Vi har glædet os til at fortælle dig om, hvad vi arbejder med i Centre for Interaction Research
and Communication Design (CIRCD) dette forår. Vi har eksempelvis offentliggjort endnu en
CIRCD TALK – denne gang om at optimere praktikforløb i organisationer. Samtidig er vi
begyndt at samle data ind til det store VELUX-projekt om videomøder, og vi har planlagt
vores årlige konference, Copenhagen Multimodality Day. Alt dette – og en del mere – kan du
læse om i dette nyhedsbrev.

CIRCD TALKS
Hvordan tilrettelægger man optimale
praktikforløb – til gavn for både
studerende og organisationer?
I den seneste video på vores
YouTubekanal, CIRCD TALKS, giver Gitte
Gravengaard en række gode råd til at
skabe endnu bedre praktikforløb.
Rådene er baseret på forskning i
kommunikations- og journaliststuderendes
praktikforløb.

Dataindsamlingen er i gang
Hvordan agerer deltagere i videomøder,
og hvordan kan disse møder optimeres?
Det skal forskningsprojektet Professionals’
use of video meetings, som er finansieret
af Velux Fonden, svare på. Og vi er netop
begyndt at samle data ind i Esbjerg,
Brovst og Københavns Kommune, hvor de
arbejder med tele-healthcare og virtuelle
bostøttesamtaler. Læs mere på CIRCDhjemmesiden.

Hvordan ser fremtidens kontor
ud?
Kontorindretningen spiller en vigtig rolle
for samarbejde, kreativitet og interaktion
på en arbejdsplads. Følg vores erhvervsph.d. Thomas L.W. Tofts (NCC Property
Development) nye blog, hvor han løbende
fortæller om egen og andres forskning i
optimal kontorindretning. Og læs mere om
hans ph.d.-forskningsprojekt Social Office
Design.

Multimodality Day
CIRCD afholder for tredje gang seminaret
Multimodality Day om interaktionsforskning og multimodalitet på
Københavns Universitet 6. oktober 2017.
Keynote speaker er Charles Goodwin.
Deadline for abstracts er 20. juni.

Tanya K. Christensen besøger
Deutsche Bundeskriminalamt
Hvordan arbejder man med at foretage
sproglige analyser af fx trusselsbreve?
Hvordan kan man sandsynliggøre at
eventuelle mistænkte har skrevet et givent
brev? Disse spørgsmål arbejder
retslingvist Tanya Karoli Christensen med
i sin forskning. Og i denne måned er hun
inviteret på besøg hos det tyske
Bundeskriminalamt for at se, hvordan de
arbejder med disse ting. Læs mere på
hjemmesiden.

Nye regler for håndtering af
persondata
Når vi i CIRCD studerer interaktion
mellem mennesker, betyder det, at vi i alle
projekter indsamler store mængder videoog lydoptagelser samt fotos af mennesker,
som taler sammen og gør ting sammen.
Maj 2018 træder nye EU-regler i kraft for,
hvordan disse data skal beskyttes, så
informanterne kan føle sig endnu mere
trygge.
Disse krav arbejder vi i CIRCD allerede nu
på at tage højde for. Læs mere.

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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