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Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for bacheloruddannelsen i  

Erhvervsøkonomi, HA.  

 

Linjebeskrivelsen er gældende for studerende optaget fra den 1. sep. 2013. 

  

Det anbefales også at læse såvel studieordning som tilhørende bekendtgørelser i deres fulde ordlyd.  

 

Linjebeskrivelsen er godkendt den 14. maj 2013 af Studienævn for Erhvervsøkonomi i Esbjerg og den 

10. juni 2013 af Dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.   
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Titel: Sports- og eventmanagement  

Engelsk titel: Sports and Event Management 

 

Linjens fokusområde 
Linjens fokusområde er ledelse af virksomheder i sports- og eventsektoren. Bacheloren med denne linje 

har derfor særligt viden indenfor områder, der er relevante for dette område: sportsøkonomi, sports- og 

eventmanagement, konkurrence i sportssektoren samt organisering og økonomisk betydning af sports- 

og kultursektoren i Danmark og internationalt. Bacheloren har desuden yderligere viden om og 

færdigheder i at anvende metoder, der er relevante for ledelse af virksomheder i sports- og 

eventsektoren: økonomisk metode til løsning af særlige problemstillinger i denne sektor, anvendelse af 

statistiske metoder til analyse af markedsdata samt metoder til planlægning sports- og eventprojekter.  

 

Særlige forhold vedrørende linjen 

Undervisningen foregår i nogle fag på engelsk. 

 

Særlige krav til studerende, der følger denne linje 

Den studerende skal skrive bachelorprojekt i et emne, der er relateret til sports- og eventsektoren. 
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Fagtitler, ECTS-værdi, eksamensvægt samt bedømmelse – sports- og eventmanagement 

 

 

*Hvis der gives karakter i fagene vægter karakteren med fagenes ECTS værdi. 

  

  

 Fagtitler ECTS  Vægt Censur Bedømmelse 

 Fællesfag og fleksible fag: 
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Virksomhedens økonomi 10 10 Internt  7-trinsskala 

Organisation med videnskabsteori  

(Organisation med videnskabsteori) 

10 10 Ekstern  7-trinsskala 

Entrepreneurship 

(Entreprenørskab)  

10 10 Internt  7-trinsskala 

Sports- og eventmarketing 

(Marketing) 

10 10 Ekstern  7-trinsskala 

Årsregnskab og økonomistyring 

(Regnskab) 

10 10 Ekstern  7-trinsskala 

Finansiering af virksomhedens aktiviteter 

(Finansiering) 

10 10 Ekstern  7-trinsskala 

Sportsmanagement (Videregående 

erhvervsøkonomi) 

5 5 Internt 7-trinsskala 

Event management 1 – teori og metoder 

(Videregående erhvervsøkonomi) 
5 5 Internt 7-trinsskala 

Bachelorprojekt  20 20 Ekstern  7-trinsskala 

Kvantitative analyseredskaber 10 10 Internt  7-trinsskala 

Statistisk analyse af markedsdata 

(Videregående kvantitative analyser) 

5 5 Internt  7-trinsskala 

Erhvervsjura  5 5 Internt  7-trinsskala 

Samfundsøkonomiske rammebetingelser 10 10 Ekstern  7-trinsskala 

 Specifikke linjefag (i alt 60 ECTS): 

 Introduktion til den danske og den internationale 

sportssektor  

5 5 Internt  7-trinsskala 

 Sportsøkonomi 10 10 Internt  7-trinsskala 

Event management 2 - planlægning, praksis og 

evaluering  

10 10 Internt  7-trinsskala 

Hot topics i oplevelsesøkonomi  10 10 Internt  7-trinsskala 

Virksomhedens dataflow 5 5 Internt  7-trinsskala 

Evaluering af projekter i sport og events 5 5 Internt  7-trinsskala 

Valgfag 15 * Se fagbeskrivelser  
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Diagram over sports- og eventmanagement 
Tallene i parentes angiver fagets størrelse i ECTS 
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* Disse fag evalueres med ekstern censur.  

¤ Disse fag indgår i 1.årsprøven. De skal bestås hver for sig, for at 1. årsprøven er bestået. 

# Videregående erhvervsøkonomi.  

 Fagene på 5. semester skal følges såfremt den studerende ikke vælger at tage på 

studieophold ved uddannelsesinstitution i udlandet. For studerende, der tager på 

studieophold ved uddannelsesinstitution i udlandet kan studieprogrammet frit 

sammensættes af fag, som hører til indenfor den erhvervsøkonomiske fagramme, og som 

ikke er en del af det øvrige studieprogram på linjen. Programmet skal godkendes i 

Studienævn for Erhvervsøkonomi. 

 

 
 


