I dette nyhedsbrev præsenterer vi vores nyeste Pecha Kucha om de
potentialer og udfordringer, der er knyttet til åbne kontorlandskaber. Vi giver
også mikrofonen til nogle af de dygtige og arbejdsomme studerende, som er en
del af flere af vores forskningsprojekter. Samtidig har vi tre invitationer - en til at
være informant i et forskningsprojekt og to til konferencer, vi afholder i
november. Endelig beskriver den nyeste artikel i vores online tidsskrift, hvordan
man kan undersøge læring i professionelle praksisser.

Pecha Kucha om
kontorindretning
Hvilke udfordringer og potentialer er
knyttet til det stadigt stigende antal åbne
kontorlandskaber? Erhvervs-ph.d.
Thomas L.W. Toft fortæller i denne Pecha
Kucha om sin forskning med særligt fokus
på den ikke-planlagte interaktion i denne
type kontorer: Hvordan faciliterer man
denne interaktion - og hvilke faktorer
påvirker interaktionen?
Læs mere om Tofts forskningsprojekt
Social Office Design på hjemmesiden.

"Den studiegruppe jeg altid har drømt om"
Cirka sådan beskriver en gruppe kommunikationsstuderende deres oplevelser med at
være en del af CIRCD-projektgruppen Kommunikationsrådgivning i et interview med
Humanist. CIRCD-projektgrupperne er forskningsgrupper med forskellige fokusområder,
og alle involverer de interesserede studerende i fx dataindsamling, analyse, formidling og
tilbagemelding til praktikere. De studerende får dermed en unik mulighed for at prøve

kræfter med forskning, at blive en del af en gruppe, som er interesseret i de samme ting og får i mange tilfælde data til opgaver eller specialer.

Copenhagen Multimodality Day 2018
Den årligt tilbagevendende CIRCD-forskningskonference Copenhagen Multimodality
Day afholdes 5. oktober 2018 på KU - og der er meget spændende at komme efter.
Send et abstract inden deadline 20. juni, hvis du har spændende forskning, du gerne vil
præsentere. Og kig forbi på dagen for at blive klogere på den nyeste forskning i
interaktion.
Christian Heath er keynote speaker. Deltagelse er gratis - men tilmelding er nødvendig.

Må vi optage din
rådgivningspraksis?
I vores forskningsprojekt om
kommunikationsrådgivning er vi på jagt
efter rådgivere, som er villige til at lade os
optage deres praksis, fx et møde eller en
workshop, på video eller audio. Kontakt
Gitte Gravengaard, hvis du kunne være
interesseret. Alt anonymiseres naturligvis.

CIRCD Working Papers
I den nyeste artikel i vores online
tidsskrift CIRCD Working papers in Social
Interaction beskriver Gitte Gravengaard
og Malene Kjær, hvordan man analyserer
læring i professionel praksis. I artiklen
kombinerer de traditionel læringsteori med
interaktionsforskning og giver samtidig en
lang række gode råd til den, der selv
ønsker at prøve kræfter med denne type
undersøgelser.

CIRCD skriveophold
I vinterkulden begav en gruppe CIRCDmedlemmer sig afsted til det nordlige
Sjælland for at krybe i skrivhi i tre dage
sammen. Dagene blev brugt til at skrive
på artikler og bøger foran den varme pejs,
og på gåturene mellem skrivesessionerne
var der tid til at reflektere over og sparre
omkring skriveprocesser og tekstindhold.

Fremtidens Rådgiver 2018
Vi vil gerne allerede nu gerne invitere dig
til seminaret Fremtidens Rådgiver 2018 i
november på KU.
Her vil en række oplægsholdere fortælle
om de nyeste tendenser inden for
kommunikationsrådgivning og lægge op til
debat om kommunikationsrådgiverens
ændrede rolle og arbejdsområder.

Tid og sted for seminaret samt program
offentliggøres snarest på CIRCDhjemmesiden.

Læs mere på vores hjemmeside
Hvis du har brug for en ekspert til et oplæg, til en bestemt opgave eller til et interview, kan
du altid kontakte os via vores hjemmeside CIRCD.ku.dk. Og skulle du have lyst til at læse
mere om vores forskning, publikationer, projekter og undervisning, er hjemmesiden også
stedet, hvor du kan finde mere information.
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