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GIH är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa 
och är världens äldsta moderna idrottshögskola. Vill du vara med och utveckla 
framtidens idrottssektor? Sport Management-programmet kombinerar företags-
ekonomi och idrottsvetenskap.

Sport Management-programmet

Både kommersiella och ideella delar av idrotts-
rörelsen står inför nya krav på utveckling av
ledning och administration. Sport Management- 
programmet är en bred utbildning som möter 
idrottens ökade behov av professionalisering. 
Du läser till en kandidatexamen i företags-
ekonomi, där dina studier i idrottsvetenskap 
ger dig djup förankring i idrottens värld. 

Du läser kurserna växelvis på GIH och Söder-
törns högskola. Första året läser du bland annat 
idrott och medier, idrottsjuridik, marknad och 
företagande. 

Under andra året ingår exempelvis redovisning 
och beskattning, strategisk marknadsföring och 
hållbart ledarskap.

Det tredje studieåret omfattar delkurser som 
event inom idrotten, organisationsteori och ett 
självständigt examensarbete i företagsekonomi. 
För fullständigt upplägg se gih.se/sportmana-
gement

Efter utbildningen

Dina nyvunna kunskaper inom idrott,  
ekonomi, juridik, ledarskap och samhällsana-
lys ger dig goda möjligheter att ta en lednings-
befattning inom såväl den kommersiella som 
ideella idrottssektorn. 

Efter utbildningen har du också 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  
du anmäler dig på antagning.se från
15 mars till och med 15 april.

Har du frågor om behörighet och antagning så 
är du välkommen att höra av dig till Södertörns 
högskola på antagning@sh.se

För ytterligare information om utbildningens 
innehåll och upplägg kan du kontakta
Södertörns högskolas utbildningsexpedition för 
samhällsvetenskaper, eller läsa
gih.se/sportmanagement
sh.se/sportmanagement

Utbildningsplan, kursplaner och mer  
information hittar du via gih.se

180 HÖGSKOLEPOÄNG, 3 ÅR, STUDIER PÅ HELTID

Sport Management

gih.se

Gymnastik- och 
idrottshögskolan 
vid Stockholms Stadion
tel 08-120 537 00
www.gih.se
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För mer information: 
www.gih.se/ 
sportmanagement 

GIH utbildar framtidens  
idrottsledare


