
 

TOURISM  
& HOSPITALITY
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INSTITUTIONEN FÖR  

SERVICE MANAGEMENT
Mitt i centrala Helsingborg ligger Campus Helsingborg, som är en del av 
Lunds universitet. Institutionen för Service Management etablerades år 
2000 och är idag en mångvetenskaplig enhet för utbildnings-, forsknings- 
och uppdragsverksamhet. Institutionen ger flera kandidatprogram, fristå-
ende kurser, forskarutbildning, uppdragsutbildning och så det nya, unika  
masterprogrammet i Tourism & Hospitality. Institutionen räknas som en  

internationellt ledande forskningsmiljö inom turism och hospitality. 

SAMVERKAN MED  
NÄRINGSLIVET
Masterutbildningen är utvecklad tillsammans med företag och organisatio-
ner inom turism- och servicebranschen. En hörnsten i vår utbildningsfilosofi 
är att ha en nära samverkan med näringslivet och vi samarbetar med drygt  
femtio ledande branschföretag. Som student kommer du samarbeta med våra 
partnerorganisationer i form av projekt och ”internships”. Vill du odla ditt 
kontaktnät anordnar Marknadsföreningen i Helsingborg varje fredag den 
omtalade Frukostklubben. Här ges möjlighet att  träffa ett par hundra företa-
gare från regionen, mingla, lyssna på intressanta föredrag och äta frukost. 

HELSINGBORG 
Helsingborg utvecklas allt mer som en studentstad. Bra 
boende, rikt fritids- och kulturliv samt bra pendlings- 
möjligheter lockar hit många studenter. Från Campus är det 
gångavstånd till centrum och Knutpunktens alla tåg-, buss- 
och färjeförbindelser.  Om du vill utforska Helsingborgs kul-
turutbud rekommenderas ett besök på Dunkers kulturhus, 
som är Skandinaviens största kultursatsning. Nöjeslivet er-
bjuder alltifrån genuina engelska pubar till exklusiva barer 
till nattklubbar. Som student på Campus Helsingborg har 
du även tillgång till Lunds studentliv och nära till Köpen-
hamn och Malmö. På fritiden kan du ta en runda på en av 
de många golfbanorna eller ägna dig åt handboll, brottning, 

fäktning, judo, tyngdlyftning med mera på Idrottens Hus. 
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Institutionen för  
Service Management
Box 882, 251 08 Helsingborg, 

Telefon: 042 -35 66 20

Fax: 042 -35 66 60

E-post: masterth@msm.lu.se
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Masterprogrammet i Service Management omfattar  
totalt 120 högskolepoäng och består av sex kurser.  
Utbildningens huvudområde är service management. 

Programmets  första kurs är en introduktion till service 
management. Därefter  en metod- och teorikurs, som  
läses i Lund tillsammans med studenter från andra mas-
terprogram. Vårterminens kurser består av en strategi-
kurs och ytterligare en metod- och teorikurs, denna sär-
skilt inriktad mot service management. Om du väljer att 
göra en etappavgång och ta ut magisterexamen skriver du 
istället för metod- och teorikursen en uppsats. Andra året 
består av två kurser om 30 hp, först en branschinriktad 
utvecklingskurs och därefter skriver du din masterupp-
sats i service management. 

Termin I Current Issues in Service  
Management: Tourism 
and Hospitality (15 hp).

Tourism and Hospita-
lity Research: Theory 
of Science (15 hp).

Termin II Strategic Management 
in Tourism and  
Hospitality (15 hp). 

Theory of Science/
Methodology in  
Service Management   
(15 hp).

Termin III Value Creating Processes in Tourism and Hospi-
tality (30 hp).

Termin IV Master’s (Two Years) Thesis (30 hp).

Masterprogrammet i Tourism and Hospitality Management vid 
Lunds uversitet är det enda i sitt slag i Sverige och är placerat vid  
Institutionen för Service Management som räknas som en  
internationellt ledande forskningsmiljö inom turism och hos-
pitality. 

På programmet studeras turism och hospitality ur ett mång-
vetenskapligt perspektiv, med inslag från management, mark-
nadsföring, samhällsvetenskap och humaniora. Studierna äger 
rum i nära samarbete med våra partnerorganisationer i form av 
projekt och ”internships”.  Detta ger dig möjlighet att utveckla 
både din analytiska och arbetsledande förmåga. Programmet är 
internationellt och all undervisning sker på engelska.

I programmet förenas djup ämneskunskap med breddade per-
spektiv och omvärldsanknytning. Det sker en fördjupning i ett 
vetenskapligt förhållningssätt som är grundläggande för dig 
som avser att fortsätta med en forskarutbildning, men också är 
av stort värde för exempelvis utredningsarbete, utvärderingar, 
omvärldsanalys, affärsutveckling och entreprenörskap och som 
du därmed kan ha stor nytta av i din yrkesverksamhet. 

Efter avslutad utbildning ska du på ett självständigt och strate-
giskt sätt kunna utveckla och leda serviceverksamheter. Teorier 
om tjänstesamhällets framväxt och förändring kombineras 
med en fördjupad förtrogenhet med serviceverksamheters  
specifika organisations- och ledningsbehov.  

TOURISM  
& HOSPITALITY
Masterprogram i Service Management

Unik avancerad utbildning för 
dig som vill leda serviceverksamheter.

Vid institutionen för Service Management
Lunds universitet, Campus Helsinborg

Förkunskapskrav 
Kandidatexamen, minst 60 hp inom service management, före-
tagsekonomi eller motsvarande. Vidare krävs engelska B.   

Anmälan
Du anmäler dig till via www.studera.nu senast 15 april.  
Programstart 1 september. 

Examen
Masterutbildningen ges under två år på avancerad nivå och leder till 
en filosofie masterexamen i huvudområdet Service Management. 

Kontakta institutionen
Studievägledare: 042-35 66 22 / 35 65 77
E-mail: masterth@msm.lu.se 
För mer information: www.msm.lu.se

Vår bransch behöver högutbildade  
personer med fokus på turism och 
hospitality management
SHR - Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare


