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För mer information:
www.gih.se/master

Gymnastik- och idrottshögskolan 
Lidingövägen 1, vid Stockholms Stadion
tel 08-120 537 00 gih.se

Masterprogrammet
120 HÖGSKOLEPOÄNG, 2 ÅR, STUDIER PÅ HEL- ELLER HALVTID

Masterprogrammet

Utbildningen vänder sig till dig som är fysio- 
terapeut, idrottslärare, tränare, hälsovetare, 
sport manager, idrottsvetare eller har annan  
relevant bakgrund och vill få fördjupad 
kunskap om aktuella frågor inom idrotts- och 
hälsosektorn. Du erbjuds möjligheter till 
profilering och specialisering så att master-
utbildningen ska passa dina intressen och 
karriärplaner.

Masterprogrammet på 120 högskolepoäng (hp) 
kan du läsa på hel- eller halvtid. Breddande 
idrottsvetenskapliga kurser varvas med kurser 
som ger ämnesmässigt djup. Det självständiga 
arbetet görs efter de obligatoriska kurserna. 
Samtliga kurser leds av aktiva disputerade 
idrottsforskare, och delar av de obligatoriska 
kurserna läser du tillsammans med doktoran-
der från utbildning på forskarnivå vid GIH.

Som student på Masterprogrammet får du 
uppleva en aktiv och bred idrottsvetenskaplig 
forskarmiljö som är unik i sitt slag i Sverige.  
De valfria kurserna läser du vid GIH eller 
andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

 
Efter utbildningen

Efter två års studier tar du din masterexamen. 
Du kan också välja att avsluta efter ett år och ta 
ut en magisterexamen i idrottsvetenskap. 

Vem vet, kanske är denna utbildning ett steg 
närmare din framtida forskarkarriär inom 
idrotts- och hälsoområdet på GIH eller vid 
annat lärosäte? GIH har en egen forskar-
utbildning i ämnet idrottsvetenskap och 
utlyser regelbundet doktorandtjänster.

Är du fysioterapeut kan Masterprogrammet 
i idrottsvetenskap vara en del av en specialist- 
utbildning som öppnar för en karriär som 
specialist inom fysioterapi, på egen eller  
annans mottagning. Du har också kompe-
tens att arbeta med avancerat utvecklings-
arbete inom idrottsrörelsen, skolan eller 
hälsosektorn.

Anmälan

Utbildningen startar på höstterminen.  
Anmälan sker via antagning.se från mitten 
av mars till mitten av april.

För mer information om behörighet och  
antagning, läs mer på antagning.se. Där 
finns också FAQ med svar på vanliga frågor.

Studie- och karriärvägledare når du på 
studievagledning@gih.se.

Mer information hittar du via gih.se.

Vägen till specialistkompetens  
och forskarkarriär
 

GIH är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, prestation, fysisk  
aktivitet och hälsa. Det här är utbildningen för dig som vill fördjupa dig  
i ämnet idrottsvetenskap på avancerad nivå. Du ges möjlighet till bildning, 
yrkesutveckling och första steget mot en eventuell forskarkarriär.
 


