Godt nytår!
Dette nyhedsbrev præsenterer vores nyeste CIRCD TALK om, hvordan man
holder gode videomøder. Samtidig praler vi lidt af vores dygtige studerende,
både når de holder oplæg om deres specialeprojekter, og hvad de kan bruges
til, og når et helt hold studerende løser udfordringer knyttet til virtuelt
teamsamarbejde for en rekvirent. Den nyeste artikel i vores tidsskrift diskuterer,
hvordan kommunikationsrådgivning som fagområde har udviklet sig fra 60’erne
til i dag, og endelig har et af CIRCD-medlemmerne fået en stor
forskningsbevilling fra Carlsberg til at forske i trusler.

CIRCD TALKS
Hvordan ser det gode og effektive
videomøde ud? Se vores nyeste CIRCD
TALK, hvor Simon Bierring Lange giver en
række tips til at holde bedre videomøder
og optimere det virtuelle samarbejde.
Måske finder du inspiration til dit næste
videomøde....
Læs mere om Langes forskningsprojekt
Improving video encounters på
hjemmesiden.

Hvordan forbedrer forskning professionel praksis?
På en nyligt afholdt konference i Ghent om anvendt forskning (ALAPP) præsenterede en
række CIRCD-medlemmer i et samlet panel deres bud på, hvordan forskere og praktikere
kan samarbejde om at forbedre professionel praksis. Læs mere om dette panel og se alle
abstracts.

Specialefremlæggelser
I november inviterede vi nogle af de
dygtigste specialeskrivere fra
Kommunikation og Medier til at holde
oplæg om deres specialer. Her fortæller
de hver især om, hvad de har
undersøgt, hvad de har fundet frem til –
og hvad resultaterne kan bruges til i
fremtiden. På den måde sikrer vi
videndeling, og kommende
specialeskrivere bliver inspireret til deres
egen specialeproces.

Kommunikationsrådgivning
som fagområde
I den nyeste artikel i vores online-tidsskrift
CIRCD Working papers in Social
Interaction beskriver Gitte Gravengaard
og Anne Kjærgaard, hvordan
kommunikationsrådgivning som felt har
udviklet sig i Danmark fra 60’erne til i dag
– fra den traditionelle sproglige rådgivning
til co-creation-processer og big data.

Stor bevilling fra Carlsberg
Tanya Karoli Kristensen har i december
modtaget en millionbevilling fra Carlsberg,
som gør det muligt at forske i trusler og
opdyrke retslingvistik som fagområde i
Danmark. Læs mere om
projektet Understanding threats:
Language and genre på hjemmesiden.

Klimaksdag for studerende
Efter måneder med dataindsamling og
analyse præsenterede de studerende fra
kurset Kommunikation i globale kontekster
i december deres findings og anbefalinger
for deres rekvirent – en stor international
ingeniørvirksomhed. Det overordnede
tema var virtuelt teamsamarbejde.

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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