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Heidi Hansen er ansat ved Institut for sprog og kommunikation. Som ansat ved Syd-
dansk Universitet i Slagelse underviser hun i kommunikation som ledelsesværktøj, 
branding, corporate storytelling, semiotik, markedskommunikation, ledelseskommuni-
kation og virksomhedsretorik, journalistisk skrivning, fortælleteori, strategisk kommu-
nikation, informationsplanlægning og marketing. Udover dette har hun også udgivet 
lærebogen: ”Kommunikation skaber din organisation” i 2011 og er også en ivrig fore-
dragsholder med bl.a. foredragene: ”Identitet og selviscenesættelse” samt ”Narrativ or-
ganisationsforståelse”. 
 
Vi som studerende ser Heidi Hansen som en særdeles engageret og passioneret undervi-
ser. Hun opfattes som hårdtarbejdende og er meget dygtig til sine fag. Heidi Hansen 
formår at skabe en god energi og et godt samspil med de studerende gennem undervis-
ningen. Der er altid et særligt stort fremmøde ved Heidi Hansens forelæsninger, og 
mange studerende tilmelder sig netop hendes fag. Heidi Hansens store personlige enga-
gement i undervisningen og i forberedelserne dertil, fanger de studerende og motiverer 
dem til at yde en ekstra indsats ved hendes undervisning, hvilket gavner det faglige ni-
veau samt det sociale samspil. 
 
Hun formår at videregive undervisningsmaterialet på en let tilgængelig måde, samtidig 
med hun gør det interessant og relevant for nutiden og de studerendes hverdag og frem-
tid, alt imens man føler et højt fagligt niveau i undervisningen. 
 
Enhver kan mærke, at Heidi Hansen brænder for sine fag og sine studerende, hun har en 
helt særlig tilgang til sin undervisning og til de studerende. Hun formår at være nærvæ-
rende og oprette et personligt tilhørsforhold til den enkelte studerende, selv på meget 
store hold. De studerende udviser stor tillid til Heidi Hansen og ser hende som en god 
vejviser og rådgiver gennem studiet. Som studerende føler man sig altid velkommen til 
at kontakte hende på mail eller på hendes kontor, hvis man har spørgsmål eller tvivl 
omkring en eksamensopgave, undervisningen eller om helt andre ting på studiet eller i 
forhold til fremtiden, som den studerende kunne mangle vejledning til. 
 
Som fagråd og studerende medgiver vi hermed Heidi Hansen de bedste anbefalinger og 
den største ros. Hendes engagement, personlige tilstedeværelse og passionerede under-
visning er en stor gevinst for de studerende på Syddansk Universitet i Slagelse.  
 


