
have gået på skolen nogle måneder.  

En studieretning indeholder 2-3 studie-
retningsfag. Studentereksamen kræver 
mindst 4 fag på A-niveau plus et antal 
fag på B- og C-niveau

Nogle af de forskellige fagniveauer op-
nås gennem de obligatoriske fag, nogle 
gennem studieretningsfagene og resten 
gennem valgfag. Nogle studieretninger 
indeholder fag på B-niveau, som kan 
hæves til A-niveau, hvis man tager det 
som valgfag.

Studieretninger
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Studieretninger på Munkensdam

Naturvidenskabelige studieretninger  

Naturvidenskab Matematik A Fysik B Kemi B

Matematik A Bioteknologi A Fysik B

Biologi A Kemi B

Samfundsvidenskabelige studieretninger

Samfundsvidenskab Samfundsfag A Matematik A

Samfundsfag A Engelsk A

Studieretninger med sprog

Sprog Engelsk A Tysk A Samfundsfag B

Engelsk A Fransk A Samfundsfag B

Engelsk A Spansk A Tysk B

For elever, der starter i august 2022 tilbyder Munkensdam følgende studieretninger:
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VIGTIGT: Én af klasserne med studieretningen samfundsfag A og engelsk A 
bliver den internationalt tonede klasse.

Denne studieretningsklasse er for de elever, som interesserer sig for sprog, 
samfund, kultur og kommunikation i en europæisk og international sammenhæng. 
For denne klasse vil der kunne laves arrangementer af internationalt tilsnit i og 
uden for skoletid. Desuden vil der, i det omfang det er muligt, anlægges et inter-
nationalt perspektiv på undervisningen i klassens fag i hele gymnasieforløbet.

VIGTIGT: Alle studieretninger har matematik på B-niveau med undtagelse af 
den 3-sproglige studieretning (Engelsk A, Spansk A og Tysk B), der har 
matematik på C-niveau. 

Studieretninger med musik

Musik Musik A Engelsk A



Nogle fag er obligatoriske for alle 
kommende studenter
Det vil naturligvis optage dig meget, hvilken studieretning du skal vælge. 
Det er dog værd at bemærke, at studentereksamen byder på en lang række 
fælles fag, som er obligatoriske. Disse fælles fag er i lige så høj grad med til at 
kvalificere dig til de videre studier.

Valgfag
Endelig er der en lang række fag, som du skal vælge mellem. 
Dit valg af studieretning har stor indflydelse på, hvor mange valgfagsblokke du skal have.
Det kan du se mere om på vores hjemmeside.

Dansk A

Historie A

Engelsk B

2. fremmedsprog:

Tysk B eller fransk B som fortsættersprog

eller spansk A eller fransk A som begynder-

sprog

Matematik C/B

Fysik C

Naturvidenskabelige fag  

Idræt C

Samfundsfag C

Religion C

Oldtidskundskab C

Musik, dramatik, mediefag eller 

billedkunst på C-niveau

Matematik A/B

Kemi A/B/C

Biologi B/C

Naturgeografi B/C

Samfundsfag A/B

Engelsk A

Tysk A (fortsættersprog)

Tysk C (fortsættersprog og kun som 3. fr. sprog)

Fransk A (fortsættersprog)

Musik A/B

Billedkunst B

Design C

Dramatik B

Mediefag B

Idræt B (kan først vælges i 3.g)

Religion B

Erhvervsøkonomi C

Psykologi B/C

Filosofi C

Latin C

Astronomi C

HER ER DE VALGFAG, SOM DU KAN VÆLGE MELLEM: 

FØLGENDE FAG ER OBLIGATORISKE:
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Munkensdam Gymnasium
Tøndervej 100
6000 Kolding
76 60 30 60
munkensdam@munkensdam.dk
www.munkensdam.dk
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PRAKTISKE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED OPTAGELSE

Du skal søge ind via optagelsesportalen www.optagelse.dk.
Ansøgningsfristen er 1. marts 2022.
Din UU-vejleder kan blandt andet hjælpe dig med
spørgsmål om optagelseskrav.

DER KAN STADIG VÆRE MANGE SPØRGSMÅL

De oplysninger, du har fået her, kan virke overvældende,
men husk, at du først skal tage stilling til studieretninger
og valgfag, når du har gået her på gymnasiet et stykke tid.
Du får således god tid til at sætte dig mere ind i gymnasie-
verdenen. 

Vores hjemmeside – www.munkensdam.dk – kan give dig flere 
oplysninger, og du er naturligvis altid velkommen til at
kontakte os. 

Kunne du godt tænke dig et indblik i det daglige liv på Munkens-
dam Gymnasium, så følg os på Facebook og Instagram. 

Skolen afholder desuden informationsmøder, hvor du og dine 
forældre har mulighed for at høre nærmere om studieretningerne 
og om, hvordan det er at være elev på Munkensdam Gymnasium. 
Hold øje med vores hjemmeside for nærmere information om 
datoer mm. 
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Alle billeder i hæftet er taget af elever og medarbejdere på MDG.


