SPORT MANAGEMENTPROGRAMMET

180 HÖGSKOLEPOÄNG, 3 ÅR HELTID

Sport Management

GIH utbildar framtidens idrottsledare
Vill du vara med och utveckla framtidens idrottssektor? Sport Managementprogrammet är en utbildning som kombinerar företagsekonomi och idrottsvetenskap och utbildningen sker på både GIH och Södertörns högskola.
Sport Management-programmet

Efter utbildningen

Både kommersiella och ideella delar av idrottsrörelsen står inför nya krav på utveckling av
ledning och administration. En bred utbildning
inom Sport Management behövs för att klara
idrottens ökade behov av professionalisering.

Du erbjuds grundläggande kunskaper inom
ekonomi, juridik, ledarskap och samhällsanalys
som krävs för att framgångsrikt bemästra en
ledningsbefattning i en modern organisation.
Du kan arbeta inom såväl den kommersiella
som ideella idrottssektorn.

Du läser kurserna växelvis på Södertörns högskola och Gymnastik- och idrottshögskolan.
Första studieåret läser du idrott, organisation
och samhälle, idrott och medier, samhälle,
marknad och företagande, samhällsvetenskapliga perspektiv på idrott, organisation och
ledarskap, ekonomisk vetenskap och metodlära, idrottsjuridik, samt idrott, etik och socialt
ansvar.
Under andra studieåret ingår organisation
och ledarskap, idrottsjuridik, redovisning och
beskattning, ekonomistyrning, strategisk marknadsföring, investering och finansiering, event
inom idrotten, samt hållbart ledarskap.
Tredje studieåret omfattar tillämpat projektarbete, fördjupade samhällsvetenskapliga perspektiv på idrott, grundläggande organisationsteori, B-uppsats, företagsekonomi, teorikurs,
profilkurs och självständigt examensarbete.

Efter utbildningen i Sport Management har
du behörighet att fortsätta studierna inom
företagsekonomi eller idrottsvetenskap på avancerad nivå och bygga på med en magister- eller
masterexamen.
Anmälan

Utbildningen startar på höstterminen och
anmälan gör du på webbportalen antagning.se
från den 15 mars till och med den 15 april.
För frågor om antagning hänvisas till Södertörns högskolas antagningsenhet på e-post
antagning@sh.se.
Utbildningsplan och kursplaner finns på GIH:s
hemsida. För ytterligare information om utbildningens innehåll och uppläggning hänvisas till
Södertörns högskolas utbildningsexpedition
för samhällsvetenskaper. Det går även bra att
besöka dem.
För mer information:
www.gih.se/sportmanagement
www.sh.se/sportmanagement

gih.se
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På detta program kan du läsa till en kandidatexamen i företagsekonomi med fokus på
idrottsvetenskap under tre års heltidsstudier.
Utbildningen motsvarar 180 högskolepoäng.

Gymnastik- och
idrottshögskolan
vid Stockholms Stadion
tel 08-120 537 00
www.gih.se

