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1. Introduktion 

2. Forord 
Professionsbacheloruddannelsen i sportsmanagement er en 1½-årig bacheloruddan-
nelse, som fungerer som ”top-up1” på serviceøkonom, markedsføringsøkonom, finans-
økonom samt andre beslægtede uddannelser, godkendt af Undervisningsministeriet og 
akkrediteret af Akkrediteringsinstituttet.  
 
Professionsbacheloruddannelsen skal appellere til den studerende, der ønsker en 
kompetencegivende videregående brancherettet uddannelse og karriere rettet mod 
sports-, event- og fritidssektoren med vægten lagt på faglige såvel som de øvrige 
kompetencer, der er efterspurgt af branchen jf. behovsanalysen fra marts 2008. 
 

3. Studieordningens indhold 
Studieordningen er udarbejdet efter bestemmelserne i Bekendtgørelse om erhvervs-
akademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser af BEK nr 636 af 29. juni 2009  
 

4. Uddannelsens formål og varighed 
Det er uddannelsens formål at uddanne professionsbachelorer til sports-, event- 
og fritidssektoren, der tilegner sig viden om og forståelse for fagområdets praksis, 
teori og metode på et niveau, der: 

• kvalificerer den studerende til selvstændigt at analysere, vurdere og reflek-
tere over problemstillinger samt varetage alle opgaver, der knytter sig til 
udvikling, planlægning og drift indenfor branchen. 

• sikrer, at den studerendes personlige udvikling fremmes gennem arbejdet 
med stoffet og gennem samarbejde og medansvar for deres uddannelse, så 
de er i stand til at udføre lederens mangeartede funktioner i praksis. 

• kvalificerer den studerende til videregående studier rettet mod nationa-
le/internationale erhvervsøkonomiske uddannelser indenfor sports-, event- 
og fritidssektoren. 

 
Det er uddannelsens formål, at professionsbacheloren i sportsmanagement opnår føl-
gende viden, færdigheder og kompetencer. 

                                                 
1 ”Top-up” skal i denne kontekst forstås som en 1½ års uddannelse, der lægges oveni de 2-årige KVU-uddannelser, 
jf. f.eks. serviceøkonom-, finansøkonom- og markedsføringsøkonomuddannelserne. 
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4.1. Kompetenceprofil for en professionsbachelor i sportsmanagement 
Dimittender med en professionsbachelorgrad i sportsmanagement opnår flg.: 
Viden • Skal have viden om professionens/ fagområdets anvendte 

teori og metode samt om praksis  
• Skal kunne forstå teori og metoder samt kunne reflektere 

over professionens anvendelse af teori og metode  
Færdigheder • Skal kunne anvende metoder og redskaber til indsamling og 

analyse af information og skal mestre de færdigheder der 
knytter sig til beskæftigelse inden for professionen 

• Skal kunne vurdere teoretiske og praksisnære problemstil-
linger og begrunde de valgte handlinger og løsninger 

• Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillin-
ger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere 

Kompetencer • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede si-
tuationer i arbejds- eller studiesammenhænge 

• Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt sam-
arbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en pro-
fessionel etik 

• Skal kunne identificere egne læringsbehov og i tilknytning 
til professionen udvikle egen viden og færdigheder 

Arbejdsomfang 90 ECTS ( top-up) 
 

Der henvises til oversigt fra den nye danske kvalifikationsramme for professi-
ons-bacheloruddannelsen. 

 Uddannelsen tilrettelægges som et 1½-årigt heltidsstudium som en ”top-up” 
(overbygning) på serviceøkonom-, markedsførings- og finansøkonomuddannel-
sen svarende til et samlet studieforløb på 3½ studenterårsværk (210 ECTS). 

 Et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år, p.t. svarende til 1650 
studenterarbejdstimer. Arbejdsbelastningen er således udtrykt og omfatter 
skemalagt undervisning, studieforberedelse og skriftlige arbejder, øvrige akti-
viteter i forbindelse med undervisningen, studieophold og projekter i udvalgte 
virksomheder, samt selvstudium og eksamensdeltagelse. 

  
 Uddannelsen er tilrettelagt således, at der indgår en praktikperiode svarende 

til 15 ECTS-point umiddelbart før skrivningen af bachelorprojektet, hvorved 
den studerende får mulighed for at udnytte virksomhedskontakten i de pro-
blemstillinger, som projektet omhandler. 

 

4.2. Dimmitendernes titel 
Den, der har gennemført uddannelsen, er berettiget til betegnelsen ”Professionsba-
chelor i Sportsmanagement” som betegnelse for uddannelsesmæssig baggrund. Den 
engelsksprogede betegnelse for uddannelsen er ” Bachelor of Sport Management”. 
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5. Uddannelsens indhold og struktur 
Uddannelsen består af 3 semestre (5.-7. semester), der som overordnet mål har, at 
den studerende tilegner sig en helhed af faglige kvalifikationer indenfor det enkelte 
semesters tidsramme.  
 
 
 
Følgende struktur danner rammen om uddannelsens placering i relation til KVU: 
 

 
 

5.1. Adgangskrav 
Da uddannelsen er en ”top-up” uddannelse på 1 ½  års varighed ovenpå relevante Er-
hvervsakademiuddannelser, har studerende fra serviceøkonom-, finansøkonom- og 
markedsføringsøkonomuddannelsen direkte adgang, da de kompetencer, som disse 
potentielle studerende evt. mangler, opnås gennem fagene ”Sportsindustrien & den-
nes omverden” samt  ”Metode & Research i Sport”.  
 
Andre potentielle studerende – f.eks. lærerstuderende med idræt som liniefag eller 
andre med en idrætslig uddannelse på lignende niveau – vurderes enkeltvis med hen-
blik på merit. Herudover vurderes ansøgere med realkompetencer på individuelt ni-
veau, da disse kan bidrage positivt til såvel uddannelsen som branchen efterfølgende.  
 
 
 

Serviceøkonom          Markedsføringsøkonom        Finansøkonom Ansøgere bedømt på real- 

(m. relevant         (m. relevant toning                 (m. relevant  kompetencer 

speciale i sports-       af valgfag, f.eks. sports-        toning) 

management,              marketing, events) 

oplevelses- 

økonomi, events)  
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5.2. Uddannelsens opbygning pr. semester 

 
Semesteroversigt med ECTS fordeling 

 
 
 

5.semester      
                                                          
Sportsindustrien og dennes omver-
den       
Metode & Research i Sport                          
Sportsmarketing                                        
Sportsmanagement                                     
Tema                                                           
Tema                                                           
I alt                                                            

 
 
5 ects 
 
5 ects 
10 ects 
6 ects 
2 ects 
2 ects 
30 ects   

6.semester 
 
Sportsjura (risk management)           
Sportsmarketing                                          
Sportsmanagement                                     
Sportsøkonomi                                          
Tema                                                           
 
 
I alt                                                            

 
 
5 ects 
5 ects 
9 ects 
10 ects   
1 ects 
 
30 ects   

 
7.semester 
 
Projekt-studieophold                                
Bachelorprojekt                                        
I alt                                                           

 
 
 
15 ects 
15 ects 
30 ects 
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5.3. Uddannelsens struktur 
 
Introduktionsdelen har til formål, at den studerende tilegner sig de nødvendige forud-
sætninger for gennemførelsen af studiets brancherelaterede og faglige dele, hvilket 
vil være væsentlige elementer i faget ”Sportsindustrien & dennes omverden”. 
  
Metodedelen har til formål, at den studerende tilegner sig videnskabelig teori og me-
tode, således at den studerende kan arbejde på akademisk niveau og mestre analyse 
og faglig fordybelse samt anvendelse af statistik i analysearbejdet. 
 
Faglighedsdelen har til formål at give den studerende faglige, teoretiske og metodi-
ske kompetencer for at sikre, at denne kan indgå fleksibelt i samarbejdsrelationer in-
denfor sports-, event- og fritidssektoren på et teoretisk velfunderet grundlag. 
 
Temadelen har til formål at sikre faglig fordybelse indenfor for uddannelsens udvalgte 
temaer, jf. temafagene i illustrationen vedr. uddannelsens struktur. Den studerende 
skal kunne agere indenfor forskellige temaer såsom fokus på drift af professionelle 
sportsvirksomheder, eventsektoren med udvikling af små og større events, offentligt 
forvaltning (kultur- og fritidssektoren) set i en konsultativ kontekst. Temaerne fast-
sættes individuelt af de enkelte uddannelsesinstitutioner, som godkendes til at udby-
de professionsbacheloruddannelsen i sportsmanagement ud fra rationelle overvejelser 
om, hvad der er relevant i forhold til den nutidige udvikling indenfor sports-, event- 
og fritidssektoren.  
 
Studiepraktikken har til formål at sætte den studerende i stand til at anvende studi-
ets metoder og redskaber gennem en konkret praktisk opgaveløsning i en given 
sports-, event- og fritidsvirksomhed/organisation i Danmark eller i udlandet.  
 
Formålet med det afsluttende bachelorprojekt er, at den studerende får lejlighed til 
at demonstrere de erhvervede teoretiske, metodiske og analytiske færdigheder på et 
afgrænset centralt område inden for sports-, event- og fritidssektoren. Bachelorpro-
jektet kan udarbejdes i tilknytning til en given sports-, event- og fritidsvirksom-
hed/organisation i Danmark eller i udlandet. 
 
Uddannelsens udviklingsbasering sikres via et tæt samarbejde mellem den udbydende 
institution samt sports-, event- og fritidssektoren. 
Kerneområder, jf. Bekendtgørelse (udkast) af 14. maj 2009 om erhvervsakademiud-
dannelser og professionsbacheloruddannelser (bekendtgørelsens § 19). 
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5.4. Undervisningsformer 
• Undervisningen gennemføres ved anvendelse af forelæsninger, holdundervis-

ning, øvelsesrækker, præsentationer (inkl. studenterpræsentationer), cases, 
seminarer og projekter samt studieophold i organisationer tilknyttet uddannel-
sen. 

• Formål, indhold m.v. for de enkelte fag, herunder professionsrettede aktivite-
ter, studieophold og det afsluttende bachelorprojekt, er beskrevet nærmere i 
studievejledningen.  

 
 
6. Fagenes formål, indhold og den studerendes udbytte 
 
6.1. Sportsindustrien og dennes omverden 
Vægt: 5 ECTS 
Placering: 5. semester 
 
Formål:  
Modulets formål er, at den studerende:  

- Får indsigt i og forståelse for sports-, event- og fritidssektorens betydning for 
samfundsudviklingen. Desuden er formålet, at den studerende får viden om, 
kendskab til og forståelse for sportens signifikans vedrørende popkulturen i det 
21. århundrede set fra såvel et lokalt, regionalt, nationalt og globalt perspek-
tiv. Herudover skal der skabes viden om, kendskab til og forståelse for den so-
ciale vægt ved sport og dermed anvendelsen af det sociologiske perspektiv for 
at kunne forstå sport fra en bredere samfundsmæssig vinkel.  

 
Den studerende skal have viden om: 

• Sportens og idrættens organisering – på lokalt (kommunalt), regionalt, natio-
nalt og globalt plan.  

• Professionaliseringen indenfor sportssektoren. 
• Sports-, event- og fritidssektorens effekter på samfundsudviklingen. 
• Idrættens fremtid – scenarier for fremtidens udvikling af sports- og fritidssek-

toren. 
• Massesportens betydning for sundhedsudviklingen for befolkningen. 
• Kultur- og sportspolitikkens betydning for sports-, event- og fritidssektorens 

udvikling (public sport). 
• Karakteristika ved oplevelsesøkonomien, som har betydning for udviklingen af 

sports-, event- og fritidssektoren. 
• Sportens sociologiske betydning i association til reproduktionen og transforma-

tionen af samfundet, f.eks. vedrørende socialisering, social lagdeling, kønsrol-
ler, integration samt sociale ændringer.   

• Sports-, event- og fritidssektoren og de karrieremuligheder, som måtte findes 
heri. Eksempelvis kunne denne viden tage udgangspunkt i spørgsmålet om, 
hvorvidt en professionalisering af ledelsen i branchens organisationer har vær-
di? 
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Den studerende skal have færdigheder i: 

• At kunne anvende viden om sportens og idrættens organisering – på lokalt 
(kommunalt), regionalt, nationalt og globalt plan – til at analysere problemstil-
linger indenfor sports-, event- og fritidssektoren. 

• At kunne vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger ud fra viden om 
branchen fra et makroperspektiv for derved at kunne argumentere for valgte 
handlinger og løsninger.   

• At kunne anvende en vidensbaseret værktøjskasse med grobund i brancherela-
teret viden på makroniveau til at indsamle yderligere information omkring 
sports-, event- og fritidssektoren samt at kunne analysere denne information. 
Denne vidensbaseret værktøjskasse skal integrere aspekter omkring eksempel-
vis: sportens og idrættens fremtid, massesportens betydning for sundhedsud-
viklingen, kultur- og sportspolitikkens betydning, karakteristika ved oplevelses-
økonomien, sportens sociologiske betydning i association til reproduktionen og 
transformationen af samfundet samt karrieremuligheder indenfor branchen. 

 
Den studerende skal have kompetencer i: 

• Selvstændigt at kunne etablere og indgå i relevante tværfaglige netværk qua 
en opnået viden om branchen i et makroperspektiv og dermed viden om hvilke 
interessenter, der er vigtige for udviklingen indenfor sports-, event- og fritids-
sektoren.   

• Selvstændigt at kunne indgå i relevante tværfaglige netværk og samarbejde 
baseret på opnået viden, jf. ovennævnte punkt, og derigennem at kunne hånd-
tere innovative problemstillinger og projekter, der kan skabe fornyet viden og 
”best practices” til samfundsmæssig gavn indenfor sports-, event- og fritids-
sektoren.  

 

6.2. Metode & Research i Sport  
Vægt: 5 ECTS 
Placering: 5. semester 
 
Formål:  
Modulets formål er at kvalificere den studerende til selvstændigt og professionelt at 
kunne: 

• Analysere, forstå og vurdere anvendeligheden af metoder og teknikker i relati-
on til sportsmanagement og sports-, event- og fritidssektoren. Yderligere for-
stå, analysere og anvende basale aspekter vedrørende videnskabelige arbejds-
metoder. Herunder informationssøgning og – indsamling samt evaluering heraf, 
statistiske arbejdsmetoder samt formidling af analyseret informationsmateriale 
på akademisk videnskabeligt niveau for at skærpe den studerendes kvantitative 
og kvalitative analytiske og problemløsende kompetencer, som er vigtige for 
succes indenfor sports-, event- og fritidssektoren. 
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• Analysere, forstå og formidle sammenhængen mellem viden, metode og resul-

tater i forbindelse med videnskabelig forskning indenfor sportsmanagement. 
Herunder at kunne analysere, forstå og formidle forskellen mellem kvalitative 
og kvantitative metoder angående projektdesign, dataudvælgelse og rapporte-
ring. Den studerende skal kritisk kunne vurdere validitet og reliabilitet af data 
og informationer i forbindelse med undersøgelser og videnformidling. 
 

Undervisningen foregår i en ligelig kombination af forelæsninger samt superviseret 
gruppearbejde, herunder studenterfremlæggelser samt gruppediskussioner.  
 
 
Den studerende skal have viden om: 

• Videnskabsteori i et samfundsvidenskabeligt perspektiv 
• Hvad er videnskabsteori i relation til sportsmanagement? 
• Hvad er metode i relation til sportsmanagement, og hvad er eksistensberetti-

gelsen? 
• Teori og praksis ved videnskabelige undersøgelser omhandlende sportsmana-

gement. 
• Videndeling, videnomsætning og videnformidling. 
• Argumentationsanalyse og praktisk logik. 
• Hvordan man vurderer kvaliteten af det statistiske grundlag for undersøgelser 

indenfor sports-, event- og fritidsektoren.   
 
 
Den studerende skal have færdigheder i: 

• At anvende forskellige analysedesigns alt efter den givne problemstilling inden-
for sportsmanagement. 

• Selvstændig anvendelse af enkle statistiske metoder til behandling af data fra 
simple bruger- og markedsundersøgelser indenfor sports-, event- og fritidssek-
toren. 

• At vurdere reliabilitets- og validitetsaspekter og videnskabelig analyse. 
• At strukturere fagligt stof og udarbejde problemformuleringer og projektrap-

porter med kvalitativ stringens.  
 
 
Den studerende skal have kompetence i: 

• At formidle praksisnære og faglige problemstillinger til relevante interessenter 
i rapportform. 

• At opstille relevante problemstillinger indenfor sportsmanagement samt selv-
stændigt at belyse disse i henhold til gængse erhvervsøkonomiske videnskabe-
lige principper. 

• At dokumentere kendskab til videnskabsteoretiske og metodiske emner, som er 
af særlig relevans for sports-, event- og fritidssektoren. 
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• Selvstændigt at kunne håndtere kompleksiteten i henhold til at udnytte viden-

skabsteoretiske og metodiske analyser med tilknytning til sports-, event- og fri-
tidssektoren til at skabe ny forretningsmæssig viden og samarbejdsaftaler, der 
positivt kan understøtte organisationers langsigtede bæredygtighed. 

• Selvstændigt at kunne vurdere, hvilket analysedesign og videnskabsteoretisk 
tilgang, der kan danne grundlaget for optimal løsning af bestemte problemstil-
linger indenfor sportsmanagement. 

• Identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i relation til sport, 
event & fritidssektoren 

 

6.3. Sportsmarketing 
Vægt: 15 ECTS 
Placering: 5. og 6. semester 
 
Formål:  
Modulets formål er at kvalificere den studerende til selvstændigt og professionelt at 
kunne: 

• Analysere, forstå og vurdere anvendeligheden af interne og eksterne for-
hold i relation til sportsmarketing. Herunder forstå, analysere og anvende 
sportsindustrien som kontekst for marketingplanlægning, -implementering 
og -evaluering for diverse organisationer og aktiviteter indenfor sportsindu-
strien.   

• Vurdere anvendeligheden af de forskellige komponenter af det marketing-
mix, der er relevant for sportsmarketing for derved at kunne integrere den-
ne viden i forbindelse med løsning af praktiske problemstillinger. Endvidere 
at formidle løsningen af disse problemstillinger til relevante interessenter.   

 
 
Den studerende skal have viden om: 

• Definitioner på sportsmarketing, herunder forståelse for 
o  sportsmarketing som markedsføring af sportsprodukter  
o markedsføring af ikke-sportsprodukter gennem sport 

• Sport marketing i relation til henholdsvis tilskuer- og deltagersport 
• Særlige forhold og interessenter, der kan associeres til og påvirker sportsmar-

keting aktiviteter, herunder samspillet mellem sportslige og forretningsmæssi-
ge målsætninger 

• Relevante markedsføringsmæssige begreber, teorier, værktøjer og modeller til 
analyse samt udvikling af strategi og planer i sportsvirksomheden 

• Typiske praksisnære marketing problemstillinger i sportsindustrien  
• Forskning i forbrugsrelaterede problemstillinger i relation til sportsindustrien 
• Branding & oplevelsesøkonomi i sportsindustrien 
• Sponsorater, endorcements, partnerships og licensaftaler indenfor sportsver-

denen 
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• Hvordan ny teknologi kan anvendes til at facilitere sportsmarketing 
• Internationalisering af sport 

 
 

Den studerende skal have færdigheder i: 
• Analyse og vurdering af en sportsvirksomhed/-organisation med inddragelse af 

relevante teori og modeller på området 
o herunder forståelse for forbrugeradfærd for deltagere og tilskuere/fans 

som en del af sportsmarketing  
• Anvendelse af relevante redskaber til løsning af problemstillinger indenfor 

sportsmarketing  
• Planlægning, implementering og opfølgning/evaluering af den strategiske 

sportsmarketing proces, herunder 
o Fastlæggelse af vision, mission og forretningsmæssige målsætninger 

p.b.a. intern/ekstern analyse 
o Udarbejdelse af strategi 
o Udvælgelse og planlægning af de forskellige parametre indenfor sports-

marketing mixet med særlig vægt på  
 Sponsorater 
 Event marketing 

• Vurdering og formidling af sportsmarketing analyser og problemstillinger 
gennem brug af fag- og brancherelevant terminologi på højt niveau 

• Alle aspekter i forbindelse med køb og salg af sportssponsorater  
• Konceptudvikling og implementering af nye koncepter i forretningsmæssig 

forstand med tilknytning til sportsmarketing (f.eks. anvendelse af ny tekno-
logi til at facilitere sportsmarketing)   

 
 
Den studerende skal have kompetencer i: 

• Selvstændigt at håndtere og styre udvikling af marketingstrategi og -planer  
• At vurdere og identificere forbedringsområder i sportsvirksomhedens mar-

ketingfunktion  
• At udarbejde og præsentere beslutningsgrundlag som støtte for en strategi-

ske og forretningsbaserede sportsmarketing beslutninger, herunder frem-
skaffe og anvende relevant markedsinformation til brug herfor 

• At identificere og sikre inddragelse af væsentlige interne og eksterne inte-
ressenter ved implementering af sportsmarketingplanen, herunder at kunne 
etablere og indgå i tværfaglige netværk  

• Selvstændigt håndtere kompleksiteten i henhold til at udnytte sportsmarke-
tinganalyser til at skabe ny forretningsmæssig viden og samarbejdsaftaler, 
der positivt kan understøtte organisationers langsigtede bæredygtighed.  
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• At anvende konceptudvikling og implementering af nye koncepter i forret-

ningsmæssig forstand med tilknytning til sportsmarketing og formå at ud-
nytte den deraf afledte viden til at sikre bæredygtig forretningsudvikling på 
strategisk niveau (f.eks. at kunne identificere hvordan ny teknologi kan an-
vendes til at skabe øget viden omkring sportsmarketing til anvendelse for 
videregående bæredygtig forretningsudvikling).   

 

6.4. Sportsmanagement 
Vægt: 15 ECTS  
Placering: 5. og 6. semester 
 
Modulet er i udgangspunktet opdelt i 3 del-moduler: strategi, ledelse og organisation. 
Disse del-moduler integreres successivt i forløbet på 5. og 6. semester.  
 
Formål 
Modulets formål knytter er: 

• At kunne analysere og forstå en sportsvirksomheds strategiske, organisatoriske 
og ledelsesmæssige problemstillinger. Forståelsen må række ud over en tradi-
tionel funktionel og operationsanalytisk tilgang og inddrage bl.a. samfunds-
mæssige, idrætspolitiske, etiske, sundhedsmæssige og kulturelle udviklings-
tendenser og aspekter. 

• At kunne vurdere og anvende forskellige videnskabsteoretiske perspektiver, te-
orier og metoder i analyse og udvikling i relation til sportsverdenens forskellige 
områder og i relation til konkrete sportsvirksomhedsmæssige problemstillinger.  

• At kunne formidle analyse og løsningsforslag til diverse interessenter inden for 
sports-, event- og fritidssektoren.  

• Der lægges der vægt på at betragte og anvende de tre områder strategi, orga-
nisation og ledelsen i et integreret hele.  
 

Den studerende skal have viden om:  
 
Generelt 
• Særlige strategiske, organisatoriske og ledelsesmæssige vilkår inden for sports-

, event- og fritidssektoren. 
• Praksisnære problemstillinger og case-baserede eksempler med erfaringer ved-

rørende strategiudvikling, organisationsudvikling og ledelsesudøvelse inden for 
sports-, event- og fritidssektoren. 
 

Strategi 
• Forståelsen må række ud over en traditionel funktionel og operationsanaly-

tisk tilgang og inddrage bl.a. samfundsmæssige, idrætspolitiske, etiske, 
sundhedsmæssige og kulturelle udviklingstendenser og aspekter i forbindel-
se med den strategiske udvikling af organisationen 
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• Forskelle strategiopfattelser 
• Interessenter og hvorledes analysen af interessenterne kan bidrage til ud-

vikling af sportsvirksomheden og konkrete events 
• Redegøre for centrale perspektiver, teorier, metoder og værktøjer indenfor 

strategisk tænkning. 
 
Ledelse 
• Forståelse for at ledelsesbegrebet rækker ud over en traditionel rationalitets-

præget ledelsesopfattelse. Ledelse i en moderne sportsvirksomhed foregår i 
forskellige krydsfelter, hvor det er nødvendigt simultant at kunne håndtere 
forskellige anskuelsesvinkler for at kunne analysere problemer og handlemulig-
heder. Herunder viden om: 

o Ledelsesmæssige interventioner på henholdsvis organisations-, intergrup-
pe-, gruppe- eller individniveau.  

o Forandringsledelse 
o Lederadfærd samt lederroller 
o Coaching m. m.  
o Event management 
o Human ressource management indenfor sport. Herunder udfordringerne i 

forbindelse med anvendelse af frivillige. 
o Ansættelses- og arbejdsret. Lov om ansættelsesbeviser, funktionærloven, 

ferieloven, arbejdsmiljøloven o.s.v.  
 
Organisation 
• Viden om organisationen, der rækker ud over et traditionelt syn på organisati-

onen, hvor organisationen primært ses som et middel til at nå organisatoriske 
mål.  

• Forståelse for mere komplekse systemteoretiske og andre perspektiver til at 
forstå en sportsorganisations funktionsvilkår, virkemåde og udviklingsmulighe-
der. Der vil blive fokuseret på at forstå en organisation ud fra forskellige teore-
tiske tilgange, mht. til: 

o Struktur 
o Kultur 
o Magt  
o Viden 
o Læring 

 

Den studerende skal have færdigheder i:  
• At anvende forskellige perspektiver, teorier, modeller til belysning af en 

sportsvirksomheds strategiske, organisatoriske og ledelsesmæssige problemstil-
linger og udviklingsmuligheder.  
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• At anvende en tværfaglig og helhedsorienteret strategisk, organisatorisk og le-

delsesmæssig tilgang, og udmønte denne i et udviklingsprogram og konkrete 
udviklingsinitiativer i en konkret sportsvirksomhedsmæssig kontekst. Fx i for-
bindelse med planlægning, styring og evaluering af Events/begivenheder. 

• En kunne anvende en helhedsorienteret tilgang til implementering af nye tiltag 
indeholder følgende elementer: problemidentifikation, intervention (ændrings-
forslag og konkrete initiativer) samt programmanagement (plan for udførelse 
og opfølgning).  

• At kunne formidle og argumentere for nye udviklingsinitiativer overfor diverse 
interessenter inden for sports-, event- og fritidssektoren.  

• At kunne foretage en skelnen mellem ekstraordinære og ordinære ledelses-
mæssige udfordringer inden for sports-, event- og fritidssektoren.  

• At anvende teoretiske bidrag til en målrettet udvikling af: menneskelige res-
sourcer, opgaveprioritering, arbejdsprocesser, teknologianvendelse, virksom-
hedsstruktur, virksomhedskultur, politikker, viden, læring m.m.  

• At anvende dialog- og samarbejdsorienterede ledelsesprincipper som ”funda-
mentals” i moderne virksomhedsledelse, herunder coaching.  

• At kunne anvende dialog- og samarbejdsorienterede ledelsesprincipper, herun-
der coaching i udvikling af organisationer inden for sports-, event- og fritids-
sektoren. 
 
 

Den studerende skal have kompetencer i:  
• Selvstændigt at kunne håndtere ledelsesmæssige udfordringer, således at ud-

vikling og drift i sportsvirksomheden går hånd i hånd på en effektiv og hen-
sigtsmæssig måde. 

• Selvstændigt at kunne identificere strategiske, organisatoriske og ledelses-
mæssige udfordringer og udviklingstiltag inden for sports-, event- og fritidssek-
toren.  

• Selvstændigt at kunne forstå kompleksiteten i henhold til de strategiske, orga-
nisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer. Forståelse for kompleksitet skal 
kunne belyses via opstilling af forskelligartede/konkurrerende handlemulighe-
der, som nærmere skal kunne analyseres og konsekvensvurderes, med henblik 
på konkrete valg af strategiske, organisatoriske og ledelsesmæssige handlemu-
ligheder i et integreret hele.  

• Selvstændigt at kunne bidrage til målrettet udvikling af: koncepter, menneske-
lige ressourcer, opgaveprioritering, arbejdsprocesser, teknologianvendelse, 
virksomhedsstruktur, virksomhedskultur, politikker, viden, læring m.m.  

• At kunne optimere ledelsesindsatsen inden for sportsvirksomheden i en effektiv 
samarbejdskontekst med virksomhedens forskellige interne og eksterne inte-
ressenter.  
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6.5. Sportsjura (sportskontrakter/risk management) 
Vægt: 5 ECTS 
Placering: 6. semester 
 
Formål: 
Modulets formål er at kvalificere den studerende til selvstændigt og professionelt at 
kunne: 

• Analysere, forstå og vurdere det basale juridiske system, terminologien heri 
samt juridiske principper i tilknytning til sports-, event- og fritidssektoren (bå-
de i forhold til professionel og massesport). Der er fokus på, at den studerende 
skal kunne analysere, identificere, forstå og vurdere juridiske problemstillinger 
og forgreninger heraf samt at kunne anvende dette til at forebygge og operati-
onalisere det juridiske ansvar for organisationer indenfor sports-, event- og fri-
tidssektoren.  

 
Afprøvning: 
Der gennemføres en fagprøve i form at en bunden forudsætning, der skal godkendes. 
 
 
Den studerende skal have viden om: 

• Idrættens organisering – på lokalt (kommunalt), nationalt og globalt – set i ju-
ridisk perspektiv.  

• Dansk idræts lovgrundlag – f.eks. folkeoplysningsloven, eliteidrætsloven, tips- 
og lottoloven, DIF’s love o.s.v.  

• Dansk idræts finansiering og de økonomiske kredsløbe i dansk idræt. Idrættens 
tvistbehandling (idrættens eget ”domstolssystem”) – f.eks. karantæner, bøder, 
udelukkelse, DIF’s Appeludvalg, Dopingnævn o.s.v.  

• De almindelige domstole og deres organisering. Hvad er civile retssager, og 
hvad er straffesager? Og hvem er ”anklagemyndighed” i de forskellige slags sa-
ger?  

 

Den studerende skal have færdigheder i: 
• Forsikring og sport. Den studerende skal opnå et grundlæggende kendskab til 

”sportsvirksomhedens” forsikringsbehov. Hvilke forsikringer er lovpligtige, og 
hvilke bør den have for at sikre sig mod økonomisk ruin i tilfælde af en alvorlig 
ulykke eller stor skade?  

• Skat og sport. Den studerende skal opnå et grundlæggende kendskab til de 
skattemæssige love og regler, som ”sportsvirksomheden” er underlagt. Dette 
vil sige, at dens egen skattemæssige status/forhold og regler og pligter, når 
der udbetales løn, honorarer, vederlag m.v. til ansatte m.fl.  
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• Moms og sport. Den studerende skal opnå et grundlæggende kendskab til 

momslovens regler i forhold til sport. Momsloven indeholder en række særreg-
ler i relation til sport, enkeltstående arrangementer og udlejning af fast ejen-
dom (f.eks. idrætsanlæg).  

• Doping og sport. Den studerende skal opnå et grundlæggende kendskab til de 
gældende regler og dopingbestemmelser. Herunder Anti Doping Danmarks virk-
somhed og arbejde med at bekæmpe doping.  

• Konkurrenceret/-lov og sport. Den studerende skal opnå et grundlæggende 
kendskab til EU’s konkurrenceretsregler og den danske konkurrencelov – herun-
der reglernes anvendelse i relation til tv-transmissionsaftaler.  

 
 
Den studerende skal have kompetencer i: 

• Aftale- og køberet. Den studerende skal opnå et grundlæggende kendskab til 
ansvar i kontraktforhold og regler for indgåelse af aftaler, f.eks. sponsorafta-
ler, og hvem der hæfter for de økonomiske dispositioner, som der foretages i 
dagligdagen i ”sportsvirksomheden”.  

• Immaterielle rettigheder og sport. Markedsføringsret/-lov, ophavsretsloven, 
varemærkeloven m.v.   

 

6.6. Sportsøkonomi 
 
Regnskabsanalyse 
Vægt: 10 ECTS 
Placering: 6. semester 
 
Formål:  
Modulets formål er at kvalificere den studerende til selvstændigt og professionelt at 
kunne: 

• At kunne formidle essensen af løsninger på sportsøkonomiske problemstillinger 
indenfor sports-, event- og fritidssektoren til relevante interessenter, samt at 
kunne begrunde de valgte løsninger og relaterede handlinger på baggrund af 
relevante analyser. 

  
 
Den studerende skal have viden om: 

• Den økonomiske ”impact” i mikro- og makro-perspektiv af forskellige aktivite-
ter indenfor sports-, event- og fritidssektoren.    

• Den økonomiske betydning af sportsindustriens samspil med andre brancher 
(heriblandt bl.a. oplevelsesindustrien/-økonomien). 

• Mediernes betydning for sportsøkonomien.  
• Den økonomiske betydning af konkurrenceforhold og konkurrencemæssig ba-

lance for sports-, event- og fritidssektoren.  
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• økonomiske teorier og modeller, med betydning for økonomien i sportsvirk-

somheden. 
• Geografisk baserede sportsøkonomiske problemstillinger, f.eks. ligadesign i Eu-

ropa vs. USA.  
 
Den studerende skal have færdigheder i: 

• At reflektere over valget af specifikke økonomiske teorier og modeller til ana-
lyse af problemstillinger indenfor sports-, event- og fritidssektoren.  

• At kunne analysere, forstå, anvende og formidle den økonomiske ”impact” i 
mikro- og makro-perspektiv af forskellige aktiviteter indenfor sports-, event- 
og fritidssektoren.    

• At kunne analysere betydningen af konkurrenceforhold og konkurrencemæssig 
balance i relation til sports-, event- og fritidssektoren. 

• At kunne analysere økonomien i aktiviteter og organisationer indenfor sports-, 
event- og fritidssektoren ved brug af relevante nøgletal, teorier og modeller  

• At kunne formidle essensen af løsninger på sportsøkonomiske problemstillinger 
indenfor sports-, event- og fritidssektoren til relevante interessenter, samt at 
kunne begrunde de valgte løsninger og relaterede handlinger. 

• At kunne vurdere de økonomiske konsekvenser ved kommercielle forretningsak-
tiviteter indenfor sports-, event- og fritidssektoren. 

 
Den studerende skal have kompetence i: 
• Selvstændigt at kunne identificere økonomiske aspekter, som skal optimeres for at 

påvirke organisationens samlede ”performance” i positiv retning, samt at kunne 
anvende denne viden til selvstændigt at indgå strategiske alliancer, i netværk og 
tværfagligt samarbejde, som kan forbedre organisationens økonomiske grundlag.  

• At kunne identificere ”best practices” indenfor sports-, event- og fritidssektoren 
som et fundament for fremtidig organisatorisk bæredygtighed indenfor sports-, 
event- og fritidssektoren.  
 

6.7. Studieopholdsprojekt/studieophold 
Studieophold samt det tilhørende studieopholdsprojektet er placeret på 7. semester 
og tæller for 15 ECTS points. Se i øvrigt institutionsdelen for yderligere information 
om studieopholdet. 
 
Formål:  
Formålet med den skriftlige praktikrapport er at afprøve den studerendes evne til:  

• at kunne evaluere de (i studieordningen) angivne mål for praktikken samt eva-
luere de mål som den studerende selv har opstillet for personlig og faglig kom-
petence udvikling under praktikforløbet  

• at den studerende på metodisk grundlag dokumenterer evnen til at bearbejde 
en kompleks problemformulering  
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Indhold 
Praktikrapporten omfatter 2 delrapporter:  
 
En Personlig delrapport der indeholder:  
Opstilling af personlige og faglige kompetencemål samt evaluering af disse og reflek-
sion over læringsudbyttet af praktikken set i forhold til de målsætninger, som er fast-
sat i studieordningens mål for viden, færdigheder og kompetencer.  
 
En Faglig delrapport der indeholder:  
Indledende kapitel til bachelorprojektet, der bygger på den problemformulering der 
er besluttet mellem kontaktpersonen, den studerende og vejlederen.  For information 
vedr. bachelor projekt  
 
Prøveform 
Projektrapporten bedømmes ved intern censur som bestået eller ikke bestået 
Den mundtlige eksamination har form af en evalueringssamtale med det formål at af-
prøve læringsudbyttet af praktikken. Prøven har en varighed af 30 minutter. 
 

6.8. Bachelorprojekt 
Bachelorprojektet udarbejdes på 7. semester og tæller for 15 ECTS points.  
 
Formål 
Formålet med bachelorprojektet er at vise, at den studerende kan kombinere teoreti-
ske, praktiske og udviklingsorienterede elementer og kan formidle dette på baggrund 
af et solidt metodisk (læs: i akademisk og praktisk forstand) grundlag.  Bachelorpro-
jektet skal tage udgangspunkt i en praksisnær problemstilling og må gerne udarbejdes 
i samarbejde med en virksomhed/organisation. 
 
Forudsætninger 
For at kunne indstilles til bacheloreksamen, skal den studerende have bestået gen-
nemført studieophold samt bestået alle stillede eksamener og bundne forudsætnin-
ger. 
 
Indhold 
Problemstillingen til bachelorprojektet udarbejdes af den studerende og så vidt mu-
ligt i samarbejde med en virksomhed/organisation. Bachelorprojektets problemstil-
ling skal godkendes af skolen (læs: den tildelte vejleder).  
 
Bachelorprojektet kan udarbejdes individuelt. 
 
Ved løsningen af den opstillede problemstilling er det vigtigt, at den studerende kan 
anvende relevante teorier og metoder. Derudover skal bachelorprojektet inddrage 
empirisk materiale til løsning af den konkrete problemstilling. 
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7. Intern og eksterne prøver 
 
Det læringsudbytte, som erhverves i kerneområderne på uddannelsen, afprøves ved 
interne og eksterne prøver samt bundne forudsætninger.  Ved de eksterne prøver 
medvirker en beskikket censor. Ved de interne prøver foretages bedømmelsen af en 
eller flere lærere, udpeget af uddannelsesinstitutionen.  
 
Deltagelse i prøverne på studiet forudsætter, at den studerende forudgående har fået 
godkendt de bundne forudsætninger, der fremgår af studieordningens institutionsdel. 
 
Semester Prøve Censur/Bedømmelse Prøvegrundlag 
5. semester Metodeprojekt 

Skriftlig rapport og 20 min. 
mundtlig afprøvning 
 
 

Intern censur 
Karakterer efter 7-trins 
skalaen. Skriftlig og 
mundtlig del indgår i den 
samlede bedømmelse med 
vægt 70/30 

Afprøver læringsmålene 
for kerneområdet metode 
og research i sport under-
støttet af semestrets øvri-
ge kerneområder 

5. semester Tværfagligt semesterpro-
jekt. 
Skriftlig rapport og 30 min. 
mundtlig afprøvning 

Ekstern censur, 
Karakterer efter 7-
trinsskala.  
Skriftlig og mundtlig del 
indgår i den samlede be-
dømmelse med vægt 70/30 
 

Afprøver læringsmål for 5. 
semesters kerneområder. 

6. semester Tværfagligt action-
learning-projekt. 
Skriftlig rapport og mundt-
lig afprøvning 

Intern censur 
(bestået/ikke bestået) 

Afprøver læringsmål for 6 
semester med fokus på 
løsning af en praktisk pro-
blemstilling 

6. semester Tværfagligt semesterpro-
jekt. 
Skriftlig rapport og 30 min. 
mundtlig afprøvning 

Ekstern censur, 
Karakterer efter 7-
trinsskala.  
Skriftlig og mundtlig del 
indgår i den samlede be-
dømmelse med vægt 70/30 
 

Afprøver læringsmål for 5. 
og 6. semesters kerneom-
råder. 

7. semester Studieopholdsprojekt 
Skriftlig rapport og 30 min. 
mundtlig afprøvning 

Intern censur 
(bestået/ikke bestået) 

Afprøver læringsmålene 
for kerneområdet metode 
og research i sport under-
støttet af uddannelsens 
øvrige kerneområder 

7. semester Bachelorprojekt 
Skriftlig rapport og 45 min. 
mundtlig afprøvning 

Ekstern censur, 
Karakterer efter 7-
trinsskala.  
Skriftlig og mundtlig del 
indgår i den samlede be-
dømmelse med vægt 70/30 
 

Afprøver uddannelsens læ-
ringsmål. 
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7.1. Beskrivelse af de enkelte prøver 
 

7.1.1. Metodeprojekt 
I det første semester skal den studerende i grupper på 3-4 personer udarbejde en 
mindre projektrapport (max. 20 A4-sider til bedømmelse). Rapporten er obligatorisk 
og skal dokumentere, at den studerende har opnået viden om faget og kan udforme 
en relevant faglig problemformulering indenfor sportsmanagement med tilhørende vi-
denskabsteoretiske og metodiske overvejelser.      
Censur: intern 
Bedømmelse: bestået /ikke bestået  
 
 
7.1.2. Semester projekt – 5. semester 
Formålet med prøven  i slutningen af 5. semester er at dokumentere at den stude-
rende har opnået viden, færdigheder og kompetencer indenfor semesterets kerneom-
råder. Den studerende skal således kunne udforme en relevant faglig problemformu-
lering indenfor sports management med tilhørende videnskabsteoretiske og metodiske 
overvejelser. Den/de studerende skal udarbejde en tværfaglig skriftlig rapport inde-
holdende en analyse af en konkret problemstilling, som den studerende selv definerer 
og vælger. 
 
Der afholdes 1 ekstern mundtlig prøve med baggrund i en tværfaglig (se skema for ek-
samener og prøver, jf. afsnit 7) skriftlig rapport omkring det overordnede tema på 5. 
semester.  

Den skriftlige rapport skal integrere aspekter fra kerneområderne på 5. semester. 
Rapporten må skrives individuelt eller i grupper af max. 5 personer. Den mundtlige 
eksamen har en varighed af 30 minutter pr. studerende, inkl. votering. 5-10 minutter 
anvendes til en perspektivering i relation til den skriftlige rapport. 

Der gives én karakter for semesterprojektet, hvor den skriftlige rapport tæller 70 
procent, og den mundtlige eksamination tæller 30 procent. 
 
Nærmere oplysninger omkring rapportskrivningen fremgår af institutionens vejledning 
til skriftlige opgaver. 
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7.1.3. Action learning projekt 
Formålet med projektet er at udvikle den studerendes kompetencer gennem refleksi-
on over praksis, også kaldet Action-learning. Hensigten med projektet er således at 
skabe læring i en praksiskontekst. 
 
Action learning skal træne den studerende i: 
 

• At anvende uddannelsens teorigrundlag til at løse en praktisk problemstilling 
• At forstå uddannelsens teori gennem løsning af en praktisk problemstilling. 
• At kunne foretage relevant research 
• At kunne udarbejde en konkret handlings- og implementeringsplan for løsnin-

gen af problemstillingen 
• At kunne reflektere over den samlede læringsproces 
• Skriftlig og mundtlig formidling overfor relevante interessenter 

 
Projektet er en intern prøve med intern censur. Rammerne for projektet fremgår af 
institutionens vejledning. 
 

7.1.4. Semesterprojekt – 6. semester 
Formålet med prøven  i slutningen af 6. semester er at dokumentere at den stude-
rende har opnået viden, færdigheder og kompetencer indenfor 5. og 6. semesters 
kerneområder. Den studerende skal således kunne udforme en relevant faglig pro-
blemformulering indenfor sports management med tilhørende videnskabsteoretiske og 
metodiske overvejelser. Den/de studerende skal udarbejde en tværfaglig skriftlig 
rapport indeholdende en analyse af en konkret problemstilling, som den studerende 
selv definerer og vælger. 
 
Der afholdes 1 ekstern mundtlig prøve med baggrund i en tværfaglig (se skema for ek-
samener og prøver, jf. afsnit 7) skriftlig rapport omkring de overordnede temaer på 
6. semester.  

Den skriftlige rapport skal integrere aspekter fra 5. semester og 6. semesters kerne-
områder. Rapporten må skrives individuelt eller i grupper af max. 5 personer. Den 
mundtlige eksamen har en varighed af 30 minutter pr. studerende, inkl. votering. 5-
10 minutter anvendes til en perspektivering i relation til den skriftlige rapport. 

Der gives én karakter for semesterprojektet, hvor den skriftlige rapport tæller 70 
procent, og den mundtlige eksamination tæller 30 procent. 
 
Nærmere oplysninger omkring rapportskrivningen fremgår af institutionens vejledning 
til skriftlige opgaver. 
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7.1.5. Studieopholdprojekt 
Se afsnit 6.7. for yderligere beskrivelse 
 
Praktikperioden afsluttes med en Intern prøve i form af en evalueringssamtale mel-
lem vejleder og den studerende af 30 minutters varighed. Prøven tager udgangspunkt 
i den skriftlige rapport og skal afprøve den studerendes læringsudbytte i praktikken.  
Den studerende og vejleder vurderer i fællesskab den studerendes læringsudbytte af 
praktikken holdt op mod de opstillede læringsmål. Den interne prøve skal bestås, for 
at den studerende kan indstilles til eksamen i bachelorprojekt. 
 
Studieopholdsrapportens samlede omfang er max. 20 normalsider á 2400 anslag inkl. 
mellemrum eksklusiv forside, indholdsfortegnelse og bilag.  Det forventes at den fag-
lige delrapport udgør ca. 15-16 sider og den personlige del 4-5 sider.  
 
Hvis den interne prøve ikke bestås, vil vejlederen meddele den studerende, på hvilke 
områder den skriftlige rapport skal forbedres. En eventuel 1. og 2. genaflevering af 
praktikrapporten skal finde sted 1 uge efter bedømmelsen er afgivet.  
 
 

7.1.6. Bachelorprojekt 
Se afsnit 6.8. for yderligere beskrivelse 
 
Med udgangspunkt i den skriftlige rapport eksamineres den studerende ved en indivi-
duel mundtlig eksamen af 60 minutters varighed, inkl. votering med ekstern censor.   
 
Den skriftlige og mundtlige del indgår i den samlede bedømmelse med 70 % vægt til den 
skriftlige rapport og 30 % vægt til den mundtlige prøve.  
 
Bachelorprojektet kan udarbejdes af 1-3 personer. Bachelor projektet samlede om-
fang er max. 50 normalsider eksklusiv forside, indholdsfortegnelse og bilag. (80 sider 
ved 2 personer 110 sider ved 3 personer) En normalside defineres til at bestå af 2400 
anslag inkl. mellemrum.  
 
 

7.2. Formelle rammer for 5. og 6. semesterprojekterne 
• Semesterprojekternes omfang er maksimalt som følger:  
• 1 studerende 44.000 anslag (svarende til ca. 20 sider med font 12, linieafstand 

1,5) 
• 2 studerende 77.000 anslag (svarende til ca. 35 sider med font 12, linieafstand 

1,5) 
• 3 studerende 99.000 anslag (svarende til ca. 45 sider med font 12, linieafstand 

1,5) 
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• 4 studerende 121.000 anslag (svarende til ca. 55 sider med font 12, linieaf-

stand 1,5) 
• 5 studerende 143.000 anslag (svarende til ca. 65 sider med font 12, linieaf-

stand 1,5) 
 
Antallet af anslag må ikke overskrides. Projekter, som ikke overholder max. antal an-
slag, kan ikke modtages til bedømmelse. 
 
Antal anslag vurderes eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, kildefortegnelse, kildeli-
steliste og eventuelle bilag. Af indholdsfortegnelsen skal det tydeligt fremgå, hvilke 
studerende, der er ansvarlig for de enkelte afsnit. Det er dog i orden, at alle stude-
rende er ansvarlige for problemstillingen og konklusionen. 
 
Forsiden skal oplyse om skole, hold, opgaveløsernes fulde navne, vejleders navn, opga-
vetitel, samlet antal anslag.   
 
 

7.3. Eksamensforsøg og omprøver 
   
En studerende kan højst 3 gange indstille sig til samme prøve. Der kan dog søges di-
spensation for dette, hvis det findes begrundet i usædvanlige forhold.  
  
En studerende, der har deltaget i den senest afholdte eksamen og dér opnået efter 7-
trinsskalaen eller derunder, alternativt bedømmelsen ’ikke bestået’, har adgang til at 
deltage i en omprøve. 
 
 

7.4. Afskrift og misbrug 
 
Afskrift og misbrug reguleres af og misbrug reguleres af BEK nr 782 af 17/08/2009, 
§19. Anvendelse af ikke tilladte hjælpemidler samt uretmæssig hjælp til besvarelse af 
en opgave betragtes som misbrug.   
 
Har den studerende udgivet en andens arbejde for sit eget (direkte afskrift) eller an-
vendt eget tidligere bedømt arbejde uden tydelig kildehenvisning er der tale om af-
skrift (plagiat) – uanset omfanget af afskriften. 
 
I tilfælde af afskrift og/eller misbrug vil hele projektet/opgaven blive afvist og den 
studerende kan bortvises fra studiet. 

Hvis et misbrug/afskrift opdages efter, at bedømmelsen og karakteren er givet, kan 
karakteren tilbagekaldes og bortvisning finde sted.  
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8. Merit 
 
Overgang fra Professionsbacheloren til kandidatuddannelser. 
 
Det er et uddannelsespolitisk mål, at der etableres så mange ”sømløse” overgange fra 
det ene niveau til det næste – med fuld respekt for den modtagende institutions øn-
sker om fagligt niveau. 
 
Derfor er det hensigten, at der skal etableres adgang fra professionsbacheloren til det 
2-årige kandidatprogrammer der udbydes på universiteter og handelshøjskoler i ind- 
og udland. 
 
 
Generelt om merit 
Ifølge en forventet kommende lov om realkompetence vil uddannelsessøgende frem-
over have et krav på en individuel realkompetencevurdering med henblik på evt. me-
rit-afkortning af uddannelsestid. Selvom der lægges op til en individuel vurdering, vil 
det være hensigtsmæssigt for de udbydende institutioner at anlægge en fælles me-
ritpraksis. 
 
Overgang fra Professionsbacheloruddannelsen til HD 2. dels specialeretningerne 
Set i et VFV-perspektiv (videreuddannelsessystemet for voksne) vil en vandring fra 
professionsbacheloren til en HD 2. dels specialeretning være af horisontal natur, idet 
bachelor- og diplomniveauet i princippet ækvivalerer. 
 
Selvom der altså ikke er tale om, at den studerende formelt set bevæger sig opad i 
systemet, er det realistisk at antage, at det for mange professionsbachelorer vil være 
relevant at supplere den erhvervede viden med et eller flere moduler fra HD 2. dels 
specialeretningerne eller en fuld HD 2. del. Et sådant supplement vil formentlig ap-
pellere til mange studerende, fordi det faglige indhold er af meget konkret og er-
hvervsspecifik art. 
 
Det er hensigten, at det aftales med handelshøjskolerne og universiteterne, at pro-
fessionsbacheloren har umiddelbar adgang til samtlige specialeretninger. 
 
Overgang fra Professionsbacheloren til masterprogrammerne  
Det er hensigten, at det aftales med handelshøjskolerne og universiteterne, at en 
professionsbachelor har umiddelbar adgang til øvrige masteruddannelser, herunder til 
det påtænkte nye studium i Master i Sportsmanagement. 
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9. Ikrafttrædelsesbestemmelser 
 
Studieordningen træder i kraft med virkning for studerende, der påbegynder studiet 
pr. 1. september 2011. 
 

10. Henvisning til gældende retsregler 
 
Studieordningens retsgrundlag er følgende lovgivning og bekendtgørelser: 

• Lov nr. 207 af 31. August 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professi-
onsbacheloruddannelser 

• Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbachelorud-
dannelser af BEK nr 636 af 29. juni 2009 . 

• Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sportsmanage-
ment. BEK nr 1032 af 03/11/2009 

• Bekendtgørelse nr. 87 af 7. februar/2011 om adgang til erhvervsakademiud-
dannelser og professionsbacheloruddannelser  

• Bekendtgørelse nr. 1016 af 24/08/2010 om prøver og eksamen i Erhvervsret-
tede uddannelser 

• Bekendtgørelse nr. 262 af 20/03/2007 om karakterskala og anden bedøm-
melse 

• Bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddan-
nelser og professionsbacheloruddannelser mv. BEK nr. 684 af 27/06/2008 
gældende, samt senere ændringer til forskriften 

• Lovene og bekendtgørelserne er tilgængelige på internetadressen 
www.retsinfo.dk. 

 

11. Studieordningens institutionsdel:  
 Specielt for Copenhagen Business Academy, København Nord 
 

11.1. Valgfri uddannelseselementer 
Der udbydes ikke valgfri uddannelseselementer. 
 

11.2. Studiepraktikkens gennemførelse 
 (i forlængelse af afsnit 6.7.  Studieopholdsprojekt/studieophold  (15 ECTS)) 

 
I studiepraktikken har den studerende en praktikvejleder fra uddannelsen og en kon-
taktperson/vejleder fra virksomheden.  
 
 
 

http://www.retsinfo.dk/
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Med udgangspunkt i læringsmål for praktikken, fastlægger den studerende og vejlede-
re/kontaktperson i fællesskab mål for den studerendes læringsudbytte af praktikperi-
oden. Dette er efterfølgende retningsgivende for tilrettelæggelse af den studerendes 
arbejde i praktikperioden.    
 
For at sikre det optimale praktikforløb skal den studerende, erhvervsakademiet og 
virksomheden i samarbejde udarbejde en plan for praktikken. Planen skal være en 
del af praktikaftalen. Hvis det ikke er muligt at udarbejde en egentlig plan på det 
tidspunkt, hvor aftalen indgås – skal aftalen indeholde en overordnet ramme for for-
løbet.  Praktikken kan gennemføres i udlandet. 
 
Praktikaftalen  
Før påbegyndelse af praktikken skal der udarbejdes en praktikaftale, der dokumente-
rer praktikken samt betingelserne herfor. Aftalen skal indeholde formalia samt prak-
tiske detaljer m.m. Dette fremgår af akademiets vejledning vedr. studiepraktik. Afta-
len skal godkendelse af erhvervsakademiet.  
 
Fortrolighed 
Der skal til enhver tid opretholde fuld diskretion omkring de oplysninger, som prakti-
kanten kommer i besiddelse af i forbindelse med praktikken og de relaterede projek-
ter. Denne diskretionspligt varer ved, også efter at praktikken er blevet evalueret. 
Rapporter fra praktikken opbevares i skolens arkiver, indtil den endeligt makuleres. 
 
Aflevering 
Studieopholdsprojektet afleveres til erhvervsakademiet i 2 eksemplarer ved praktik-
kens afslutning. Projektet må have et omfang på maksimalt 20 normalsider**. Hvis 
projektet ikke afleveres inden den fastlagte deadline, vil den første aflevering blive 
vurderet som “Ikke bestået”. 
 
Praktik evaluering                        
Evalueringen sker ved en intern prøve, jfr. afsnit 7.1.5 
 

11.3. Interne/Eksterne prøver og bundne forudsætninger 
Der er ikke andre prøver ud over de beskrevne i afsnit 7.”Uddannelsens prøver”. 
 
På 5. og 6. semester skal den studerende have godkendt i alt 11 bundne forudsætnin-
ger, med den hensigt at styrke læringen i de enkelte uddannelseselementer. Rammer 
for gennemførsel af de bundne forudsætninger fremgår af akademiets vejledninger. 
Det er en forudsætning for indstilling til interne og eksterne prøve, at den studerende 
har fået godkendt de forudgående bundne forudsætninger. 
 
 

                                                 
** 1 normalside er 2400 anslag inklusiv mellemrum. 



 

Professionsbachelor i Sportsmanagement  Side 29 af 29 
 

 

11.4. Dele af uddannelsen, der kan gennemføres i udlandet.  
Det er muligt for den studerende at gennemføre 6. semester eller praktik i udlandet.  
Erhvervsakademiet skal godkende uddannelsesinstitution og fagligt indhold i det søgte 
uddannelsesforløb. Erhvervsakademiet skal godkende et udenlandsk praktiksted. Der 
henvises i øvrigt til erhvervsakademiets vejledninger for ophold i udlandet. 
 

11.5. Krav til skriftlige opgaver og projekter 
Indholdet i de enkelte uddannelseselementer beskrives i en lektionsplan for hvert se-
mester. Heraf fremgår det hvordan de enkelte opgaver og projekter tidsmæssigt er 
lagt. Opgaver og projekter defineres på det enkelte semester. Lektionsplanen inde-
holder læringsmål for de overordnede emner for de enkelte uddannelseselementer for 
hvert semester.  Krav til eksamensprojekter er beskrevet under afsnit 7. 
 

11.6. Kendskab til fremmedsprog. 
Den studerende må forvente at hovedparten af undervisningsmaterialet er på en-
gelsk, samt at materiale udarbejdet af erhvervsakademiet ligeledes kan forekomme 
på engelsk. Dele af undervisningen vil ligeledes foregår på engelsk. 
 

11.7. Undervisnings- og arbejdsformer 
Undervisningen gennemføres som en kombination af klasseundervisning, forelæsnin-
ger, workshops, studiekredse, øvelser og større projektarbejder. Tilrettelæggelsen af 
undervisningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og anvendt teori. 
Der vil i uddannelsen indgå undervisningsformer, der kan udvikle den studerendes 
selvstændighed, samarbejdsevne og evne til at skabe fornyelse. 
I uddannelsen indgår, i det omfang det er relevant, undervisning i iværksætterkultur, 
miljømæssige problemstillinger og i samspillet mellem forskellige kulturformer. 
 

11.8. Pligt til at deltage i undervisningen 
Det er et krav, at den studerende er studieaktiv og deltager aktivt i de stillede obli-
gatoriske projektarbejder og bundne forudsætninger. Antallet af projekter og krav til 
godkendelse formuleres semestervis.  
 

11.9. Regler om meritoverførsel 
Der henvises til afsnit 8. i studieordningens fællesdel. 
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