Ämnets dag företagsekonomi
Fortbildning för ämneslärare
PROGRAM

9.00-9.15 VÄLKOMMEN
Välkomna till SEB-salen, Handelshögskolan,
Vasagatan 1
Kristina Jonäll, viceprefekt med ansvar för
utbildningsfrågor vid företagsekonomiska
institutionen presenterar institutionen och den
utbildning som bedrivs.
Information om Handelshögskolans nya
ekonomprogram som startar hösten 2019.

9.15-10.10 UTBILDNING OCH
DIGITALISERING
- utmaningar och möjligheter
Viktor Elliot
Digitaliseringen är en av samhällets stora utmaningar.
Digitaliseringen förändrar synen på lärande och
undervisning, studenternas förväntningar och de verktyg
som läraren kan nyttja för att skapa en inspirerande
lärmiljö. Hur kan en lokal Handelshögskola förbli relevant
när studenterna har direkt tillgång till världens bästa
föreläsare med hjälp av ett enkelt klick?
Viktor Elliot är doktor i företagsekonomi och föreståndare
för Handelshögskolans IT-labb (Bitlab). Viktor kommer att
diskutera hur Handelshögskolan arbetar för att integrera
digitalisering i lärande, hur digital teknik kan användas för
att göra undervisningen mer relevant och hur vi kan möta
studenten i den digitala kontexten.

10.10-10.30 PAUS (Kaffe)

10.30-11.50 forts UTBILDNING OCH
DIGITALISERING
Jonas Flodén
Näringslivet efterfrågar och förväntar att studenterna
ska kunna IT när de kommer ut i arbetslivet. Jonas
kommer att dela med sig av mer än 10 års erfarenhet
att arbeta med utbildning inom IT och
företagsekonomi. Bland annat kommer han att
diskutera svårigheten att lägga sig på ”rätt” nivå när
man lär ut IT och vad vi vill att studenterna skall
kunna, både när de kommer till oss och när de lämnar
oss.
Inom Handelshögskolans undervisning arbetar vi
mycket med att ge en generell förståelse om digitala
verktyg kombinerat på några nedslag i praktiken i olika
labbar. Jonas berättar om hur han arbetar med labbar
och övningar för att ge studenterna en bra bas i både
digitala verktyg och i det företagsekonomiska ämnet.
Jonas Flodén är ekonomie doktor och docent i
Företagsekonomi med inriktning mot logistik. Han är
idag verksam som universitetslektor vid Sektionen för
industriell och finansiell ekonomi & logistik vid
Företagsekonomisk institutionen, Handelshögskolan
vid Göteborgs universitet. Jonas undervisar inom
informationssystem, logistik och transport samt supply
chain management.

11.50-12.00 AVRUNDNING OCH
UTVÄRDERING
Reflektioner och summering av dagen.
Önskemål och förslag på innehåll inför ”Ämnets dag”
nästa år
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