
Sustainability Day
CHALLENGES

GLOBALA UTMANINGAR I SPÅREN AV COVID-19
På Handelshögskolan vrider och vänder vi på framtidens utmaningar och funderar kring lösningar på de  
globala hållbarhetsmålen i forskning, utbildning och tillsammans med partners från näringsliv, offentliga 
organisationer och ihop med våra internationella samarbetspartners. 
I dag, kanske mer än någonsin tidigare, krävs kunskap och förståelse för sociala, ekologiska och  
ekonomiska hållbarhetsfrågor, både i näringslivet och i den offentliga sektorn. Dessa framtidsfrågor får  
allt större plats i vår forskning och i vår utbildning. Vi ser det därför som centralt att du vid din examen har 
tillräckliga kunskaper för att kunna hantera frågor kring etik, socialt ansvar och miljö i ditt yrkesliv.

Sustainability Day: Challenges
Din första hållbarhetsdag på programmet är 
en dag med fokus på globala utmaningar för 
en hållbar samhällsutveckling. Dagen börjar i 
samtal mellan forskare från olika discipliner där 
den centrala frågan är; Vad kommer att krävas 
för att gå från ord till handling och åstadkomma 
den hållbara omställning som krävs för att nå de 
högt ställda globala hållbarhetsmål som världens 
länder enades om redan 2015? 

Går det att tackla fattigdom, klimat, naturresurs-
frågor och frågor om jämlikhet/jäm- ställdhet 
samt ekonomisk utveckling samtidigt?
Hur påverkas alla dessa strävanden av att värl-
den plötsligt drogs in i en global pandemi där det 
internationella samarbetet i många fall visade sin 
bräcklighet och oförmåga. 

Under dagen kommer du att få lyssna på ett 
antal spännande föreläsare som ger dig inblick i 
och förståelse för dessa problem och utmaningar 
och varför de är relevanta för dig i din komman-
de yrkesroll.

Skräddarsy din dag
Sustainability Day: Challenges är upplagd som 
en konferens där du skräddarsyr din eftermid-
dag och väljer vad du vill fördjupa dig i. Global 

ojämlikhet, förutsättningar för internationell 
samverkan eller lokala utmaningar i Göteborg 
är exempel på teman på dagen. Du medverkar 
på ett gemensamt pass och väljer därefter fritt 
mellan fyra olika pass.

Challenges – första dagen av tre
Sustainability Day: Challenges är den första av 
tre heldagar för alla programstudenter. 
Nästkommande dagar äger rum under ditt andra 
och tredje studieår och kommer att fokusera på 
Responsibility respektive Solutions.

Praktisk information 
Sustainablility Day: Challenges  arrangeras den 
11/9 och ingår som en del i alla program. 
Anmälan till de olika spåren öppnar ett par 
dagar innan. I år arrangeras dagen online, mer 
information kommer via plattformen Canvas.

Välkommen!


