Ämnets dag i företagsekonomi och juridik
Fortbildning för ämneslärare
PROGRAM
9.00-9.10 VÄLKOMMEN

13.15-13.30 VÄLKOMMEN

Välkomna till CG-salen, Handelshögskolan, Vasagatan 1

Kort presentation av juridiska institutionen och den
utbildning som bedrivs.

Kristina Jonäll, viceprefekt med ansvar för utbildningsfrågor
vid företagsekonomiska institutionen presenterar
institutionen och den utbildning som bedrivs.

13.30-14.15 BREXIT - drastisk politik i en
otillräcklig rättslig ram
Jakob Heidbrink

9.10-10.00 UTMANINGAR OCH
MÖJLIGHETER I UNDERVISNINGEN
Lars-Eric Bergevärn
Redovisningsämnet, dvs. externredovisning och ekonomistyrning, ses av tradition som färdighetsämnen, men var
befinner vi oss idag och vart är vi på väg?
Lars-Eric Bergevärn är universitetsadjunkt i
företagsekonomi på Handelshögskolan. Han är lärare och
forskare i redovisning. Han arbetar mycket med
kursutveckling och är också författare till flera läroböcker i
redovisning.

Denna sommar började Brexit-förhandlingarna. Förhandlingarna har knappt två år på sig att leda i mål. I mars 2019 slår
annars det automatiska och traktatlösa utträde in som stadgas i
det grundläggande fördraget om EU. Eller gör det? Vilka är
frågorna om vilka parterna förhandlar? Vilka rättsliga problem
måste lösas? Vad kan tänkas hända om parterna inte lyckas
komma överens? Räcker det juridiska ramverket för en sådan
unik situation?
Jakob Heidbrink är docent i civilrätt vid Handelshögskolan.
Han är specialiserad på internationell handel, internationella
transporter och förvaltningsfrågor och har följt Brexitdiskussionen i media i Storbritannien, Tyskland och Frankrike.

10.00-10.20 PAUS (Kaffe)

14.15-14.45 PAUS (Kaffe)

10.20-11.20 OM ATT VÄCKA INTRESSE
- konsten att engagera och marknadsföra ditt
budskap

14.45-15.30 INTERNA OCH EXTERNA
PERSPEKTIV PÅ JURIDIKEN - pedagogiska
utmaningar

Eva Ossiansson

Filippo Valguarnera
I den västerländska universitetstraditionen har juridiken
studerats från både interna och externa perspektiv. Med interna
perspektiv menas ett förhållningssätt som utgår ifrån rättsordningens aktörer (lagstiftaren, domare, advokater, myndigheter)
och fokuserar på de tekniker som används för att tolka och
tillämpa så kallad ”gällande rätt”. De externa perspektiven
(exempelvis rättsfilosofi, rättshistoria, rättsantropologi och
komparativ rätt) diskuterar, analyserar och eventuellt ifrågasätter rättsordningens grundantaganden. Hur kan dessa
perspektiv kombineras i undervisningen? Vilka pedagogiska
utmaningar innebär de?
Filippo Valguarnera är docent i rättsvetenskap. Hans
huvudsakliga forskningsområde är komparativ rätt, med särskilt
fokus på frågor om äganderätten, konstitutionell rätt och
processrätt och han undervisar på områdena civilrätt,
rättshistoria, EU-rätt, komparativ rätt och rättsteori.

Det sägs att vilket ämne som helst går att föreläsa om på
ett intresseväckande sätt. Är det möjligt? Hur kan ett ämne
göras intressant och hur skapar vi engagerade studenter?
Eva Ossiansson visar på vilka sätt du kan skapa
intressanta föreläsningar och med hjälp av grundläggande
kunskaper i marknadsföring skapa engagemang, insikter
och rätt känslor.
Ek Dr Eva Ossiansson är lärare och forskare i
marknadsföring på Handelshögskolan. Eva forskar och
undervisar om vad kunder känslomässigt upplever vara
värden vid konsumtion och hur kommunikation via sociala
medier har förändrat affärslogiken och varumärkesarbetet i
företag.

11.20-11.30 KORT PAUS
11.30-12.00 FORSKNING OM UNDERVISNING
OCH LÄRANDE
Kristina Jonäll
Vid företagsekonomiska institutionen bedrivs forskning
kring studenters lärande. Tre projekt presenteras

12.00-13.15 LUNCH I EGEN REGI

15.30-16.00 AVRUNDNING OCH
UTVÄRDERING
Reflektioner och summering av dagen.

Korsvägen är Göteborgs universitets webbplats med fortbildning för
lärare och förskollärare korsvagen.blogg.gu.se

