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HVORFOR SKAL DU VELGE FRANSK? 
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Fransk er et språk som gir 
åpninger til en hel verden. 
Jeg håper flere bruker 
muligheten til å bli kjent med 
språket på skolen.

Jonas Gahr Støre
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Å kunne fransk gir deg muligheten til å 
kommunisere med mange verden rundt.

http://www.velgfransk.no/

http://www.velgfransk.no/
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INTERNASJONALE 
KARRIEREMULIGHETER
I Norge er det i dag altfor få som kan 
fransk. 
Gang på gang har jeg opplevd hvor 
viktig fransk er som døråpner, både i 
næringslivet og i politikken.
Det kan åpne døren til spennende 
jobber du ellers ville ha vært 
utelukket fra.

Kaci Kullmann Five,
tidligere næringsminister
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FRANSK BRUKES I MANGE 
INTERNASJONALE SAMMENHENGER

Et av de sentrale 
arbeidsspråkene i EU Offisielt språk i:
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INTERNASJONALE STUDIEMULIGHETER

ESSEC Paris

NEOMA 
Business school

SKEMA 
business school

Sciences Po

HEC Lausanne Université de Liège

Université catholique de 
Louvain

HEC Montréal

HEC 
management School

Université de Laval, Québec

NHH har utvekslingsavtaler med blant annet: 
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FRANSK VALGFAG VED NHH
NYTT OPPLEGG SIDEN 2018 (FRA10) OG 2019 (FRA20)

• To emner (hvert på 7,5 studiepoeng): 

• Fokus på muntlig og skriftlig 
kommunikasjon i arbeidslivet

• 2x2 timer undervisning i uken + 
samtalegruppe med en fransktalende 
student

FRA10 (HØST) FRA20 (VÅR)

Du må ta begge 
emnene i fransk 
for å få godkjent 
fransk valgfag.
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FRANSK ØKONOMISK SPRÅK

FRA10 (HØST)

• fokus på å kommunisere i arbeidsrelaterte 
situasjoner 
• CV og jobbsøknad, jobbintervju, 

stillingsbeskrivelse, bedriftspresentasjon, 
deltakelse i møter, m.m.

• mye gruppearbeid
• ingen eksamen men mappevurdering som 

består av 3 skriftlige innleveringer og 2 muntlige 
presentasjoner (med bestått/ikke bestått) 

• individuell tilbakemelding underveis

Flipped classroom-metoden:
Du ser på videoer og leser 
teori før du kommer til timen, 
så øver du i timen, muntlig og 
skriftlig.
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FRANKRIKE I DAG: ØKONOMI, 
SAMFUNN OG KULTUR
• fokus på å utvikle ferdigheter til å forstå og uttrykke seg 

om dagsaktuelle temaer innen økonomi, kultur og samfunn
• samme arbeidsmetode som i FRA10 anvendt til nye temaer
• bruk av nyhetsvideoklipp, avisartikler med mer for å diskutere 

dagsaktuelle temaer (franske firmaer, de gule vestene, klima, 
kulturforskjeller mellom Norge og Frankrike...)

• individuell tilbakemelding underveis
• skriftlig (50%) og muntlig (50%) eksamen

FRA20 (VÅR)
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Å LÆRE FRANSK VED 
NHH GIR DEG:
• Muntlig trening som er relevant for 

deg i næringslivet:
• være med i jobbintervju
• delta i møter
• beskrive stillingen din, firmaet ditt, 

osv.
• gi uttrykk for din mening om 

diverse arbeidsrelaterte temaer
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Å LÆRE FRANSK VED 
NHH GIR DEG:
• Skriftlig trening for 

næringsformål:
• skrive korte jobbrelaterte 

tekster: jobbsøknad, e-poster, 
klager osv.

• skrive og kommentere rapporter
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FRANSK VALGFAG 
VED NHH GIR DEG
• Kunnskap som er nødvendig for å 

forstå fransk forretningskultur 
og normer
• dagsaktuelle temaer som er 

nødvendige for å forstå 
Frankrike i dag (f.eks. de gule 
vestene)

• kulturforskjeller mellom Norge 
og Frankrike



SÅ, HVA SIER TIDLIGERE STUDENTER?

Jeg synes hele kurset 
har vært veldig bra!

Variert innhold i forelesningene ga 
god mulighet til både muntlig og 

skriftlig utvikling.

For meg var «flipped classroom» en utmerket 
måte å møte forberedt til timene. Det var med 

på å øke interessen min for det som ble 
gjennomgått, og gjorde meg i bedre stand til å 
delta i diskusjon (noe som åpenbart er viktig i 

et språkfag 😊😊).

Relativt liten klasse gir 
god kontakt med 
læreren. Dette gjorde at 
alle lærte bedre, tror jeg.

Dagsaktuelle temaer har bidratt til å 
gjøre kurset til mer enn å bare å lære 
språket. Det har blant annet bidratt til 

å gi forståelse og ny innsikt i 
samfunnsdebatterte temaer i Frankrike. 
For eksempel Les Gilet Jaunes og klima.
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VEL MØTT!
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FORELESERE:

INSTITUTT FOR FAGSPRÅK OG 
INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON

Annelise Ly
Kursansvarlig

Annelise.Ly@nhh.no 

Anouck Jolicorps Victoria S. Nydegger Schrøder
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