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Referat af møde i  

Studienævn for Økonomi  

Torsdag den 3. marts 2022  

 
Deltagere:  
 
Mogens Ove Madsen, Finn Olesen, Mikael Randrup Byrialsen, Sanne Petersen, Mikkel Christian Rosengreen, 
Lasse Steen Jensen, Klavs Burmester, Alex Pentin, Lone Sønderby-Egebak (referent). 

 
 

Afbud/Ikke mødt:  
Emma Pedersen, Kristine Ravn Sørensen, Tine Nørgaard 

 
 

 
Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 
 

Bilag 2: 

Indstilling: Dagsorden blev godkendt. 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Referat fra møde den 16. februar 2022 er godkendt og ligger på hjemmesiden. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Skriv opfølgningspunkt(er) 

2. Præsentation og godkendelse af forslag til film om bachelor og kandidat 

Bilag 1: Burmester & Pentin præsenterer 
 

Bilag 2: 

Indstilling: Forslagene blev godkendt. 

 

Burmester & Pentin præsenterede forslag til film om bachelor og kandidat.  

Indflydelse og forandring er nøgleordene. Laves ud fra FN verdensmål. 

Lasse påpeger at de skal holde sig indenfor rammerne ifølge de retningslinjer, som de har fået tilsendt. 

Finn stiller sig noget uforstående overfor den udlægning, som Lasse kommer med. Ifølge Finn svarer dette 
ikke til, hvad der er blevet sagt på tidligere møder, hvor markedsføringsaktiviteterne er blevet drøftet. Her blev 
det netop understreget, at OECON som HA og cand. merc. linjerne naturligvis forfølger hver sit spor efter, at 
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de besøgende er kommet igennem den fælles indgang på AAUBS portalen. Med dette in mente skal alle 
uddannelsesretningerne naturligvis følge de overordnede retningslinjer om eksempelvis layout m.m., der er 
gældende for AAUBS. 

 

Overbygningen: Finn skal gentage de guldkorn, han kom med sidst. Med lokation i aalborgtårnet. 

 

Mikael forslår om der kan komme et kendt ansigt på bacheloren – ligesom Finn på kandidaten? Det er der 
plads til, så tænk endelig på navne.  

Klaus får kigget på detaljerne sammen med Lasse. 

 

Studienævnet nikker godkendende til forslagene. 

 
Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 

 11. Eventuelt 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 
 
Bilag 2: 
Indstilling: 
 
 
 

Mikkel og Sanne er på vej ud med trivselsmåling i næste uge. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 

 
 
 
 


