Der er sket en masse i Centre for Interaction Research and Communication Design (CIRCD)
dette efterår. Vi har fx afholdt en meget velbesøgt konference på Københavns Universitet i
anledning af udgivelsen af vores nye bøger: Kommunikation i Internationale Virksomheder bind 1
og 2. Derudover har vi offentliggjort den første i rækken af præsentationsvideoer på YouTube:
CIRCD TALKS. Endelig har vi modtaget en forskningsbevilling fraVELUX FONDEN, som giver
mulighed for en massiv forskning i videomøder. Alt dette - og en del mere - kan du læse om i
dette nyhedsbrev.

Konference på KU
19. september arrangerede vi
konferencen Samarbejde på tværs:
Kommunikation i Internationale
Virksomheder på Københavns Universitet.
Her gav både forskere og erfarne
praktikere deres bud på udfordringer og
løsninger, når det gælder international
virksomhedskommunikation.
Du har både mulighed for at se
oplægsholdernes slides og videooptagelser
af konferencen.

Åben forelæsning om at
kombinere big og small data
Når man kombinerer big data og small
data, sikrer man både bredde og dybde i
sine analyser. Denne metode har et
enormt potentiale - både som metodisk og
analytisk redskab og som grundlag for
udvikling af nye produkter eller processer.
Hør mere d. 7. december, hvor Brian Due
fra CIRCD og Tobias Borgnakke fra
Sociologisk Institut på KU holder åben
forelæsning om emnet, hvor alle er
velkomne. Læs mere i invitationen.

Kommunikation i Internationale
Virksomheder
Vores nyeste udgivelse beskæftiger sig
med en række forskellige emner inden for
International Business
Communication. Bøgerne, Kommunikation
i Internationale Virksomheder bind 1 og
2, tager udgangspunkt i praksis i
internationale virksomheder fra hele
verden og argumenterer for, at blikket på
detaljen i interaktionen kan betyde meget
for skabelsen af effektive og produktive
samarbejder på tværs af lande og
kulturer. Bøgerne er udgivet hos
Samfundslitteratur.

CIRCD TALKS
Hvad forsker medlemmerne af CIRCD i og hvad kan forskningsresultaterne
bruges til i praksis? Det fortæller vi nu om
i en række videoer på vores nyetablerede
kanal på YouTube: CIRCD TALKS.
I den første video gør Thomas L.W. Toft
fra CIRCD dig klogere på, hvordan
kontorindretning faciliterer godt
samarbejde.

Er du ansvarlig for praktikanter?
Få viden om og ideer til, hvordan du kan skabe endnu mere effektive praktikforløb - til gavn
for både praktikanter og jeres virksomhed - på hjemmesiden praktikantvejleder.dk.
Hjemmesiden er skabt af CIRCD-forskere og er baseret på et stort forskningsprojekt om,
hvordan praktikanter lærer via deltagelse i praksis, og hvordan de bliver en del af den
professionelle kultur på praktikstedet.

Forskningsbevilling fra VELUX
FONDEN
I september har CIRCD modtaget en
forskningsbevilling fra VELUX FONDEN
på 6 mio. kroner til
forskningsprojektet Videomediated
Interaction. Forskningsgruppen bag
projektet skal undersøge videomøder i
telemedicin og offshore business mhp. at
kortlægge, hvad der rent faktisk sker i
praksis, og hvordan man kan forbedre
denne praksis. Læs mere om
forskningsprojektet på CIRCD's
hjemmeside.

Forskningspris til Brian Due
Forbundet Kommunikation og Sprog har
tildelt Brian Due deres
erhvervsforskningspris, som uddeles hvert
andet år. Prisen gives til Brian Due for
hans erhvervsrettede humanistiske
forskning og arbejde med at skabe
forbindelse mellem forskning,
undervisning og erhvervslivet. Prisen blev
overrakt ved et arrangement om
international virksomhedskommunikation
på Carlsberg i går, d. 14. november. Læs
mere om Brian Dues forskning på
CIRCD's 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.

Bedste hilsner
Forskerne i CIRCD
Centre for Interaction Research and Communication Design
Københavns Universitet

