International Hospitality Management

ucl.dk

For dig der vil arbejde med ledelse,
koncept- og virksomhedsudvikling i
et internationalt perspektiv.

Kort om uddannelsen
Uddannelsen til Professionsbachelor i International Hospitality Managemen er udviklet til at matche det markante
behov for professionelle medarbejdere, mellemledere og
ledere hos virksomheder i den brede hospitality management branche, som arbejder med service, oplevelser og
værtskab. Som professionsbachelor vil du typisk arbejde
med både praktiske og komplekse opgaver inden for gæsteoplevelser, ledelse, drift, strategisk værdiskabelse og udvikling af virksomheder i oplevelsesindustrien.
Uddannelsen er en 1½-årig overbygning til serviceøkonom, markedsføringsøkonom eller tilsvarende erhvervsakademiuddannelser, og den retter sig mod en globaliseret verden. Der vil være undervisningsaktiviteter på
både dansk og engelsk, og derved styrker du dine sproglige og internationale kompetencer.

Job og karriere
Som professionsbachelor i International Hospitality Management har du gode jobmuligheder i såvel Danmark
som udlandet i virksomheder, der beskæftiger sig med et
af de mange spændende områder inden for hospitality
management.
Eksempler på jobtitler kan være:
• Konferenceplanlægger
• Eventudvikler
• Guest Relations Manager
• Booking Manager
• Receptionschef
• Konferencechef
• Destinationschef
• Event Manager
• HR-konsulent
• Projektleder
• Selvstændig.

Uddannelsens opbygning

1. semester

• Tema 1: Medarbejder- og
organisationsudvikling
12 ECTS
• Tema 2: Virksomhedsdrift 13 ECTS
• Lokalt fagelement
5 ECTS

2. semester

3. semester

• Tema 3: Hospitality
og værtskab 14 ECTS

• Praktik 15 ECTS
• Bachelorprojekt 15 ECTS

• Tema 4: Strategisk
værdiskabelse 11 ECTS
• Lokalt fagelement
5 ECTS

Videreuddannelse
• HA almen erhvervsøkonomi eller Negot i international
turisme og fritidsmanagement på Syddansk Universitet
på 1½ år (via merit)
• HA almen erhvervsøkonomi på RUC på 1½ år (via merit)

Adgangskrav
Se ucl.dk
Studiestart
Hvert år i september.

Læs mere om uddannelsen
og hvordan du bliver optaget
på ucl.dk/hospitality

Oktober 2018. Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

Kontakt

Uddannelsessted
Undervisningen finder sted på
UCL Seebladsgade, Odense.

Odense
Studievejleder
Susanne Skov Nielsen
sun@ucl.dk
29 16 66 77

