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MERX

OM MERX I & MERX II
Har du en gymnasial eksamen, og vil gerne bevæge dig over i det merkantile felt?
De merkantile adgangsgivende eksaminer, MERX I og MERX II bygger bro mellem gym
nasiet og de merkantile uddannelsesmuligheder samt giver færdiguddannede TNI’ere
mulighed for at tage merkantile videregående uddannelser. Uddannelserne består af to
adgangsgivende eksaminer (MERX I og II) er adgangsgivende til de videregående uddan
nelser inden for det merkantile område.
For GUX elever giver MERX I adgang til TNI uddannelsen, og kvalificerer GUX elever til
at kunne få en uddannelse inden for butik eller administration eller er adgangsgivende,
hvis eleven ønsker at fortsætte til MERX II.

Fag i MERX I

• Erhvervsøkonomi C
• Innovation C
• Afsætning C
• IT C
• CV skrivning

• Forvaltning
• Visuel markedsføring
• Studieteknik
• Personlighedspsykologi
• Temaprojekt

Fag i MERX II

• Virksomhedsøkonomi B
• Afsætningsøkonomi B
• Internationaløkonomi B
• Praktikpladssøgning

• Studieteknik udvidet
• Erhvervscase B
• Derudover er der ét
valgfag på C niveau.

ADGANGSKRAV
Uddannelserne består af to adgangsgivende eksaminer. MERX I giver ad
gang til MERX II eller til TNI (SK6 eller SK7). MERX II giver adgang til akade
miuddannelserne. De specifikke adgangskrav for MERX I hhv. MERX II er be
skrevet herunder.
Adgangskrav til MERX I er GUX med Matematik C, Samfundsfag C, Dansk A og Engelsk C,
hvor hvert fag skal være bestået med karakteren E (02).
Adgangskrav til MERX II er bestået MERX I med minimum D i gennemsnit i grundfagene.
Derudover skal alle fag være bestået. Eller bestået TNI uddannelse.
Du ansøger ved at udfylde ansøgningsskemaet, som du kan hente på www.sullissivik.gl.
Har du brug for hjælp kontakt din lokale majoriaq.

STED OG START
Undervisningen foregår på Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk.
MERX I Uddannelsen starter i begyndelsen af august og ansøgningsfri
sten er 1. marts.
MERX II Uddannelsen starter i begyndelsen af januar og ansøgningsfri
sten er 15. oktober.

ØKONOMI
Uddannelsen er SU-berettiget.

OM SKOLEN
Niuernermik Ilinniarfik, Grønlands Handelsskole, tilbyder et bredt udsnit af uddannelser
inden for det erhvervsfaglige område. Her kan du som elev eller studerende klæde dig
på til en fremtid med spændende jobs i mange forskellige sammenhænge.
Vi har uddannelser for dig, som kommer direkte fra folkeskolen og for dig, som allerede
har en studenter eksamen eller anden relevant uddannelse.

DET SOCIALE SAMMENHOLD
Vi ligger også stor vægt på det sociale liv og sammenhold. Det er nem
lig vigtigt for os, at du trives på din uddannelse, og at du har det godt
sammen med dine klassekammerater. Derfor arrangeres der løben
de forskellige arrangementer såsom introforløb med orienteringsposter
hvor i alle får en god start og lære hinanden at kende. Der bliver også af
holdt fester arrangeret af klasserne og mange andre forskellige sociale aktivi
teter i løbet af skoleåret.
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