HF It & eSport

Hvorfor HF It & eSport?

Fagene

eSport er udnævnt til at være den hurtigst
voksende sportsgren i Danmark i disse år. Du
får nu mulighed for at dyrke interessen for
eSport i Aarhus samtidig med, at du tager en
gymnasial ungdomsuddannelse.
Efter skoletid får du 1-2 gange om ugen gratis
undervisning i populære spil som fx CS:GO,
LoL og Hearthstone og i forskellige aspekter
af eSport, hvis du opfylder betingelserne for
studieaktivitet i den almindelige HF-undervisning. Vi samarbejder med tidligere spillere
på højt plan, som vil stå for undervisningen
og deltagelse i turneringer og events.
HF-pakken henvender sig især til dig, der
overvejer en videre uddannelse inden for it,
web og medier. Det kan være uddannelser
som datamatiker, it-teknolog eller multimediedesigner eller en professionsbachelor i
softwareudvikling, it-sikkerhed, digital konceptudvikling eller innovation.

Du får en helt almindelig HF-eksamen med valgfagene Matematik B
og informatik C. I Matematik B har vi ud over de obligatoriske emner
særligt fokus på elementer, der er anvendelige i forhold til spiludvikling og spil generelt. I faget informatik C beskæftiger du dig bl.a. med
emner som konstruktion af it-systemer, netværk, it-sikkerhed, interaktionsdesign, programmering og innovation. Nogle af disse faglige
elementer kan du have glæde af i eSport-undervisningen, der i øvrigt
har fokus på kompetencer som koncentration, samarbejde, kommunikation, planlægning og etik på nettet – kompetencer, som er vigtige
i mange studiesammenhænge.
Semestre

Obligatoriske
fag

Fagpakke
Valgfag
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1.
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2.
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Dansk A
Engelsk B
Kreativt fag eller idræt C
Matematik C
NF: Bio C, geo C og kemi C
KS: Historie B
KS: Hist B, samf C og rel C
Projekt/praktik
Større skriftlig opgave
Matematik B
Informatik C
Frit valgfag B

”
”

Århus Akademi er et fantastisk
sted at være elev. Der er et godt miljø
og enormt engagerede undervisere.
Jeg savner det stadigvæk 3 år efter!
Nicolai Hillersborg Knudsen / Jurastuderende

Adresse
Århus Akademi
Gøteborg Allé 2-4
8200 Aarhus N

Kontakt
Kontor: 87 39 16 80
Email: kontoret@aarhusakademi.dk
Web: www.aarhusakademi.dk

Studievejledning
Åben for henvendelse på
alle skoledage: 9.15 - 14.00
Tlf. 87 39 16 80

