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• Kort om uddannelsen

• Praktik som del af uddannelsen

• Forholdene omkring at være praktiksted

• Fokus på rekruttering 

• Spørgsmål
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Hvad er en uddannelse i Sport Management?

• En 1,5 årig top-up uddannelse, fx efter færdiggjort Serviceøkonom-uddannelse

• En uddannelse, hvor refleksiv praksislæring er strategien

16-09-2021

Klubber

Events
Foreninger
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Sport Management uddannelsens indhold

16-09-2021

Sportsbranchen

Sportsforbrugeren 
og 

sportsproduktet

Bæredygtig drift

Strategisk 

værdiskabelse

Event 
management

Digital 
promovering og 
sociale medier

Business 
analytics

Hospitality i sport 

og event

Praktik
(3 måneder mellem juli 

og december)

Bachelor Projekt

Kerneelementer Valgfag Teori til praksis
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Fokus på praktik

• En helt central del af uddannelsen for at prøve viden, færdigheder og 

kompetencer i praksis

• Mange forskelligartede praktikpladser indenfor industrien

16-09-2021
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Men hvad kan de studerende som praktikanter?

• Driftsopgaver, også af lavpraktisk 

karakter

• Analytisk arbejde (fx af 

udfordringer)

• Udviklende arbejde (fx løsninger 

på udfordringer eller til uforløst 

potentiale)

16-09-2021

• Strategi og management

• Organisationsudvikling

• HRM med øget fokus på frivillighed

• Markedsføring og salg

• Sponsorarbejde

• Event management

• Generel arbejde med service + 

udvikling af koncepter og produkter
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Hvilken værdi kan praktikanter bidrage med?

• Motivation og gå-på-mod

• Dedikation

• Nytænkning og idegenerering

• Ressource

• Opdateret viden indenfor sports-, idræts-, eventbranchen

16-09-2021
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Krav og praktiske opgaver

• Hvad kræver det af jer? 

• At I har relevante opgaver til en fuldtidsstilling og 

• At I kan give faglig sparring og vejledning

• At I indgår en praktikaftale og bidrager til evaluering under og efter forløbet

• Jeres praktiske opgaver

• Godkende praktikplads i vores online praktikportal

• Deltage i trepartsmøde

• Sparring omkring BA-projekt, som også SKAL give værdi til jer

16-09-2021
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Rekruttering

• Studerende søger praktikplads fra januar (praktikperioden er mellem juli og 

december)

• Som udgangspunkt 3 måneders praktik, men vi er fleksible ☺

• Rekruttering gennem mig, sociale medier eller UCN Jobportal ➔

16-09-2021
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Rekruttering

16-09-2021

https://jobportalen.ucn.dk/
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https://jobportalen.ucn.dk/

Rekruttering
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Spørgsmål

16-09-2021



Tak for jeres opmærksomhed

I er meget velkomne til at kontakte mig for yderligere information ☺

Henrik Toft

hit@ucn.dk

72 69 13 94

mailto:hit@ucn.dk

