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PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG  
Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points 
 
Utbildningsprogrammet är inrättat den 30 oktober 2001 av fakultetsnämnden för 
humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningsplanen är senast fastställd den 2 maj 
2006 (senast ändrad genom rektors beslut, dnr CF 52-696/2006). 
 
1. ALLMÄNT 
 
Programmet Management in Sport and Recreation omfattar 120/160 poäng och leder 
fram till en kandidat- eller magisterexamen med något av följande huvudämnen; 
företagsekonomi, idrott (enbart kandidatexamen), medie- och 
kommunikationsvetenskap eller rättsvetenskap. Programmet ges av Hälsovetenskapliga 
institutionen i samarbete med Institutionen för ekonomi, statistik och informatik, 
Humanistiska institutionen samt Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap. 
 
 
2. UTBILDNINGENS MÅL 
 
2.1 Mål för grundläggande högskoleutbildning 
 
Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna  
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,  
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt  
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och 
färdigheter, utveckla förmåga att 
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,  
- följa kunskapsutvecklingen, och  
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. 
(1 kap. 9 § Högskolelagen [HL]) 

 
 
 



2.2 Mål för programmet  
 
Efter avslutad utbildning skall den studerande ha: 
 
- tillägnat sig kunskaper och färdigheter för att kunna planera, bedriva, leda och  

utveckla verksamheten inom området Management in Sport and Recreation. 
- utvecklat förmåga att arbeta inom företag, myndigheter och organisationer av 

olika slag där idrotten i vid bemärkelse ligger till grund för verksamheten.  
- tillägnat sig kunskaper som gör det möjligt att arbeta såväl nationellt som 

internationellt. 
 
 
3. UTBILDNINGEN 
 
3.1 Utbildningens huvudsakliga uppläggning och innehåll 
 
Inom ramen för programmet läses något av följande huvudämnen: företagsekonomi, 
idrott, medie- och kommunikationsvetenskap eller rättsvetenskap. Studenterna 
rekommenderas att inom ramen för programmet läsa 60 alternativt 80 poäng i ett av 
huvudämnena samt minst 20 poäng i något av de övriga. Programmet inleds med en 
obligatorisk kurs i idrott, 20 poäng. De återstående kurserna upp till 120 alternativt 
160 poäng väljs helt fritt ur universitets samlade kursutbud. Studierna medger för 
studenterna en frihet att själva utforma utbildningen genom egna val av kurser. 
 
Idrott med inriktning mot Management in Sport and Recreation syftar till att ge en 
generell inblick i de olika verksamheternas historia samt dess ställning och roll i 
samhället. Allt ifrån det snabbt framväxande äventyrs- och motionsområdet via 
konstnärlig verksamhet som t.ex. dans, till den mer traditionella tävlingsverksamhet 
kommer att vara föremål för idrottsvetenskapliga studier under det inledande 
utbildningsåret. För övrigt består utbildningen av kurser inom institutionens normala 
kursutbud. De olika verksamheterna belyses utifrån både ett samhällsvetenskapligt och 
ett naturvetenskapligt perspektiv.  
 
A-kurserna i företagsekonomi, medie- och kommunikationsvetenskap och 
rättsvetenskap syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper inom respektive 
ämne. Dessa kurser ger en grund för fortsatta studier inom respektive ämne samtidigt 
som de utgör studenternas speciella intresseområden inom Management in Sport and 
Recreation. 
 
För övrigt består utbildningen av ett antal valfria kurser inom universitetets kursutbud. 
Under huvudämnets C-kurs genomförs ett självständigt arbete som skall avspegla 
utbildningens innehåll. Det självständiga arbetet skall göras inom ett av ämnena men 
inriktas mot behandling av problem och frågeställningar där företagsekonomi, idrott, 
medie- och kommunikationsvetenskap och rättsvetenskap är integrerade. Det finns 
även möjlighet till internationellt studentutbyte under utbildningen.  
 
 
 



3.2 Rekommenderad studiegång 
 
År 1 Idrott A med inriktning mot Management in Sport and Recreation, 20 poäng 
 Idrott B med inriktning mot Management in Sport and Recreation, 20 poäng 
 
År 2 Företagsekonomi A, 20 poäng 
 Medie- och kommunikationsvetenskap A, 20 poäng 
 
År 3 Rättsvetenskap A, 20 poäng 
 Valfri B-kurs om 20 poäng inom ämnena företagsekonomi, medie- och  
 kommunikationsvetenskap, rättsvetenskap eller C-kurs om 20 poäng i ämnet  
 idrott. 
  
År 4 Valfri C-kurs om 20 poäng inom huvudämnet företagsekonomi, medie- och  
 kommunikationsvetenskap, rättsvetenskap eller valfri kurs ur universitets kursutbud. 

 
 Valfri D- kurs om 20 poäng inom huvudämnet företagsekonomi, medie- och  
 kommunikationsvetenskap, rättsvetenskap eller valfri kurs ur universitets kursutbud. 
 
3.3 Studieformer 
 
Undervisningen sker bl.a. i form av förläsningar och seminarier. Vissa praktiska 
moment kan även förekomma under utbildningen. Delar av utbildningen kan komma 
att bedrivas på engelska. För närmare information se respektive kursplan. 
 
3.4 Obligatorisk närvaro 
 
Krav på obligatorisk närvaro förekommer vid seminarier. För närmare information om 
kraven på obligatorisk närvaro och deras omfattning, se respektive kursplan. 
 
 
4. INTERNATIONELLT STUDENTUTBYTE 
 
Örebro universitet har samarbetsavtal för utbyte av studenter vid motsvarande 
utbildningar runt om i världen och programmet ger stora möjligheter att studera ett 
eller flera ämnen utomlands.  
 
 
5. BETYG OCH EXAMINATION  
 
Om inte annat är föreskrivet i kursplanen skall, enligt 6 kap. 10 § 
högskoleförordningen (HF), betyg sättas på en genomgången kurs. Betyget skall 
bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator). 
 
Som betyg skall, enligt 6 kap. 11 § HF, användas något av uttrycken underkänd, 
godkänd eller väl godkänd, om inte högskolan föreskriver annat betygssystem. 
 



I de fall rektor medgivit avsteg från den tregradiga betygskalan framgår detta av 
respektive kursplan. 
 
 
6. EXAMEN  
 
Filosofie kandidatexamen  
Degree of Bachelor of Social Science alt. Arts (beroende på huvudämne) 
 
För att erhålla examensbevis krävs: 
1) fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 120 poäng 
2) fördjupade studier på 60-poängsnivån (ABC) i huvudämnet  
3) ett självständigt arbete om minst 10 poäng på C-nivå i huvudämnet 
4) kurs(er) om minst 20 poäng i ett andra ämne från förutvarande filosofiska 

fakulteternas samlade ämnesområde. Dessutom godtas samtliga inrättade 
huvudämnen i filosofie kandidat- och magisterexamen vid landets övriga 
universitet och högskolor (R-beslut 225-99). 

 
Filosofie magisterexamen  
Degree of Master of Social Science alt. Arts (beroende på huvudämne) 
 
För att erhålla examensbevis krävs: 
1) fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 160 poäng 
2) fördjupade studier på 80-poängsnivån i huvudämnet (ABCD)  
3) ett självständigt arbete om minst 20 poäng på D-nivå eller två om vardera minst 

10 poäng på C- respektive D-nivå i huvudämnet 
4) i huvudämnet får 40 poäng från forskarutbildning tillgodoräknas, samt 
5) kurs(er) om minst 20 poäng i ett andra ämne från förutvarande filosofiska 

fakulteternas samlade ämnesområde. Dessutom godtas samtliga inrättade 
huvudämnen i filosofie kandidat- och magisterexamen vid landets övriga 
universitet och högskolor (R-beslut 225-99). 

 
 
7. BEHÖRIGHETSVILLKOR 
 
7.1 Behörighetsvillkor vid antagning till programmet 
 
För att vara behörig till programmet krävs att den sökande har grundläggande 
behörighet och dessutom uppfyller kraven för den särskilda behörigheten enligt 
standardbehörighet G 17 det vill säga SvB/SV2B, En B, Sh A, Ma C, Nk B (alt.  
Fy A+Ke A+Bi A), Hi A samt Id A, med undantag från kraven på HiA och NkB, som 
ersätts av krav på NkA (dnr CF 52-696/2006). 
 
7.2 Behörighetsvillkor vid antagning till kurs inom programmet 
 
För att bli antagen till kurs inom programmet krävs att den studerande har den 
särskilda behörighet som föreskrivs. För att få påbörja studier inom programmets 



huvudämne på B-, C- och D-nivå, krävs att den underliggande och behörighetsgivande 
nivån är godkänd. Den särskilda behörigheten framgår av respektive kursplan. 
 
 
8. URVAL OCH PLATSGARANTI  
 
8.1 Urval till programmet 
 
Endast betygsurval och provurval tillämpas. Fördelning är 50/50.  
 
8.2 Platsgaranti inom programmet 
 
Den som antagits till programmet har platsgaranti, för högst 20 poäng per termin, till 
universitetets kursutbud där den studerande uppfyller kraven för den särskilda 
behörigheten upp till 160 poäng. För eventuella kurser som är undantagna 
platsgarantin, se Antagningsordning för grundutbildningen – föreskrifter vid Örebro 
universitet. 

 
 

9. TILLGODORÄKNANDE AV TIDIGARE UTBILDNING (6 kap. 12-14 §§ HF) 
 
Beslut om tillgodoräknande för erhållande av betyg på kurs fattas av examinator för 
den aktuella kursen (6 kap. 10 § HF). 
 
Beslut om tillgodoräknande av kurs i generell examen, om bedömningen sker i 
samband med begäran om examensbevis och kan betraktas som rutinmässig, fattas av 
chefen för Utbildnings- och forskningsavdelningen (se Rektors delegationer i 
utbildningsfrågor). 
 
Beslut om tillgodoräknande i övriga fall fattas av respektive institutionsstyrelse (se 
Rektors delegationer i utbildningsfrågor). 
 
För ytterligare information, se Tillgodoräknandeordning för grundutbildningen – 
föreskrifter vid Örebro universitet. 
 
---------- 
 
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser (6 kap. 9§) 
 
Denna utbildningsplan gäller från och med höstterminen 2006. 
 
De som påbörjade utbildningen höstterminen 2002 har rätt att genomföra utbildningen 
i enlighet med den utbildningsplan som gällde den termin studierna påbörjades till 
utgången av vårterminen 2007. 
 
De som påbörjade utbildningen höstterminen 2003 har rätt att genomföra utbildningen 
i enlighet med den utbildningsplan som gällde den termin studierna påbörjades till 
utgången av vårterminen 2008. 



De som påbörjade utbildningen höstterminen 2004 har rätt att genomföra utbildningen 
i enlighet med den utbildningsplan som gällde den termin studierna påbörjades till 
utgången av vårterminen 2009. 
 
De som påbörjade utbildningen höstterminen 2005 har rätt att genomföra utbildningen 
i enlighet med den utbildningsplan som gällde den termin studierna påbörjades till 
utgången av vårterminen 2010. 
 


