
Ny medarbejder hos Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi: 
Charline Uhr 
 
D. 15. maj starter en ny medarbejder i forskningsgruppen Finansiering 
hos Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi. Charline Uhr er født i 
1993, og har en Ph.d. i International Management fra Goethe University, 
Frankfurt. Hun har desuden erhvervserfaring fra blandt andet Deutsche 
Bank, Bentley og Volkswagen.  
 
Forskningsgruppen Finansiering på Institut for Virksomhedsledelse og 

Økonomi har netop ansat en ny tenure track adjunkt. 27-årige Charline 

Uhr tiltræder i midten af maj og glæder sig meget til de nye udfordringer:  

 

”I løbet af de seneste måneder, har jeg haft fornøjelsen af at være gæsteforsker hos Syddansk 

Universitet. Her har jeg mødt flere af de folk, jeg nu skal arbejde tæt sammen med. At kende de 

mennesker og den samarbejdskultur, jeg nu skal være en del af, er en stor drivkraft for mig.” 

 

Selvom Charline har været tilknyttet adskillige universiteter og store virksomheder, er hun relativt 

klar i mæglet, når snakken falder på, hvad der er hendes primære forskningsområder:  

 

”Jeg arbejder primært med forskning indenfor empirisk husholdningsfinansiering. I min forskning 

bruger jeg data til at undersøge empiriske forskningsspørgsmål om private investorers adfærd. 

Heriblandt er jeg særligt stolt af min forskning indenfor finansiel rådgivning.” 

 

På spørgsmålet om, hvad Charline glæder sig mest til i sit nye job hos Syddansk Universitet, 

fremhæver hun særligt tre ting:  

 

”Jeg vil gerne udvikle og uddanne studerende til at kunne udmærke sig i deres karrierer, jeg vil 

bidrage betydningsfuldt og meningsfuldt til erhvervslivet, og jeg vil uddanne og opfordre investorer 

til at træffe velfærdsfremmende beslutninger.”  

 

Når Charline ikke bruger tiden i Danmark på at opnå sine professionelle mål, ser hun frem til at 

kunne bruge sin fritid på sin helt store hobby.  



 

”Min absolutte favoritbeskæftigelse i min fritid, er at bruge tid med min hest. Jeg ejer en ung vallak, 

som er flyttet med mig til Danmark. Den er opstaldet tæt på Munkebo, hvor vi har mulighed for at 

ride i skovene og tæt ved vandet.”  

 

På vegne af hele Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi skal der lyde et varmt velkommen til 

Charline Uhr.  

 

 

. 


