
En fagperson får ordet: Interview med 
Inge Marie Nielsen  

Kort faglig baggrund: 
Inge Marie Nielsen er uddannet cand.ling.merc. fra Handelshøjskolen i Århus i 1980 med spansk 
som første sprog og tysk som andet sprog.  Ansat som dvip samme sted frem til 1992. 
Efterfølgende har hun i en årrække (1980-92) arbejdet som dvip på Eksportingeniørstudierne i 
Ålborg samt på Ålborg Universitet, Eksportskolen i Herning, Handelsskolen i Herning og Randers.  

Inge blev ansat som lektor ved daværende Handelshøjskole Syd i 1992. Ph.d. studerende samme 
sted fra 2000-2003.  Inge fik i 2013 tjenestested i Odense.  

1) Hvad sidder du og arbejder med lige nu [januar 2017]?
Afholder eksamener og planlægger mit sidste semester på universitetet, inden jeg pensioneres 1. 
oktober. Har en del kontakt med søsterinstitutioner i Århus og Ålborg, hvor jeg er censor. Dette 
arbejde regner jeg med at fortsætte et stykke tid efter pensioneringen.

2) Hvornår er dit arbejde en succes?
Når jeg kan se, at jeg fanger mine studerende, og at de får noget ud af undervisningen. Desuden 
synes jeg, det er væsentligt at få en god dialog om det faglige og det pædagogiske med de 
studerende, der gerne vil.

3) Hvad kan stå i vejen for dit arbejde?
Hvis der er for mange opgaver af vidt forskellig art, der pludselig vælter ind over mig. Så synes 
jeg, det bliver uoverskueligt, og det bliver vanskeligt at arbejde sig igennem bunkerne af opgaver. 

Det har ligeledes været belastende at være en del af dimensioneringen. Det var tungt for 
arbejdsglæden i en periode, når man ikke rigtigt kan se en fremtid for faget.  

4) Hvilke faglige mål har du (kortsigtede/langsigtede)?
Da jeg som nævnt går på pension til efteråret, har jeg det mål tilbage, at jeg gerne vil afslutte på 
en god måde med mine studerende. Det betyder, at jeg vil klæde dem så godt som muligt på til 
den kommende eksamen og efterfølgende coache dem i forbindelse med en evt. reeksamen.

Desuden vil jeg gerne have tid til at afvikle forskellige mellemværender på min arbejdsplads, så 
som at sætte mine efterfølgere ind i mine fag, så de kan overtage undervisningen fra efteråret. 



For mere information om Inge Marie Nielsen, se ISKs hjemmeside: 
http://findresearcher.sdu.dk:8080/portal/da/person/imn.  
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