Dette efterår er fyldt med konferencer og dataindsamling for os i Centre for
Interaction Research and Communication Design (CIRCD), og det kan du læse
meget mere om i dette nyhedsbrev. Vi har også offentliggjort endnu en Pecha Kucha
– denne gang om videomøder.
Samtidig er vi kommet godt i gang med vores nye forskningsprojekt om
kommunikationsrådgivning – måske skal du og din virksomhed være en del af det?
Endelig nærmer vores årlige konference, Copenhagen Multimodality Day, sig med
hastige skridt. Måske ses vi? Det er gratis, men husk tilmelding er nødvendig.

Pecha Kucha om videomøder
Professor Mie Femø Nielsen fra CIRCD
præsenterer i denne Pecha Kucha de
nyeste findings fra det store
forskningsprojekt "Video mediated
professional interaction" – om hvordan
professionelle interagerer på
videomøder.Projektet er finansieret af
Velux Fonden, Carlsbergfondet og
Københavns Universitet.

Nyt forskningsprojekt om kommunikationsrådgivning
Gitte Gravengaard har i foråret samlet en større gruppe forskere, rådgivere og studerende
for at besvare spørgsmålet: Hvad er god og effektiv kommunikationsrådgivning – og
hvordan ser det ud i praksis? I øjeblikket gennemføres en stor interviewundersøgelse
blandt danske rådgivere og rekvirenter, som benytter sig af rådgivere.
Kontakt Gitte Gravengaard hvis du eller din virksomhed vil være en del af undersøgelsen –
og læs mere om projektet på hjemmesiden.

Seminar om måling
I september afholdt CIRCD et seminar om
måling af kommunikation og interaktion,
hvor både forskere, praktikere og
studerende deltog. Dagens emne var,
hvordan man mest hensigtsmæssigt kan
måle kommunikation, og hvilke nye
tendenser der er på området. Læs mere
om dagens oplægsholdere.

Copenhagen Multimodality
Day 2017
Det årligt tilbagevendende
forskningsseminar Copenhagen
Multimodality Day afholdes 6. oktober
2017 – og der er meget spændende at
komme efter. Deltagelse er gratis, men
tilmelding er nødvendig. Kig forbi og bliv
klogere på, hvad der rører sig lige nu
inden for forskningen i interaktion – og
mød Charles Goodwin, som er keynote
speaker på dagen.

Dataindsamling i Europa
Forskere og studerende fra CIRCD og KU
har i sidste uge været i Milano, Paris,
Dublin og København for synkront at filme
videomøder mellem teams i en stor
international virksomhed.
Dataindsamlingen er en vigtig del af vores
Velux-finansierede forskningsprojekt om
professionelles brug af videomøder.

Det globale arbejdsliv
Hvad er de største udfordringer ved internationalt samarbejde – og hvilke fordele og
ulemper er knyttet til at arbejde globalt? Disse spørgsmål besvares af CIRCDmedlemmerne Signe Ørum og Brian Due i en podcastserie produceret af IDA. Læs mere
om indholdet på vores hjemmeside og lyt til første episode i podcast-serien her.

Datasessions
I CIRCD afholder vi flere gange om året datasessions, hvor forskere eller studerende
medbringer data – fx fra en samtale, et møde eller andet. Næste datasession er onsdag
d. 11. oktober kl. 11-13 på Søndre Campus (KUA), og deltagelse er gratis. Data vil være
videooptagelser af lokale og virtuelle møder fra Liv Hasserts ph.d.-projekt, der fokuserer
på projektledelsespraksis og interaktion i globale projektteams. Skriv til Simon Bierring
Lange (simon.lange@hum.ku.dk), hvis du ønsker at deltage (senest 9. okt.).
Læs mere om datasessions på vores hjemmeside.

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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