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2JAPAN

Landet der…
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øst møter vest
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gammelt møter nytt



5

stillhet møter kaos
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126 millioner 
mennesker

et stabilt 
marked med 
stor kjøpekraft
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verdens 3. sterkeste økonomi
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et av de viktigste eksportmarkedene for 
norsk sjømat, skipsfartstjenester og reiseliv
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Sjef for Innovasjon Norges kontor i Tokyo
Tidligere japanskstudent ved NHH

Norge trenger økonomer som kan noe 
om Asia. Japanere blir imponert når 
noen har tatt seg bryet med å lære om 
deres språk og kultur. 
Det skaper tillitt.
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Tre emner i japansk tilbys ved NHH

JAP10 JAP11 JAP12

Du må ta to 
emner i japansk 
for å få godkjent 
japansk valgfag.



11• Lett uttale
• Lett grammatikk
• Skriftspråk fra kinesisk 

-ikke så lett men gøy

JAP10 Begynnerkurs i japansk, 
krever ingen forkunnskaper
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JAP11

• japansk/norsk 
forretningskultur og 
kommunikasjon

• å kunne snakke om 
dagligdagse (sosiale) 
tema på japansk
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Nordmann ansatt i norsk firma i Tokyo 

Min sosiale japansk bruker jeg bevisst 
når vi etter et møte har middag og sånt. 
Da snakker vi bare japansk, og da ser jeg 
at det løser opp.
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JAP12

Mer japansk 
for dem som 
er bitt av 
basillen
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Utveksling til Japan
• Akita International 

University

• International University of
Japan

• Kobe University

• Rikyoo University

• Nagoya University of
Commerse and Business

• Keio Business School
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Internships i Japan

Vår, sommer eller høst-
internships i norske eller 
japanske bedrifter i Tokyo
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Tidligere NHH-student

Da jeg var på jobbintervju spurte de meg 
bare om japansken hele tiden. Jeg tror jeg 
fikk jobben fordi jeg skilte meg ut.
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Velkommen!

INSTITUTT FOR FAGSPRÅK OG 
INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON

Kristin Rygg
Kristin.Rygg@nhh.no
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