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TYSK VALGFAG
INSTITUTT FOR FAGSPRÅK OG 
INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON



2HVORFOR SKAL DU VELGE TYSK? 
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• Tyskland er Norges 
viktigste handelspartner i 
Europa.

• Tyskkunnskaper gir deg et 
konkurransefortrinn.

• Det er svært viktig at flere 
elever og studenter velger 
tysk.
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Tyskland er Norges viktigste 
partner i Europa. 
Det nære samarbeidet med 
Tyskland er klart i Norges 
interesse.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide
Innlegg i Dagens Næringsliv, 7. juli 2020
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EN VIKTIG 
SAMARBEIDSPARTNER

Det er ikke tilfeldig at 
norske politikere og 
næringslivsledere prioriterer 
Tyskland. 
Både økonomisk og politisk 
er Tyskland avgjørende for 
Norge.
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Norge er stor gassleverandør 
til det tyske markedet, og 
tenker å bli en viktig 
leverandør også av fornybar 
energi.

EN VIKTIG 
SAMARBEIDSPARTNER
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For Norge er Tysklands planer 
innen digitalisering ganske 
attraktive. Det samme er 
industrisamarbeid. 
Norge har hatt lavere aktivitet i 
oljebransjen og forsøker derfor 
å styrke annen industri.

Norbert Pestka, tidligere direktør i
norsk-tysk handelskammer
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Utdrag fra NHOs kompetansebaromenter 2018: Figur 4.3 Andel NHO-bedrifter som har 
konkret behov for fremmedspråk etter språk i 2018 (N=6409)

Behov for tysk i norsk næringsliv

13% av NHOs medlemsbedrifter har et konkret behov for 
kompetanse i tysk. Dette gjør tysk til det nest viktigste 
fremmedspråket i norsk næringsliv, etter engelsk.
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EMNER I TYSK VED NHH

TYS10 TYS11

Anbefalte forkunnskaper: Nivå II 
•3 år ungdomsskole + 2 år på 
videregående 

•eller 3 år på videregående 
•eller tilsvarende.

Påbyggingsmodul Grunnmodul
Praktisk språkferdighet

•utvalgte samfunnsøkonomiske 
og bedriftsøkonomiske tema

Grunnleggende gjennomgang (repetisjon) av sentrale deler av grammatikken 
inngår i undervisningen med fokus på praktisk språkferdighet.

Du må ta begge 
emnene i tysk for 
å få godkjent tysk 
valgfag.
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TYS10

Grunnmodulen i første semester

• fokus på praktisk språkferdighet

• økonomisk språk med hovedvekt 
på handelskorrespondanse

• muntlige øvelser – dagsaktuelle 
politiske emner

INNHOLD

Frivillig tilbud:
samtalegrupper ledet av en 
erfaren masterstudent
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Velkommen!

INSTITUTT FOR FAGSPRÅK OG 
INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON

Bjørnulf Hinderaker
Bjornulf.Hinderaker@nhh.no


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11

