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SPANSK ÅPNER DØRENE 
TIL SPENNENDE KULTURER 
PÅ TRE KONTINENTER.
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Spansk er verdens nest 
største morsmål 
(etter mandarin).

Språket har 400 millioner 
morsmålsbrukere, inkludert 
3 millioner i USA.
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SPANSK ER OFFISIELT SPRÅK 
I OVER 20 LAND 

OVER 3 KONTINENTER
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NORGE HAR 
HANDELSVIRKSOMHET 
BÅDE I SPANIA OG I 
LATIN-AMERIKA
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NORSK NÆRINGSLIV 
I SPANIA
Med Europas raskest voksende økonomi 
byr Spania på nye muligheter for norsk 
næringsliv.
INNOVASJON NORGE

Gran Canarias hovedstad er i ferd med 
ta posisjonen som et slags «Midt-
Atlanterens Singapore», og flere norske 
selskaper som driver innenfor 
vedlikehold av offshore-fartøy er 
allerede etablert på Kanariøyene.

INNOVASJON NORGE
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NORGE OG LATIN-AMERIKA

Norge har frihandelsavtaler med en 
rekke latinamerikanske land 
(Mexico, Chile, Peru, Colombia, 
Costa Rica og Panama).
Vi eksporterer både kunstgjødsel, 
maskiner og fisk til flere 
latinamerikanske land.
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SPRÅK OG 
KULTURKUNNSKAPER: 
ET VIKTIG KONKURRANSE-
FORTRINN
Det internasjonale 
pengefondet (IMF) legger 
skylden for den økonomiske 
krisen på Argentina, men 
har selv en stor del av 
skylden og har ikke forstått 
hva som skjer i landet.

Joseph Stiglitz, Nobelprisvinner i økonomi i 2001
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EMNER I SPANSK VED NHH

GRUNNMODUL
SPA10 Spansk språk (7,5 ECTS) 

Anbefalte forkunnskaper: Nivå II

PÅBYGNINGSMODUL
SPA20 Den spansktalende verden i dag: økonomi, 

samfunn og kultur (7,5 ECTS)

FORDYPNINGSMODUL
SPA13 Economía y sociedad en el mundo

hispanohablante (7,5 ECTS)
→ Ekskursjon til Buenos Aires

Anbefalte forkunnskaper: SPA10 + SPA20

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

Du må ta to emner i 
spansk for å få godkjent 
spansk valgfag.
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DETTE LÆRER DU:
• å bruke spansk skriftlig og muntlig i 

jobbsammenheng (e-poster, 
rapporter, muntlige presentasjoner, 
jobbsøknader, jobbintervju, etc.)

• relevant kunnskap om samfunn og 
økonomi i Spania og Latin-Amerika

• viktige kulturforskjeller
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INTERNASJONALE STUDIEMULIGHETER

For å dra på utveksling til et spansktalende land, er det krav om eksamen i spansk valgfag (to moduler).  

NHH har utveksling med flere handelshøyskoler og 
universiteter i bl.a. Spania, Mexico, Argentina, Peru og Chile.
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STUDENTERFARINGER

Spansk valgfag åpnet døren for 
utvekslingsmuligheter i noen av 
verdens mest spennende land. 
Med kunnskap om spansk politikk 
og historie i ryggsekken var det 
enkelt for meg å både forstå og 
bli kjent med andre 
spansktalende.
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STUDENTERFARINGER
Jeg valgte spansk valgfag fordi 
jeg ville få spanskkunnskapene 
mine fra skolen opp på et nivå 
der jeg virkelig kunne bruke 
språket i jobbsammenheng. 
Hvis ikke, tror jeg spansken min 
hadde gått i glemmeboken. 
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SPENNENDE JOBBMULIGHETER 
MED SPANSKKOMPETANSE

Det var ikke utlyst at spansk var 
et krav, men det ble nevnt 
under intervju at dette var noe 
jeg kunne få bruk for. 

Og det fikk jeg! 

Jeg er nå blitt overflyttet til MOWI sine kontorer i Chile, hvor de 
ble imponert over kursinnholdet fra NHH, spesielt SPA13, og 
mitt tidligere utvekslingsopphold i Spania. 

Jeg fikk derfor en jobb som direkte konsekvens av 
spanskkursene ved NHH.
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¡BIENVENIDOS!

INSTITUTT FOR FAGSPRÅK OG 
INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON

FORELESERE:

Margrete Dyvik Cardona
Margrete.cardona@nhh.no

Beate Sandvei
Beate.sandvei@nhh.no 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Spansk er verdens nest største morsmål (etter mandarin).
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	SPENNENDE JOBBMULIGHETER MED SPANSKKOMPETANSE
	Slide Number 15

