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ENGELSK = GLOBAL KOMMUNIKASJON
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ENGELSK – VERDENS LINGUA 
FRANCA (FELLESSPRÅK)

•Engelsk er fellesspråket når 
folk med ulike språk møtes. 

•2 milliarder mennesker 
behersker en form for engelsk. 

•Det er det dominerende 
språket i internasjonalt 
næringsliv.
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SKOLEENGELSK 
I NÆRINGSLIVET 
ER IKKE GODT NOK

Skal jeg ansette en 
nyutdannet hos meg, 
holder det ikke bare at 
hun er god til å snakke 
dagligdags engelsk. 

ELISABETH GRIEG, STYRELEDER I 
GRIEG MATURITAS
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NORDMENNS 
ENGELSKKOMPETANSE

STUDIER VISER AT

• skandinaver stort sett er flinke 
i grammatikk og har et stort 
ordforråd 

• men at de ikke behersker 
strategisk kommunikasjon, 
høflighet og small talk, som 
utgjør en vesentlig del av 
det som skjer i forhandlinger 
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ENGELSK I NORGE
• Engelsk brukes stadig mer i norsk næringsliv

og er arbeidsspråket i flere norske selskaper.
• Mye av pensumlitteraturen ved NHH er på 

engelsk.
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ENGELSKKOMPETANSE SOM BASISKRAV

Det blir stadig vanligere å teste engelskkunnskapene i jobbintervjuer. 
Er DU klar for å diskutere bedriftens etiske retningslinjer med 
«vår representant på London-kontoret» i en intervjusituasjon?
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KOMMUNIKASJON PÅ 
FREMMEDSPRÅK
• Vellykket kommunikasjon 

krever gode språklige 
redskaper.

• Presentasjoner, møter og 
forhandlinger er krevende på 
morsmålet, og enda mer 
krevende på et fremmedspråk.
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ENGELSK I 
NÆRINGSLIVET

HR-sjefene i 60 prosent av norske 
bedrifter med flere enn 50 ansatte 
sier at det blir viktigere for de ansatte 
å beherske et annet språk, og da 
først og fremst engelsk.
Norstat/Finansavisen
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ENGELSK I 
NÆRINGSLIVET

Vi opplever det allerede 
som en utfordring å få nok 
kandidater som er gode 
nok i engelsk.

Geir Remman, 
kommunikasjonsdirektør TietoEvry
(Finansavisen 5/5 2016)
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ENGELSK VALGFAG 
VED NHH

• Engelsk valgfag er spesielt 
beregnet på DINE behov som 
siviløkonom.

• Fokus er på muntlig og 
skriftlig kommunikasjon i 
næringslivet, og på 
kulturforståelse.



1
2

ENGELSK VALGFAG 
GIR DEG:
Trening i interaksjon som er 
relevant for næringslivet:

• presentasjoner (inkl. «elevator 
pitches»)

• møter
• forhandlinger
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ENGELSK VALGFAG 
GIR DEG:
Trening i å skrive og snakke 
korrekt engelsk for mange 
formål:

• presentere statistikk/grafer 
• oppsummere informasjon 
• utrykke enighet/uenighet på 

en høflig måte
• kommunisere dårlige 

nyheter, osv. 
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ENGELSK VALGFAG 
GIR DEG:

• trening i relevante 
skriftlige sjangre som 
rapporter og notater 
(memos)

• kunnskap om økonomisk-
administrative begreper
med kobling av engelske 
og norske faguttrykk

Datterselskap = ??
høykonjunktur = ??
?? = securities
?? = underwriting



1
5

ENGELSK VALGFAG 
GIR DEG:

• bedre innsikt i Norges 
økonomiske relasjon til
Storbritannia og USA, og 
viktige institusjoner for 
internasjonalt næringsliv

• en introduksjon til forskjeller i 
forretningskultur og 
lovgivning på tvers av land 
og virksomheter
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INNHOLD OG 
UNDERVISNINGSMETODE

Hovedkomponenter: 
Business topics, 

Activities

Stor vekt på case-
basert undervisning 

Utstrakt bruk av digital 
undervisningsteknologi 

(video, grammatikkoppgaver 
på nett, m.m.)

Detaljert vurdering av 
arbeid og

tilbakemelding på 
oppgaver 
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STUDIEOPPLEGG
• To emner, hvert på 7,5 studiepoeng 
• 2 x 2 timer undervisning per uke i 10 uker
• Ingen eksamen, men mappevurdering i 

hvert emne 
• 3 skriftlige og 2 muntlige obligatoriske 

oppgaver 

• Obligatorisk frammøte i undervisningen 
• minimum 75%, regnet fra undervisningsuke 2

ENG10
ENGLISH FOR BUSINESS I 

(HØST)

ENG11
ENGLISH FOR BUSINESS II 

(VÅR)

Du må ta begge 
emnene i engelsk 
for å få godkjent 
engelsk valgfag.
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SYNSPUNKTER FRA TIDLIGERE STUDENTER

Veldig aktuelt pensum. 
Det er mye i emnene som 

burde vært obligatorisk for alle 
studenter ved høyskolen.

Jeg hadde engelsk som 3.-kullist, men skulle gjerne 
ønske jeg hadde valgt det i 1. kull. 

Jeg kom rett fra VGS og opplevde overgangen til studier 
som ganske stor. ENG10/11 følger opp studentene og 

setter krav som gjør at man kommer mer inn i 
studiehverdagen.

Stor variasjon i emnene i form av oppgaver og 
undervisning er stort verdsatt. 

Også det faktum at man får mulighet til å rette 
oppgaven sin, da dette ga meg mye læring.
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VELKOMMEN SOM STUDENT 
VED ENGELSK VALGFAG!
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FORELESERE:

INSTITUTT FOR FAGSPRÅK OG 
INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON

Gisle Andersen
Gisle.Andersen@nhh.no

Anne Kari Bjørge
Anne.Bjorge@nhh.no

Trine Dahl
Trine.Dahl@nhh.no

Kaisa Pietikäinen
Kaisa.Pietikainen@nhh.no

Claudia Hegrenæs
Claudia.Hegrenaes@nhh.no
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FØLG OSS PÅ SNAPCHAT!

NHH English for Business
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