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INSTITUTTETS BERETNING

Indledning
Instituttet har siden januar 2000 været hjemsted for forskning og
uddannelse inden for områderne kommunikation, journalistik og data-
logi.

Instituttet spænder over både det humanistiske og det naturviden-
skabelige hovedområde og rummer også en stærk samfundsviden-
skabelig orientering inden for alle tre fag. Forskningen i instituttet
strækker sig fra grundforskning over strategisk forskning til forskellige
former for anvendt forskning og forskningsbaseret udviklingsarbejde.

Instituttet varetager undervisningen i 3 overbygningsfag: Kommuni-
kation, Journalistik og Datalogi og bidrager til den humanistiske og den
naturvidenskabelige basisuddannelse. Hertil kommer to åbne uddan-
nelser: Master i Professionel Kommunikation (MPK, tidligere kaldet
InterKomm+) og Master i Computer Mediated Communication (MCC),
samt bidrag til den Åbne Humanistiske Basisuddannelse. Instituttet
varetager desuden på opdrag af IT-Universitetet i København en
kandidatuddannelse i Tværfaglig IT-udvikling.

Indtil 30. juni 2003 fungerede institutleder Niels Erik Wille samtidig
som afdelingsleder for Kommunikation og Journalistik, mens lektor
Niels Christian Juul var udpeget som afdelingsleder for Datalogi-
afdelingen.

Fra 1. juli 2003 blev instituttet reorganiseret i tre faglige afdelinger,
ledet af hver sin afdelingsleder og med lektor Niels Christian Juul som
institutleder:
1) Afdelingen for Kommunikation ledet af professor Kim Schrøder
2) Afdelingen for Journalistik ledet af lektor Michael Bruun Andersen og
3) Datalogiafdelingen ledet af lektor Troels Andreasen.
De tre afdelingsledere udgør sammen med institutlederen instituttets
ledelse. Den daglige ledelse varetages af et ledelsesteam i hver
afdeling bestående af afdelingsleder, studieledere og ansatte sektions-
ledere.

Ved siden af de tre faglige afdelinger huser instituttet stadig cente-
rets AV-afdeling med en ansat leder, Ole Meyer-Lassen.

I tilknytning til Datalogiafdelingen findes Driftsafdelingen (IT-ser-
vices), som har en ansat leder, systemchef Kim Mikkelsen. Denne
sektion udfører en række drift- og udviklingsopgaver for centret, herun-
der e-post-kontoret, drift og udbygning af RUnet, herunder Plug’n
Study, portal-projektet og en række andre fælles center services. I
tilknytning til afdelingen for Kommunikation er der oprettet en sektion



6

INSTITUTTETS BERETNING

for Teknisk Drift og Udvikling, også med en ansat leder, sektionsleder
Kim Sandholdt. Sektionen yder service og udvikling indenfor IT og AV
til såvel afdelingen for kommunikation og journalistik.

Ansatte på institutniveau
2/3 lektor (institutleder)
1/2 ekspeditionssekretær (institutsekretær)
1 AC-fuldmægtig

Institutbestyrelsen 2003:
Institutleder: Lektor Niels Erik Wille (Kommunikation) indtil 30.6.03,
Lektor Niels Chr. Juul (Datalogi) fra 1.7.03

VIP-repr.: Lektor Michael Bruun Andersen (Journalistik)
Suppleant: Lektor Kirsten Mogensen (Journalistik)

VIP.repr.: Lektor Niels Chr. Juul (Datalogi) indtil 30.6.03,
Lektor Troels Andreasen (Datalogi) fra 1.7.03

VIP-repr.: Professor Kim Schrøder (Kommunikation)
Suppleant: Lektor Hanne Løngreen (Kommunikation)

VIP-repr.: Ph.d.-studerende Ida Schultz (journalistik)
Suppleant: Ph.d.-studerende Pernille Bjørn Rasmussen (Datalogi)

Tek-tap-repr.: Driftleder Kim Mikkelsen (Datalogi)

Kontor-tap-repr.: Assistent Iben Nielsen (Kommunikation)
Suppleant: Kontorfuldmægtig Anne-Lise Roed (Datalogi)

Stud.-repr.: Sandra Jensen (Datalogi/Kommunikation) fra 15.10.03

Eksternt medlem: Allan J. Christensen, PLS Rambøll Management
A/S, indtil 1.4.2003

Fast observatør: Claus Poulsen
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Fastansatte i instituttet:
Videnskabelige medarbejdere :
5  Professorer
33 Lektorer
1 Lektorvikarer
4 Studielektorer
6 Adjunkter
1 Undervisningsadjunkter
1 Forskningsassistenter
19 ph.d.-studerende

Kontor-TAP:
3 Fuldmægtige
1 Ekspeditionssekretærer
2 Kontorfuldmægtige
4 Overassistenter
6 Assistenter

TEK-TAP:
1 Systemchef
1 Sektionsleder
5 EDB-fuldmægtige
2 Ingeniørassistenter
2 AV-teknikere
2 Driftsassistenter
3 Edb-medarbejdere
2 Systemadministrator
1 Systemprogrammør

Resten af instituttets årsberetning er organiseret efter de tre faglige
afdelinger: Kommunikation, Journalistik og Datalogi efterfulgt af beret-
ninger fra de tre tekniske sektioner: AV, Driftafdelingen og Teknisk Drift
og Udvikling. Endelig følger hoveddelen med beretninger fra de viden-
skabelige medarbejdere i de tre faglige afdelinger.
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Afdelingen for Kommunikation
Afdelingen varetager forskning og undervisning inden for fagområdet
kommunikation.

Forskningen tager sit udgangspunkt i behovet for viden inden for
overbygnings-uddannelsen i Kommunikation og de praksisfelter som
den retter sig imod. Den overordnede målsætning er at teori, metode
og viden som udvikles gennem forskningen skal bidrage til en bedre
forståelse af vilkårene for praksis og til at videreudvikle praksis.

For faget Kommunikation er den centrale praksis „faglig formidling“,
dvs. formidling af fagligt baseret viden til bestemte målgrupper, især
uden for fagfolkenes egen kreds. I fokus for såvel forskning som
undervisning er samspillet mellem kommunikationens faglige indhold,
de anvendte mediers muligheder og begrænsninger og målgrupper-
nes forudsætninger for at tilegne sig indholdet i det kommunikerede.
Centrale områder er magasinpresse og fagpresse, fagbøger og
lærebøger, brochurer og foldere, udstillinger, videogrammer, lyd- og
lyd/dias-præsentationer, samt interaktive medier (multimedier og
netmedier). Hertil kommer intern og ekstern information i institutioner,
virksomheder og organisationer, samt studier af holdninger, forestillin-
ger og begreber i offentlighed og hverdagsliv som har betydning for
modtagelse og tilegnelse af faglig information.

Forskning
Efter starten af Center for Brugerorienteret Kommunikationsforskning
i december 2002 er der i 2003 etableret yderligere to forskningscentre
med det formål at fokusere afdelingens forskning inden for i alt tre
felter: Center for Visual Communication og Center for Viden og De-
sign i Nye Medier i foråret 2003.
Afdelingens forskningsorganisering ser herefter derefter således ud:

– Center for Brugerorienteret Kommunikationsforskning, sted-
fortrædende leder lektor Louise Phillips, http://www.usercom.ruc.dk/

– Center for Visual Communication, leder lektor Bruno Ingemann,
http://www.cvc.ruc.dk/

– Center for Viden og Design i Nye Medier, leder lektor Simon
Heilesen, http://www.viden-design.ruc.dk/
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Centrene, der hvert samler nogenlunde lige mange forskere og omfat-
ter både fastansatte og løstansatte VIP’er, har gennem 2003 været
præget af livlig aktivitet, med en vekselvirkning mellem på den ene
side interne seminarer for medlemmerne og på den anden side åbne,
offentlige seminarer og konferencer med oplægsholdere og deltagere
fra andre læreanstalter og fra kommunikationsbranchen. En række
forskere i de tre centre er involveret i ledende og deltagende roller i
nationale, nordiske og internationale forskningssamarbejder inden for
blandt andet læring og medier, sundhedskommunikation, samarbejde
på nettet og erhvervsjournalistik.

Forskeruddannelse
Afdelingen udbyder sammen med Afdelingen for Journalistik og Institut
for Sprog og Kultur ph.d. programmet Kommunikation, Journalistik og
Medier. Programmet ledes af en styregruppe med lektor Niels Erik
Wille som formand. Han repræsenterer desuden Afdelingen i bestyrel-
sen for den landsdækkende Forskerskolen i Medier, Kommunikation
og Journalistik. Forskerskolens primære opgave er at udbyde kurser
for de ph.d.-studerende ved de deltagende institutioner, og at medvirke
til kompetenceudvikling for ph.d.-vejlederne.

På forskeruddannelsesområdet deltager Afdelingen desuden (ved
professor Kim Schrøder) i det NorFa-finansierede Nordic Network of
Media and Communication 2003-5, der arrangerer forsker-
uddannelseskurser for nordiske forskerstuderende, og i det europæi-
ske sommerskoleprogram for forskerstuderende The Intensive Euro-
pean Programme for Doctoral Research in Communication (IEPDC).

Uddannelse
Afdelingen har (især ved lektorvikar Olav Harsløf) igennem hele 2003
været aktiv i det regionale samarbejde omkring Musicon Valley-initiati-
vet. Arbejdet har især bestået i at udvikle et nyt overbygningsfag med
titlen Performance Design, der starter i september 2004. Uddannel-
sen ligger inden for området oplevelseskommunikation (på engelsk
Arts Management). Faget skal kunne indgå i kombinationer med bl.a.
Virksomhedsstudier og Datalogi.

Kommunikation har i 2003 oplevet en lille nedgang i studentertallet,
således at der pr. 1. sept. 2003 i alt var 1218 registrerede studerende i
Kommunikation (inkl. masteruddannelsen MPK). I det akademiske år
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2002/03 var der 178 studerende der blev kandidater med Kommunika-
tion som fag.

Den åbne uddannelse InterKomm+ blev pr. 1. september 2003
omdannet til en masteruddannelse (Master i Professional Kommuni-
kation), der fortsat har stor søgning. Der er 53 indskrevne studerende.
Uddannelsen i Master i Computer Mediated Communication (MCC)
optog pr. 1. september 2003 et nyt hold studerende og har i alt 51
indskrevne.

En toningsuddannelse i Interaktive Medier tilbydes som en kombina-
tion af Kommunikation og Datalogi med et særligt tilrettelagt forløb.
Der er desuden etableret en toningsuddannelse i museumsformidling
i samarbejde med faget Historie. Der arbejdes på at udvikle en en-
gelsksproget linie i International Communikation med start den 1.
september 2004; fagligt og færdighedsmæssigt vil denne linie dække
de samme kompetenceområder som den dansksprogede uddan-
nelse, mens vægten emnemæssigt vil komme til at ligge på internatio-
nal og interkulturel kommunikation i det globaliserede samfund.

Internationalisering
Afdelingen er internationalt aktiv og indgår i en række netværk med
kontakter til England, Holland, Frankrig, Italien, Spanien og Portugal,
samt uden for Europa til Canada, USA og Australien. Etableringen af
et særligt engelsksproget kursus- og projekt udbud på såvel Modul 1
som Modul 2 i Kommunikation tiltrækker mange udenlandske stude-
rende både i SOCRATES-programmet og i andre internationale net-
værk (39 udenlandske studerende i 2003). Det er også forudsætnin-
gen for Kommunikations deltagelse i det konsortium der udbuder en
European Master in Communication, Media, and Cultural Studies.
Kommunikation har endvidere i juli 2003 for første gang udbudt en
international sommerskole i „Interviewing, ethno-graphy, and radio
communication“ med Professor David Dunaway, University of New
Mexico som underviser.

Ph.d.-grader
Dorthe Staunæs: Etnicitet, køn og skoleliv.
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Ansatte i afdelingen for Kommunikation
Videnskabeligt personale:
3 professorer
20 lektorer
4 adjunkter
1 studielektor
1 undervisningsadjunkt
1 forskningsassistent
5 ph.d.-studerende
20 eksterne lektorer og undervisningsassistenter

Administrativt personale:
½ ekspeditionssekretær (afdelingssekretær)
1 AC-fuldmægtige
1 kontorfuldmægtig
1 overassistent
2 assistenter
2 studievejledere

Medlemmer af studienævnet på Kommunikation:
Vip-repræsentanter:
Birgitte Ravn Olesen (studieleder)
Iben Jensen
Karsten Pedersen

Studenterrepræsentanter:
Lotte Petersen
Klaus Cramer Johnsen
Lasse Rytter Thernøe

Kandidater:
I alt 178 studerende blev kandidater fra Kommunikation i studieåret
2002-2003.

Deltidsansatte lærere:
Eksterne lektorer:
Bjarne Jakobsen
Bente Kristiansen
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Hanne Dankert
Helle Nordentoft Jacobsen
Jens C. S. Justesen
Kirsten Meyer
Kim Sandholdt
Nana Vaaben
Nina Blom Andersen
Normann Sloth
Mogens Arngot Knudsen
Nils Sjøberg
Pernille Eisenhardt
Rasmus Jønsson
Susanne Kiehn
Tine Mark Jensen
Ursula Plesner

Undervisningsassistenter:
Camilla Trane
Hanne Koch Poulsen
Ole Larsen

INSTITUTTETS BERETNING
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Afdelingen for Journalistik
Året 2003 bød på glædelige begivenheder, udfordringer, forandringer
og stor aktivitet på afdelingens fire virksomhedsområder: Undervis-
ning, forskning, formidling og administration.

Uddannelse
Journalistuddannelsen på RUC blev oprettet i 1999, og kunne således
i 2003 fejre 5-års jubilæum. Det skete i september med store fest for
studenter, interne og eksterne lærere, censorer foruden indbudte
gæster fra de konkurrerende uddannelser i Odense og Århus og fra
mediebranchen. I anledning af jubilæet blev udgivet et lille skrift -
Journalistik på to ben - som viste udenforstående hvor langt man var
kommet med den integration af det akademiske (det ene ben) og det
praktisk-håndværks-mæssige (det andet ben), som er kernen i
journalistikfaget på RUC.

Med 5-års jubilæet var tiden også kommet til igangsættelsen af
Danmarks Evalueringsinstituts (EVA) evaluering af uddannelsen, idet
det var en forudsætning for igangsættelsen, at de to nye uddannelser i
Roskilde og Odense sammen med den gamle i Århus skulle evalu-
eres efter 5 år. Dette arbejde påbegyndtes med en selvevaluerings-
rapport i efteråret, som - helt efter hensigten - gav anledning til yderli-
gere selvrefleksion blandt lærere og studenter med henblik på forbed-
ring af uddannelsen. Evalueringsarbejdet lovedes færdigt i april 2004.

Journalistuddannelsen på RUC optager 50 studenter to gange årligt,
og den 1. september 2003 var der indskrevet 532 studenter.

I løbet af det akademiske år 2002/03 afsluttede 21 uddannelsen
som kandidater (cand. comm.) i journalistik.

Forskning
Forskningen i journalistik har som mål at bidrage til at udvikle forståel-
sen af det journalistiske virksomhedsområde i demokratiske samfund,
og at underbygge undervisningen i journalistik med henblik på at
udvikle og forbedre den journalistiske praksis. Forskningen blev drevet
af 4 fastansatte med forskningstid og 2 stipendiater. Også på forsk-
ningssiden blev 2003 et mærkeår idet den første ph.d. blev uddannet
fra Journalistik. Afhandlingen fik, som den første systematiske og
kritiske analyse af dansk EU-journalistik, bred dækning i medierne. Et
seminar med temaet avisdesign bød på spændende drøftelser af

INSTITUTTETS BERETNING
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fremtiden for dansk avisdesign blandt ældre og yngre, danske avis-
designere.

Opslag i Infomedia afslører at Journalistik også i 2003 bedrev
omfattende forskningsformidling i medierne gennem avis- og andre
indlæg i medierne, ekspertudtalelser og andre kommentarer i medi-
erne. Også Folketingets kulturudvalg havde bud efter Journalistik på
eksperthøringen om privatiseringen af TV2.

Administration og IT-service
Administrativt bød 2003 også på nyheder, idet faget Journalistik blev
en selvstændig afdeling med egen afdelingsleder.
Sekretariatsfunktionerne varetages af en overassistent, som er afde-
lingssekretær og studienævnssekretær, og en assistent, som er hus-
sekretær. Videre består den administrative stab af en studievejleder.

It- og anden teknisk support varetages af medarbejdere fra den
fælles enhed for Teknisk Drift og Udvikling, som afdelingen deler med
afdelingen for Kommunikation.

Ph.d.-grader
Mark Ørsten: Transnational politisk journalistik.

Ansatte i Afdelingen for Journalistik
Videnskabeligt personale:
1 professorer
3 lektorer
3 studielektorer
2 ph.d.-studerende (heraf 1 eksternt finansieret)
20 eksterne lektorer og undervisningsassistenter

Administrativt personale:
1 overassistent
1 assistenter
1 studievejleder

Medlemmer af studienævnet på Journalistik:
Vip-repræsentanter:
Jørgen Poulsen, studieleder
Leif Becker Jensen
Hanne Dam

INSTITUTTETS BERETNING
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Studenterrepræsentanter:
Morten Runge Olesen
Thomas Sundberg
Anna Rossman Thejsen

Kandidater:
I alt 22 studerende blev kandidater fra Journalistik i studieåret 2002-
2003.

Deltidsansatte lærere
Eksterne lektorer:
Anders Refnov
Anne Lea Landsted
Anne Tortzen
Arne Notkin
Jacob Topsøe Johansen
Norbert Wildermuth
Stig Hjarvard
 
Undervisningsassistenter:
Christian Høy-Nielsen
Gitte Hansen
Henrik Rysbakke Nielsen
Jacob Elkjær
Jesper Hyhne
Kasper Haugaard
Kristoffer Gravgaard
Pernille Bøggild
Roald Hald Andersen

INSTITUTTETS BERETNING
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Afdelingen for Datalogi
Afdelingen varetager forskning og uddannelse i datalogi.

Forskning
Forskningen i datalogi på RUC markerer sig indenfor flere overlap-
pende områder:

– Intelligente Systemer
med vægt på »computational logic«, databaser og fleksible fore-
spørgselssystemer, vidensrepræsentation og programmerings-
sprog,

– Distribuerede systemer og programmeringssprog,
herunder bla.  »mobile and ubiquitous computing« med vægt på
bl.a. sikkerhedsaspektet.

– Systemudvikling
med vægt på forundersøgelser og design af multimediesystemer,
interaktion og grænseflader.

Datalogiafdelingens medarbejdere deltager i en række nationale og
internationale forskningsprojekter, herunder  OntoQuery: Ontologi-
baserede forspørgselssystemer, ASAP - Advanced Specialization and
Analysis for Pervasive Systems og HealthcareIT-HIT. I 2003 afslutte-
des forskningsprojektet DIWA: Design og anvendelse af interaktive
Web-applikationer. Finansieringen til disse projekter kommer primært
fra puljer under forskningsrådene og fra EU-midler.

I 2003 har afdelingen igen været vært for eller medarbejderne har
været med til at arrangere en række internationale forskningskonferen-
cer og enkelte nationale og regionale begivenheder.

Afdelingen har i de seneste år været inde i en vækstperiode, hvor
staben af fastansatte VIP’er er udbygget i takt med en stigende tilgang
til datalogiuddannelserne. Det har dog også været nødvendigt at
fastholde en erfaren stab af eksterne undervisere. Uden disse ville
afdelingen ikke kunne varetage sine undervisningsforpligtigelser.
Samtidig skal det understreges at de eksterne relationer også bidra-
ger positivt til formidlingen af datalogiens mere erhvervsrettede sider.

I 2003 har der ikke været afgang af faste VIP’er og med udgangen af
året er et adjunktur netop besat og et professorat er under besættelse.

INSTITUTTETS BERETNING
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Uddannelse
Undervisningsindsatsen fordeler sig på den naturvidenskabelige
basisuddannelse, datalogis overbygningsuddannelse, samt kandidat-
uddannelsen i Tværfaglig IT-udvikling i samarbejde med IT-Universite-
tet i København, og afdelingen deltager i Toningsuddannelsen i Interak-
tive Medier i samarbejde med Kommunikationsuddannelsen på RUC.

De studerende indskrevet på datalogi fordelte sig den 1. september
2003 med 218 på overbygningsuddannelsen i datalogi og 70 på kan-
didatuddannelsen i tværfaglig IT-udvikling (TIT). Til forskel fra RUC’s
overbygningsuddannelser er de TIT-studerende indskrevet på fuld tid i
fire semestre. Afdelingen indgår desuden aktivt i internationalisering i
uddannelsen, primært koncentreret om EU’s ERASMUS-program,
hvor der foreligger udvekslingsaftaler med en række europæiske
universiteter med aktive udvekslinger.

Forskeruddannelse
Afdelingens forskeruddannelsesprogram Design and Management of
Information Technology voksede i 2003 til over 10 indskrevne ph.d.
studerende. Gennem programmet forestår afdelingen forskeruddan-
nelse både i form af vejledning og åbne Ph.d. kurser, som også arran-
geres i samarbejde med partnere i afdelingens eksternt finansierede
forskningsprojekter.

Afdelingens forskeruddannelsesprogram samarbejder også med
det regionalt baserede nordiske interdisciplinære Ph.d. program DMIT
– Design and Management of Information Technology.

Administration og IT-service
Datalogiafdelingens administration varetages af en afdelingssekretær,
mens studienævnets administration og vejledningsopgaver varetages
af en studienævnssekretær og to faglige vejledere. Afdelingens hus-
sekretær bidrager desuden til løsningen af ovenstående opgaver samt
ved særlige arrangementer.

 Datalogiafdelingens øvrige sekretærer samt de tekniske medarbej-
dere er samlet i Driftsafdelingen. Udover opgaver for datalogiafdelin-
gens medarbejdere og studerende varetager Driftsafdelingen også
opgaver for resten af universitetscentret, herunder den voksende
opgave med udvikling og drift af de centrale systemer til e-post, web-
server og generel netadgang. Endvidere spiller driftsafdelingen en

INSTITUTTETS BERETNING
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central rolle i det såkaldte Portal-projekt, hvor målet er at etablere en
skræddersyet portal til RUC’s studerende.

Ph.d.-grader
Dixi Louise Henriksen: ProjectWeb as Practice: On the Relevance of
Radical Localism for Information Systems Development Research.

Ansatte i Datalogiafdelingen
Videnskabeligt personale:
1 professor
11 lektorer
2 forskningsassistenter
12 eksterne lektorer
11 ph.d.-studerende (hovedsageligt eksternt finansierede)

Administrativt personale:
1 kontorfuldmægtig
1 overassistent
2 assistenter
2 faglig vejleder

Eksternt finansierede:
4 videnskabelige medarbejdere på deltid (i alt ca. 3/4 årsværk)
4 driftsassistenter/tek-TAP på deltid (i alt ca. 1 1/2 stilling)

Medlemmer af studienævnet på Datalogi:
Vip-repræsentanter:
Keld Bødker, studieleder
Niels Jørgensen
Torben Braüner
Troels Amdreasen

Suppleanter:
Mads Rosendahl
Jesper Simonsen

Studenterrepræsentanter:
Filip Nicolaisen, næstformand
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Amer Munir
Nynne Nylander
Magnus Meinild
Suppleanter:
Ninette Jensen
Michael Zedeler
Fredrik Krog

Medlemmer af studienævnet for Tværfaglig IT:
Vip-repræsentanter:
Keld Bødker, formand
Niels Jørgensen
Suppleant:
Torben Braüner

Studenterrepræsentanter:
Tea Østergaard, næstformand
Sigurd Skyum Kristensen

Kandidater:
I alt 20 studerende blev kandidater fra Datalogi og 17 fra Tværfaglig IT-
udvikling i studieåret 2002-2003.

Deltidsansatte lærere:
Eksterne lektorer:
Anders Børjesson
Bent K. Slot
Birger Andersen
Bjørn Christensen
Bo Holst-Christensen
Finn Gustafsson
Henrik Bo Schucany
Henrik Kryger Høltzer
Jørgen Karpf
Lars Bogetoft Pedersen
Lars C. Kofod
Michael  Claudius
Jens Kaaber Pors
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Studenterundervisere:
Lars Mogensen
Nicolas Kønig
Ninette Jensen
Søren Tranberg Hansen

Studiekonsulent:
Signe Dorph-Petersen

INSTITUTTETS BERETNING
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AV-afdelingen
AV-afdelingen er en serviceenhed, der betjener hele Roskilde Universi-
tetscenter med AV-udstyr. Her udlånes en stadig større samling af
apparatur til studerende og ansatte til studie- og forskningsformål og
andre tjenstlig relevante opgaver. I tilknytning til udstyret sælges film,
filmtilbehør, videobånd, lydbånd, batterier, reservedele til AV-apparatur,
lamper til projektorer m.v. Afdelingen fremkalder også film.

Afdelingen står for opsætning og vedligeholdelse af AV-udstyr i
centerets fælles lokaler. Herunder instruktion af brugerne af dette
udstyr og teknisk hjælp i forbindelse med større RUC-arrangementer,
herunder også fotografering og videooptagelser.

Afdelingens optage- og redigeringsfaciliteter udlånes til RUC-
revelante aktiviteter. Afdelingen giver instruktion i brugen af udstyret,
men påtager sig kun egentlig undervisning efter nærmere aftale med
en rekvirent, og kun mod refusion af medgået tid.

2003 var endnu et spændende år med mange spændende
opgaver bl.a. installation af AV udstyr i de nye bygninger 25 og 27.

AV værkstedet har varetaget flg. opgaver i 2003 vedr. teknisk support
og produktion af audiovisuelt materiale til alle institutter og fælles-
administrationen:
– Daglig hjælp og instruktion i brug af AV udstyr i alle auditorier
– Daglig opstilling af dataprojektorer til undervisning / konference/

eksamener på hele RUC
– Teknisk bistand ved 30 interne og 3 „fremmede“ konferencer + 3

besøgsdage + overbyg-dag
– Teknisk bistand ved 3 doktorforsvar
– Der blev afholdt 10 Personalefotodage, hvor nyansatte kunne få

taget et billede til ID-kortet
– Vi har taget gruppebilleder af ansatte og studerende „on location“ på

RUC
– Vi har taget billeder af RUC’s kunstværker til en ny Kunstbog
– Vi har haft videokurser og instrueret ca. 25 små hold, der har lært at

redigere digital-Video.
– Vi har haft lydkurser hvor ca. 15 små hold har lært at redigere Lyd
– Daglig produktion af digitale billeder i photoshop
– Daglig udprint af digitale eller scannede billeder på fotopapir eller

overhead-foils
– Daglig overførsel af billeder fra RAM kort til adresse på netværket
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– Vi har haft 86 registrerede kopieringssager med 192 overspilning til
VHS-Video – 61 cassettekopier - 24 DVD kopier - 109 CD rom
kopier

– 25 video produktioner har fået digital kompression til brug i PC’eren
eller streaming til nettet

– Daglig reparation af AV udstyr – reparation/splejsning af bånd
– Daglig rådgivning ved indkøb af AV udstyr
– Rådgivning af arkitekter og ingeniører i.f.m. nybygning i alt brugt 300

timer vedr. bygning 25 og 27.

AV udlånet :
I 2003 udlåntes 17.760 stk. udstyr fordelt på 3.552 lånesager.
Antallet af udlån er steget med ca. 10 % om året i de sidste 8 år.  AV
afdelingens driftsbudget er kun 350.000 kr. incl. kontorhold, internt
bogholderi. Der er nu 17 fælles Auditorier og større fælles undervis-
ningsrum.

Ansatte i afdelingen
1 leder
1 fotograf
1 tv-tekniker
1 studentermedhjælp
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Driftsafdelingen (Datalogi)
For driftsafdelingen blev 2003 et særdeles spændende år, hvor vi
begyndte etableringen af plug’n Study og nedsatte portalgruppen. Ved
årets afslutning bestod afdelingen således af: 8 AC-tap, 4 Tek-tap og 2
sekretærer. Gennem den interne bevillingsfordeling var afdelingen
ansvarlig for 2.650.000 kr. fordelt på 1.800.000 til netværk, 250.000
fælles-licenser og 400.000 til e-post og filservice. Endelig anvendes
1.000.000 til betaling for brugen af forskningsnettet. Derudover blev
der stillet 1.000.000 kr. af til udviklingen af portalen og 2.200.000 til
etableringen af plug’n Study

Services
Afdelingen supporterer undervisningen og forskningen på datalogi og
er endvidere ansvarlig for en lang række center-services:

E-mail - IMAP, POP, postlister, virusscan, spamfiltrering, webmail
En af afdelingens vigtigste services er fortsat e-mail tjenesten, som
omfatter drift og udvikling af postservere, servere til virusscan og
spamfiltrering og webmailservere. Endvidere betjenes centeret med
ca 1.000 postlister fordelt på to systemer. Vi har ca. 6.000 faste bru-
gere og RUC modtager ca. 100.000 breve i døgnet. Med hensyn til
virusbekæmpelse bød året på mange udfordringer, hvor specielt to
mailbaserede vira gav anledning til overbelastning af
antivirussystemerne (Sobig-F og Blast).

Netværk - RUNet og plug’n Study
Netværket er afdelingens mest omkostningstunge område. I 2003
betød ombygningerne i bygning  5, 8, 9, 20, samt ibrugtagning af
bygning 25 og 27 væsentlige indkøb til nyt udstyr til disse huse. Endvi-
dere blev backbone switchene i RUNet udskiftet, så alle huse fik
gigabit og nettet blev ligeledes udvidet med en layer 7 switch, samt en
proxy server. Ud over nettets 450 enheder består det af en lang række
services: DNS, DHCP, RADIUS, VPN, DIAL-IN, LDAP og Single Sign
On.
Opgradering af netware servere på datalogi og kommunikation.
Opgradering fra netware 4.11 til netware 6.
Opsætning af 2 nye firewalls. (Vi har nu 4 firewalls).
Etableringen af PNS blev indledt i sensommeren og ved studiestart
var alle basishuse klar med trådløst net og fast net.
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Som noget nyt indledte RUC et samarbejde med IBM om indkøb af
bærbare PC’ere

Ny studenterportal
På baggrund af indstilling fra de tre portalarbejdsgrupper og det efter-
følgende portaludvalg besluttede BFU at igangsætte udviklingen af
studenterportalen. Gruppen er ansvarlig for indførelsen af BSCW på
RUC og udviklingen af studenterportalen.

Der blev i foråret etableret en styregruppe med repræsentanter fra
institutterne, de studerende, fællesadministrationen samt datalogis
driftsafdeling. En referencegruppe med en vip, en student samt en tap
fra hver institut samt fra administrationen, hver af basisuddannelserne
samt biblioteket blev også etableret.

Der blev etableret en projektgruppe med udlån af een projektleder
fra datalogis driftsafdeling samt ansættelse af 3 udviklere på 3/4 tid.
Fra november har projektet desuden haft tilknyttet en ekstern konsu-
lent. Projektgruppen er tilknyttet datalogis driftsafdeling.

Portalprojektet satte per 1. september 3 webbaserede tjenester i
drift:

SSO (Single-SignOn) er en webbaseret tjenester som gør det
muligt at nøjes med at logge ind (dvs. angive brugernavn og løsen)
een gang i løbet af en arbejdsperiode ved første brug af en webtjene-
ste der kræver login. Login til andre tjenester sker herefter automatisk.
Systemet er mere sikkert end alm. login idet de tjenester der anvender
det ikke kommer til at kende brugernes løsen.

Portalino er en slags kombination af en personlig linksamling på
nettet og en tynd portal idet brugeren præsenteres for dels sine egne
links, som da de er webbaseret er tilgængelige overalt hvor man har
en browser til rådighed, dels en samling links til „relevante“ systemer
og websteder på RUC. Relevansen for en given bruger afgøres af
vedkommendes uddannelsesmæssige tilknytning - studerende på
dansk bliver præsenteret for de links danskfaget har ment var rele-
vante etc. Foruden de fagrelevante links indeholder portalinoen også
links til de fælles meget anvendte systemer på RUC: webmail, STADS
selvbetjening, bibliotekets databaser etc. Kombineret med oven-
nævnte SSO giver portalinoen en „næsten portal“ oplevelse for bru-
gerne idet de tjenesterne (inkl. login) kun er et klik væk.

Samarbejdsværktøjet BSCW (som står for Basic Support for
Cooperative Work) blev per 1. september 2003 tilgængelige for alle på
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RUC. Der blev i løbet af efteråret gjort en særlig indsats for at udbrede
kendskabet til BSCW på 1. års basishuse gennem præsentationer og
workshops i relevante sammenhænge.

Portalgruppen gennemførte i starten af efteråret en runde til alle
studienævn og andre grupper der ville drøfte portalspørgsmål. Runden
resulterede i et idékatalog som efterfølgende i styregruppen har dan-
net basis for prioriteringen af udviklingsopgaverne.

Portalgruppen har i efteråret 2003 arbejdet med udvikling af et
kursusbeskrivelsessystem som skal gøre det muligt at få et overblik
over alle de kurser der tilbydes på RUC i løbet af et semester. Det vil
blive muligt at fri-tekst søge på tværs af uddannelser og et abstract vil
være tilgængeligt på engelsk.

Dataene i kursusbeskrivelsessystemet vil være tilgængelige for
fagene til egne webpræsentationer eller semesterplaner.

GRO (Gruppe ROlle databasen) er en basal databasetjeneste som
skal indeholde oplysninger om hvilke grupper i dette ords bredeste
betydning hver enkelt er tilknyttet. Der kan være tale om fagtilknytning,
medlemskab af udvalg, deltagelse i kurser, hustilknytning etc. GRO
kan desforuden håndtere oplysninger om hvilken rolle man spiller i den
enkelte gruppe: er man student, formand eller fx. aktiv.

GRO bliver flankeret af to brugervendte systemer: Hvem er Hvem
eller deltagerliste systemet samt Tilmeldingssystemet. I Hvem er
Hvem kan man, hvis man har adgang til det, se lister over de stude-
rende på et fag, deltagerne på et kursus, medlemmerne i et udvalg.

Tilmeldingssystemet skal gøre det muligt, igen givet de relevante
rettigheder, at tilmelde sig en eller flere grupper. Tilmeldingssystemet
skal specielt bruges ti kursustilmelding.

Andre tjenester
Web - Afdelingen er ansvarlig for driften af  www.ruc.dk ( Obvius fra
Magenta) - tjenesten blev opgraderet i foråret.
Fil-service - Alle ansatte og studerende har adgang til den fælles
filserver Akira (Novell) - skal opgraderes i 2004
Back-up - Vi tager back-up af alle centrale servere, samt servere på
kommunikation og på inst. VIII
RUC Name Directory (RND) - Oracle database med oplysninger over
nuværende og tidligere ansatte og studerende
Kalender - Over sommeren indledte datalogi og dele af kommunika-
tion en test af Oracle Collaboration Suite. Testen skulle afklare om
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dette produkt kunne anvendes i forbindelse på hele centeret. For
første gang i afdelingens historie blev installationen overladt til den
eksterne leverandør. På baggrund af erfaringerne fra dette projekt kan
der gå meget lang tid før vi igen vil anvende eksterne leverandører i
forbindelse med installation.

Vigtige begivenheder
Ved årets begyndelse og flere gange i løbet af foråret, var afdelingen
udsat for tyverier. Til trods for at udstyret var fastboltet i metalbøjler,
lykkedes det tyvene at frigøre det ved at ødelægge inventaret. Efter det
seneste tyveri er der opsat videoovervågning i relevante lokaler.

I løbet af 2003 blev der fortaget revision af Rigsrevisionen, som
skulle klarlægge situationen for IT-kontoret i administrationen og i
driftsafdelingen. Begge afdelinger bestod testen, men der var samtidig
en række opfordringer til forbedringer. Endvidere havde vi besøg af to
revisorer fra Novell, som skulle afdække RUC’s licensforhold. Pga. en
misforståelse viste det sig at RUC ikke havde det korrekte antal
workstationlicenser. Efter revisionen købte RUC 1.300 nye licenser.

Den markante udvidelse af driftsafdelingen medførte en lang dis-
kussion af lokaleforholdene på datalogi. Driftsafdelingen havde en
ønske om fortsat at sidde sammen, men der var ingen ledige lokaler til
de nye medarbejdere. Ansættelsen af de nye medarbejdere betød
derfor at alle VIP’ere på datalogi blev samlet på plan 2 i bygning 42 og
43.

Afrunding
Samlet må man sige at afdelingen leverer en support på et meget højt
niveau, hvor brugerne kan regne med at tjenesterne kører som forven-
tet - netværket kører særdeles stabilt, og IT-vagt ordningen sikre at de
centrale tjenester også køre uden for normal arbejdstid. Der er natur-
ligvis områder hvor vi kan blive bedre, eksempelvis vil et øget samar-
bejde mellem RUC’s forskellige IT-afdelinger være ønskelig.

Visioner og mål for det kommende år
I december afleverede en arbejdsgruppe indstilling vedr. IT-sikkerhed
på RUC til BFU, herunder forslag til omorganisering af de IT-afdelinger
som har ansvar for fælles systemer. BFU valgte at rapporten skulle
indgå som materiale til det arbejde som gruppen vedr. IT-services er i
gang med. Gruppen har til opgave at klarlægge om RUC har den mest
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hensigtsmæssige struktur indenfor IT-området. Der er et stort ønske
om en bedre lokalsupport på alle institutter, og øvelsen vil derfor gå ud
på at samle de opgaver institutterne har til fælles i en eller flere centre
og derved frigøre institutterne for opgaver der tidligere blev løst decen-
tralt. Områderne kunne være filservice, printservice og drift af
studentermaskiner.

I forbindelse med eDag2 i februar 2005 vil RUC blive stillet overfor
en række krav vedr. sikker e-mail. Udbredelsen af digitale certifikater
vil blive påkrævet og netværkstrafikken skal krypteres. Generelt må
man forvente en øget fokusering på IT-sikkerheden.

Indenfor de nærmeste år kan man endvidere forvente en stærk
udvikling indenfor digitaliseringen af forvaltningen. Det vil ikke kun
omhandle omlægning af eksisterende rutiner (som eksempelvis
årskortfornyelse), men også nye tiltag. Det kunne være etableringen af
en personlig portal for kommende RUC studerende, hvor basis-
uddannelserne kunne kommunikere målrettet og præcist til vores nye
studerende. Endvidere ville etablering af alumni.ruc.dk give RUC en
unik mulighed for at kommunikere med færdige kandidater.

Endelig vil det være ønskeligt om RUC kunne spille en mere aktiv
rolle i samarbejdet mellem de danske universiteter, vi skal være med
til at præge udviklingen og dermed sikre at fælles nationale løsninger
kan anvendes på RUC.

Ansatte i afdelingen
1 Systemchef
7 AC-tap’er
4 Tek-tap’er
1 HK-tap

Eksternt finansierede:
4 driftsassistenter/tek-TAP på deltid (i alt ca. 1 1/2 stilling)
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Teknisk Drift og Udvikling (Kommunikation og Journalistik)
Det er sektionens opgave at anskaffe, drive og vedligeholde IT og AV
apparatur inden for afdelingerne Kommunikation og Journalistik. Samt
at udvikle teknologiske løsninger inden for administration, forskning og
undervisning. Det er ligeledes sektionens opgave at anskaffe og
opstille inventar i kontorer og undervisningslokaler.

På IT området er sektionen ansvarlig for ca. 300 pc’ere og admini-
strationen af ca. 760 brugere hvoraf 700 er studerende og 60 er
ansatte.

På AV området driver sektionen 6 større videoredigeringsanlæg
samt 10 mindre laptopbaserede redigeringssystemer. Hertil kommer 3
lydredigeringsanlæg med tilhørende speakbox.

Nye medier (multimedier) er et område som går på tværs og kombi-
nerer IT og AV felterne. Til dette felt råder vi bl.a. over en stor eksperi-
mentel scene med mulighed for opsætning af interaktive ruminstalla-
tioner og virtuelle scenografier.

Drift
Der var i 2003 to store opgaver inden for opbygningen og driften af
infrastrukturen på Kommunikation.

Dels opbygningen af ca. 40 nye IT arbejdspladser. Først januar
måned i byg.5.1. senere på året blev disse flyttet til byg. 44.2.

Dels overgangen til nyt operativsystem og ny server. Denne opgave
var meget stor da den indebar udvikling af nye images til alle typer af
maskiner.

Udvikling
Udviklingsprojekter er blevet en stadig større del af sektionen opgaver.
Dette skyldes blandt andet en stigende professionalisering af studie-
administrationen, den eksterne og interne kommunikation samt et
øget behov for teknologisk udvikling i forbindelse med forsknings-
projekter.

Administrationssystemer
Kommunikation i dag har op imod 750 aktive studerende og udbyder
ca. 30 kurser pr. semester har Kommunikation valgt at indføre forskel-
lige IT systemer til administrationen af Kommunikations aktiviteter.
Vi har udviklet følgende administrative systemer:
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– VIP view til KommStudAdm. Mulighed for at lærer kan få stam-
oplysninger på de studerende de har i grupper og på kurser. Herun-
der muligheden for at send mails til de studerende.

– Semesterplanlægningsværktøj. Indtastningsmodul for nye kurser.
Lærerne indtaster selv oplysninger om nye kurser.  Sekretærer
tildeler lokaler og tidspunkter i samme modul.

– Grafisk kalendersystem til visning og administration af semester-
plan

– Lokaleadministrationssystem til Inst.7

Vi har udviklet følgende støttesystemer til IT supporten:
– Helpdesksystem til indrapportering og opfølgning af support-

opgaver. Indeholder også journal og historik for computere og
brugere.

– Maskindatabase med stamdata for alle sektionens computere.

Webkommunikation
Sektionen har været ansvarlig for at designe, udvikle og implementer
følgende websites.
– Mpk.ruc.dk
– Usercom.ruc.dk
– Cvc.ruc.dk

Ud over disse websites har vi implementeret vores eget CMS system.
Dette vil bl.a. blive brugt til udgivelse af det elektroniske tidsskrift
Dansk Tidsskrift for Kommunikation samt som platform for et nyt
system med råd og vejledning i brugen af sektionens hard- og soft-
ware.

Udvikling af interaktive installationer
I forbindelse med en række undervisnings og forskningsprojekter har
vi blandt andet bidraget til udviklingen af trykfølsomme trædeplader,
panoramaskærme med brug af 3 projektorer samt et interaktivt
lasermatrix system.

Udvikling af supportfunktionen
Vi har iværksat et udviklingsforløb til forbedring af supporten. I forbin-
delse hermed har vi afholdt et seminar hvor vi, med hjælp fra en
konsulent, drøftede problemer og muligheder for en udvikling af
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supportfunktion. Seminaret er blevet opfulgt af en række konkret tiltag
som f.eks. udvikling af anskaffelses- og supportpolitik og udviklingen
ag et helpdesksystem. Udviklingsforløbet er ikke endeligt afsluttet.

Undervisning
Sektionen bidrager i stort omfang til undervisningen i video, lyd og
multimedie produktion.
Vi er ansvarlige for undervisning i optagelses og redigeringsteknikker
som programmering.

Ansatte i afdelingen
1 sektionsleder
1 AC-TAP
3 Tek-TAP
2 edb-assistenter på deltid
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Afdelingen for Kommunikation
Videnskabelige medarbejdere
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Robin Cheesman
Fil.kand., sociologi og økonomisk historie, lektor

Fagområde: Kommunikation

Tilknytning: Kommunikation; MCC

Funktioner: Uddannelsesleder på MCC-uddannelsen, leder af CNCL
(Centre for Netbased Collaboration and Learning)

Aktiviteter

Undervisning:
Uddannelsesleder, projektvejleder

Forskning:
IT-anvendelse i fjernundervisning; IT i 3. verden; nyhedsformidling

Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
Hvad er fleksibel uddannelse? Overblik over undervisningsformer.
Præsentation ved konference om „Fleksibel uddannelse på Bornholm“
20.1.2003 (PowerPoint). (3.c)
Personligt websted: http://www.komm.ruc.dk/personale/robin/

Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Arrangør af konferencen „Fleksibel uddannelse på Bornholm“. (III.4)

Faglige bedømmelser:
Lektorbedømmelser ved Syddansk Universitet. (IV.4)
Adjunktbedømmelse ved Københavns Universitet. (IV.4)
Bedømmelser af Eksterne lektorer ved MCC-uddannelsen.

Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af Kontaktrådet for Bornholms Akademi. (IV.1)
Medlem af Ekspertgruppen i UNEV (Universiteternes efter- og videre-
uddannelse). (IV.1)

KOMMUNIKATION
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KOMMUNIKATION

Christrup, Henriette
Cand.psyk., lektor

Fagområde: Organisationskommunikation

Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse

Aktiviteter

Undervisning:
Jeg har skabt seminarer, værksteder og kurser hvor intentionen er:
- eksperimenterende praksis omkring metodeudvikling til at begribe og
bevæge kommunikationsprocesser
- udvikling af teori med inspiration fra filosofi, psykologi, sociologi,
antropologi
- skabe platform til hver enkelt studerendes arbejde som professionel
reflekterende praktiker i organisatorisk kontekst

Forskning:
Har udfra empiri fra en mangfoldighed af private og offentlige virksom-
heder udviklet en helhedsforståelse for  moderne i management mhp.
kritisk afsløring og opdagelse af mulighedsbetingelser for menneskelig
livsudfoldende bevægelse og meningsfylde i arbejdsindhold og de
indbyrdes forhold. I vekselform med empirien udviklet en teoretisk
reflektionsramme der kan facilitere udviklingsprocesser i organisatori-
ske kontekster. Den største udfordring har været inspirationen fra
både de østlige visdomsskoler og vestens videnskab. Har i min forsk-
ning inddraget eksperimenter med kollektivisering af vidensskabende
processer  i specialeklynge.

Publikationer:
Christrup, Henriette; Ligaard, Jan; Skovmand, Anne-Sofie: Skærpet

opmærksomhed. Roskilde, Kommunikation, 2003, 32. (I.2.a)

Formidling til særlige aftagergrupper:
Ledere i ministerier - på kursus i Forvaltningshøjskolens regi.
Ergo- og fysioterapeuter i center for handicappede.



34

KOMMUNIKATION

Faglige bedømmelser:
Censor ved Aalborg Universitetscenter på master- og kandidatniveau.

Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Seminar om Metateori på Kommunikation, RUC, med professor Mats
Alvesson, Kommunikation. (III.3)
International konference om Luhmanns systemteori, Handelshøjsko-
len, København. (III.3)
Seminar om aktionsforskning, Kommunikation, RUC. (III.3)
Internationalt seminar „Kommunikation, Konflikt og Mediation i organi-
sationer, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet . (III.3)
Seminar: „Se, Paris“ - forskerfortællinger, Kommunikation, RUC .
(III.3)
Erfamøder i Center for ledelse, København. (III.3)
Seminarer i Dansk Selskab for Kreativitet og Innovation. (III.3)
Musikkonference, Roskilde kommune. (III.3)

Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af Akademiet tilknyttet Center for Konfliktløsning, København.
(IV.2)
Deltager i gruppen der planlægger uddannelsen: Performance Design
i Institut VII.
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Oluf Danielsen
Cand.polyt og lic.tech i Fysik, lektor

Fagområde: Formidling af naturvidenskab

Tilknytning:  Kommunikation og Masteruddannelserne Professionel
Kommunikation og IKT & Læring

Aktiviteter:

Undervisning:
Afholdt forelæsningsrækken: Organisation - intern og ekstern kommu-
nikation.
Fungeret som vejleder for en række specialer på Kommunikation.
Fungeret som gæstelærer ved Professionel Kommunikation.
Fungeret som lærer ved IKT&Læring.
Bivejleder for ph.d. studerende Pernille Almlund på Institut IV på RUC.

Forskning:
Atomkraftdebatten i Danmark 1974-1985.

Publikationer:
Danielsen, Oluf: Populærvidenskab, videnskabsjournalistik eller

forskningsformidling? ( Faglig formidling. Praksis og konsekvenser.
Fleming, Leslie; Ingemann, Bruno (Red.), 2003, 211-228 ) (I.1.e)

Danielsen, Oluf; Dirckinck-Holmfeld, Lone; Nielsen, Janni: Dialouge
Design. With Mutual Learning as Guiding Principle. International
Journal of Human-Computer Interaction, 2003, 15, 1, 21-40. (I.1.f)

Faglige bedømmelser:
Medlem af lektorbedømmelseudvalg ved Institut for Informations- og
Medievidenskab på Århus Universitet. (IV.4)
Medlem af ph.d. bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitetscenter
om miljøkommunikation. (IV.3)
Medlem af ph.d. bedømmelsesudvalg på Danmarks Pædagogiske
Universitet om IKT og læring. (IV.3)
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Fungeret som censor på:
Aalborg Universitet, Handelshøjskolen i København og Danmarks
Tekniske Universitet.

Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Deltaget i forskningscentret USER*COMs møder og seminarer. (III.3)
Deltog i arbejdsgruppen om Future Studies med et oplæg om scena-
rieværksteder den 23.6.2003 på RUC. (III.3)
Deltog i FNs First World Summit on the Information Society i Geneve
den 10.-12.12.2003. (III.3)
Inviteret i forbindelse med præsentation af Masteruddannelsen
IKT&Læring.

Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af Koordinationsgruppen som RUCs repræsentant bag
masteruddannelsen IKT&Læring. Masteruddannelsen fungerer som
et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Århus Universitet, Dan-
marks Pædagogiske Universitet, Handelshøjskolen i København og
Roskilde Universitetscenter og IT-Vest. (IV.1)

Projekter:
Min forskningstid i 2003 er blevet brugt på at arbejde videre på min
afhandling om atomkraftdebatten i Danmark 1974-1985. Der er blevet
arbejdet på det teoretiske analysearbejde med risikokommunikation,
offentlighedsteori og videnssociologi. (V.1.a)
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Jan Foght Mikkelsen
Cand. mag. i dansk og filmvidenskab, lektor

Fagområde: Dansk sprog

Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse

Aktiviteter

Undervisning:
Fuldt Modul 1-program og seminar i Retorik og etik i begge semestre.

Forskning:
Forsker i receptionsteori og forståelighedsanalyse med henblik på at
gøre skriftlig formidling lettere forståelig.
 I forlængelse af mit forskningsprojekt i formidlingsetik arbejder jeg på
at definere etik og moral, og at klargøre forholdet mellem dem. Hen-
sigten er at skrive en kortfattet bog om emnet.

Publikationer:
Foght Mikkelsen, Jan: Uredelighed i journalistikken. ( Presseetisk front.

Festskrift til Odd Raaum. Ottosen, Rune; Roksvold, Thore (Red.),
2003, 203-218 ) (I.1.e)

Foght Mikkelsen, Jan: Faglig formidling er strategisk magtudøvelse.
(Faglig formidling. Praksis og konsekvenser. Fleming, Leslie; Inge-
mann, Bruno (Red.), 2003, 165-175 ) (I.1.e)

Formidling til særlige aftagergrupper:
„Etik og den politiske tale“ Gæsteforelæsning på Retorik, KUA 7/3.
(III.1)
„Formidling og etik“ Gæsteforelæsning på Handelseshøjskolen,
Fredriksberg, 19/5. (III.1)
„Effektivitet og redelighed i formidling“ Dialog med Leif Becker Jensen
til Kommunikations 25 års jubilæum, RUC 3/10. (III.1)
„Etik og værdier“ foredrag på arrangement om „Etik og værdier. Det
uvurderlige“. Arrangement i universitetspræstens regi RUC, 3/11. (III.1)
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Faglige bedømmelser:
Formand for bedømmelsesudvalg angående af ansøgere til eksterne
lektorater  i skriftlig formidling. (IV.4)

Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Deltager i seminar om „Diskurs og handling“ på Institut for Psykologi,
RUC 3.-4. juni. (III.3)
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Bente Halkier
Cand.scient.pol, ma.soc. og ph.d., lektor

Fagområde: Videnssociologi

Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse
(barselsorlov fra medio marts)

Funktioner: Centerleder for UserCom

Undervisning:
Modul 1 kursus, „Teorier og metoder i målgruppeanalyse“; modul 2
kursus for internationale studerende; humbasis kursus,, „Målgruppe-
analyse“

Forskning:
EU-projektet „Trust in Food“; det danske survey-projekt, „Forbrug
mellem dagligdag og politik“.

Publikationer:
Halkier, Bente: The challenge of qualitative generalisations in commu-

nication research. Nordicom Review, 2003, 24, 1, 115-124. (I.1.g)
Halkier, Bente: Consumption, risk and civic engagement. citizens as

risk-handlers. (Politics, products and markets. exploring political
consumerism : past and present. Micheletti, M. (Red.), 2003, 223-
244) (I.1.e)

Halkier, Bente: Mad, risiko og hverdagens politik. (Mad, mennesker og
måltider. samfundsvidenskabelige perspektiver. Holm, L. (Red.),
2003, 193-207) (I.1.e)

Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medvirkende til ansøgning om og oprettelse af netværket „Interdiscipli-
nært netværk om politisk forbrug på fødevaremarkedet“,
www.polconfood.cbs.dk.
Medvirkende til ansøgning om og oprettelse af netværket, „Miljø-
sociologisk netværk“,  www.misonet.dk.
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Kenneth Hansen
Cand. mag. ph.d., adjunkt

Fagområde: Nye medier og performative rum

Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse

Aktiviteter

Undervisning:
Foråret 2003: Modul 1 workshop 2, „Interaktionsdesign og koncept-
udvikling“. Efterfølgende vejledning og eksaminering af de tre projekt-
grupper, der hver udviklede et interaktivt performativt rum. Modul 2 og
3 undervisning i klyngen „Computermedieret Kommunikation“, fx
vejledning af gruppe der arbejdede med performance som organisa-
tionsudviklingsværktøj. Vejledning af 7 specialestuderende.

Efteråret 2003: Modul 1 workshop 2 „interaktionsdesign og koncept-
udvikling“ Efterfølgende vejledning og eksaminering af de tre projekt-
grupper, der hver udviklede et interaktivt performativt rum.
Modul 2 og 3 undervisning indenfor det faglige felt „Eksperiementielle
rum og design af nye medieformer“ Fx vejledning af gruppe der udvik-
lede eksperimentariumagtigt performativt rum til læring om el i „Vand-
værket“ i Valby. Kursus: konceptudvikling, ekskursion til Ars Electro-
nica i Østrig med to efterfølgende seminarer og rettelse af opgaver.
Heldags specialeseminar sammen med Henriette Christrup om nye
medier og organisationsudvikling.
Vejledning af 8 specialestuderende

Forskning:
Eksperimenter med og udvikling af interaktive installationer, nye
læringsredskaber og nye digitale medieformer, bl.a. afrapporteret i
artiklen „bevidstgørende design“. Teoretisk udviklingsarbejde vedr.
beskrivelsen af performative rum.
Deltager i Center for Design og Viden i nye Medier, C-V&D.

Andre større opgaver:
Udvikling af det nye fag „performace-design.
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Publikationer:
Bevidstgørende design (2003). Paper præsenteret på seminar i det

danske spilforskningsnetværk „Spilforskning.dk“ i Odense 28- 29.
August. (I.1.j)

Models of Virtual Culture (2003). Artikel indleveret 17. februar til be-
dømmelse hos Journal of Computer Mediated Communication.
Kom 24. juli igennem første peer review runde.
http://www.akira.ruc.dk/~keha/artikler/models.doc (selvpubliceret)

Det performative bibliotek (2003). Paper præsenteret på konferencen
„Navigating in Chaos“ 13-14 maj på Aalborg Universitet om
forskningsbibliotekernes udvikling.
http://www.swiminfo.dk/pdf/Performativebiblioteker.pdf (I.1.j)

Dekoherens i performative rum (2003). Arbejdspapir præsenteret på
seminar i „Spilforskning.dk“ i Odense, 28-29. August. http://
www.spilforskning.dk/gameapproaches/GameApproaches5.pdf
(I.1.j)

Skriftligt og mundligt oplæg om fremtidens performative bibliotek på
temadag om „De nye teknologier - det digitale bibliotek i fremtiden“ ,
Bibliotekskolen i København, 27. november. http://www.db.dk/kon/
temadag/e2003/de_nye_tek_oplaeg/hansen.pdf (I.1.j)

Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
Deltagelse i 5 indslag til Viden og IT på P1, 9-13. juni. Tilgængelige
som Real Audio fra DRs website:
http://www.dr.dk/Videnskab/Emner/Informationsteknologi/Internettet/
ojeblik.htm (3.c)

Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Faglig referent på „Tidslighed og struktur i samarbejde“af  Paul
Dourishs, Madhu Reddy og Danyel Fisher, s. 195-214 i:  „Det digitale
Nærvær. Viden og design i nye medier“. Roskilde Universitetsforlag.
2004, redaktion Simon Heilesen. (II.3)

Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Seminar i det danske spilforskningsnetværk „Spilforskning.dk“ i
Odense 28- 29. August.(III.3)
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„The Opening of System theory“ på  Center for Corporate
Communication på Handelhøjskolen i København, 23-25 maj. http://
asp.cbs.dk/ccc/site/conference.asp?conf=1&afsn=5 (III.3)

Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Tonningsudvalget for interaktive medier. (IV.1)
Synlighedsudvalget , teknikudvalget. (IV.1)
Tilknyttet netværket „Spilforskning.dk“. (IV.2)

Projekter:
„Sphere“. En interaktiv forestilling til planetarier. Udarbejdelse af
projektbeskrivelse.

Andre aktiviteter:
Besøg på Center for Avanceret Visualisering og Interaktion i Aarhus,
Besøg på VR-Media Lab, Aalborg Universitet.
Besøg på DTU om GRID-teknologi.
Besøg på IT-Universitetet i Göteborg, Art & Technology.
Besøg på Future Lab ved Ars Electronica Centre i Linz, Østrig.
Besøg på Competence House.
Deltagelse i Images of Asia, Københavns Internationale Teater.
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Olav Harsløf
Mag. art. i Nordisk Litteratur; cand. art. i Dramaturgi, lektor

Fagområde: Performance-design

Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse

Funktioner: Opbygning af uddannelse i Performance-design

Aktiviteter

Undervisning:
Efterårssemestret: Specialkursus i Musik og Musikanalyse på Hum.
Basis

Forskning:
Projekt Danmarks Rockhistorie.

Andre større opgaver:
Medlem a  RUCs „Vækstmiljø-gruppe“ under Musicon Valley.

Publikationer:
Harsløf, Olav: Det moderne gennembrud 1870-1890 (Det Kongelige

Biblioteks Årsberetning 2002. 2003, 33-34) (I.1.e)
Harsløf, Olav:1960’ernes kulturradikale revyer. (Revy til tiden. Hvidt,

Erik (Red.), 2003, 182-197) (I.1.e)
Harsløf, Olav: Pressen - Periodische Flugschrift. Herausgeben von

der neuen Studenter-Gesellschaft, Kopenhagen 1923-24 Die Vi-
trine. Fachblatt für linke Bibliomanie, 2003, 4 (I.1.i)

Harsløf, Olav: Pressen. Periodisk Flyveskrift. (Leksikon for det 21.
århundrede. 2003) http://www.leksikon.org/art.php?n=4965 (I.1.e)

Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Arr. af Performance-design-seminar 3.-5. november på Søminen.
(III..4)

KOMMUNIKATION
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Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
11.2. Foredrag om Jens August Schade i Dansk Forfatterforening.
(3.c)
13.3. Forelæsning om kulturinstitutioner og kulturøkonomi for Dansk/
Inst. 6, RUC. (III.1)
26.4.  Oplæg og præsentation af „Dansk litteratur 1830-1980 – med
oplæsning af Klaus Bondam og Tammi Øst“ på Københavns Universi-
tet, Amager. (3.c)
22.-23.5. Oplæg om Kulturhistorieskrivning i forskningsprojektet
Danmarks Rockhistorie på RUC. (3.c)
23.5. Foredrag om „Grundtvig og Kierkegaard – efter kulturradikalis-
men“ på Vartov i København. (3.c)
Oplæg på Performance-design seminar 3.-5.11. på Søminen. (3.c)
15.12. Foredrag om Georg Brandes-malerier, tegninger og fotos på
Georg Brandes Forsker Skolen, Københavns Universitet, Amager.
(3.c)

Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
5.-6.3. Deltagelse i seminar i Vækstmiljø/Musicon Valley på Søfryd.
(III.3)
27.3. Deltagelse i møde om „Den klassiske musiks fødekæde“ arr. af
Kulturministeriet på Det kongelige Bibliotek.
15.5. Deltagelse i seminar i Vækstmiljø/Musicon Valley på Risø. (III.3)
2.12. Opbygning af udstilling og deltagelse i konference om „Musik-
byen Roskilde“ i Roskildehallen.

Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af Styregruppen for Musikbyen Roskilde. (IV.1)

Projekter:
Medlem af forskningsgruppen Danmarks Rockhistorie (København,
Århus, Ålborg, RUC) (V.1.b)

KOMMUNIKATION
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Christina Hee Pedersen
Cand.comm. og ph.d. i Pædagogik, lektor

Fagområde: Organisationskommunikation

Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse

Aktiviteter

Undervisning:
Seminaret: „Organisationskommunikation i teori-praksis perspektiv“ i
både forår og efterårssemesteret sammen med Henriette Christrup.
Værkstedet: „Metode en kreativ udfordring“ i både forårs- og efterårs-
semesteret. Afholdelse af klyngemøder i forårssemesteret i organisa-
tionskommunikationsklyngen. Semesteropstart i efterårssemesteret.
Vejledning af et stort antal modul 2 projekter (4) og specialer (14).

Forskning:
Jeg har i årets løb forsket i humorens betydning for konstruktionen og
opretholdelsen af en bestemt kønsordning i en organisation, i hvad
arbejdsbetingelserne i moderne videnstunge organistioner gør ved
mulighederne for at arbejde med et interaktivt forskningsdesign og har
endvidere kigget på konsekvenserne af forskersubjektets køn for de
temaer og problemstillinger organisationsforskning kan få øje på.
Derudover arbejder jeg løbende på at få kønsperspektivet og bruger-
perspektivet ind i interaktiv forskning i de sammenhænge jeg forsker i.

Andre større opgaver:
I løbet af året har jeg skrevet  fire artikler som bygger på resultater fra
forskningsprojektet: „Betydninger af køn i danske bistandsorganisatio-
ner“ finansieret af SSF. (Artiklerne ventes udgivet i 2004)
Planlægning og afholdelse af seminaret  i UserComm regi. (III.4)
Planlægning af konference til afholdelse først i 2004 med forsknings-
netværket KKD („Køn konstruktion og diskurs“) og Danmarks humani-
stiske forskningscenter, som financierer konferencen (i starten af år
2004). (III.4)
Udvikling og design af kurset: „Whats gender got to do with it - om køn
og kommunikation“.
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Publikationer:
Back to basics - questions of utility - challenges to interactive,

participatory research. Konferencepaper: Nordic R & D conference
on University and Society Cooperation. Rönneby May 14th-16th

2003. (In process, not to be quoted without permission from author)
(unpublished). (I.1.j)

Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
Deltagelse i det nyoprettede Kønsnetværk omkring dansk bistands
nye gender strategi. Inddragelse af erfaringer og resultater fra forsk-
ningsprojektet „Betydninger af køn i danske bistandsorganisationer“  i
disse netværksmøder.

Formidling til særlige aftagergrupper:
Ovennævnte Kønsnetværk omkring kønssperspektivets udfoldelse i
dansk bistandspolitik.

Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Indledende redaktionsarbejde som redaktør på temanummer om køn
og organisationer i tidsskriftet Kvinder køn og forskning i samarbejde
med Jo Krøjer, Institut X på RUC. (II.1)
Refree for tidsskriftet Kvinder køn og forskning 1. artikel. (II.3 )

Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Ligestillingskonference RUC 10/3. (III.3)
HHS Högskola och Samhälle I Samverkan Rønneby 2003 13-15 maj.
(III.3)
Seminar i Dansk center for diskursteori RUC. Getting lost: working the
ruins of feminist ethnography (om metode i poststrukturalistisk femi-
nisme) ved gæsteforelæser Patti Lather, Ohio State University. (III.3)
Årsmøde Danmarks Humanistiske Forskningscenter (III.3)
Gender and Power in the new Europe, 5th European Feminist Re-
search Conference Lund 21-23 august 2003. (III.3).
„Veje til samarbejde om forskning“ Industriens hus. Konference arran-
geret af Dansk industri  og Rektorkollegiet  15/9. (III.3)
„Communication, conflict and mediation in organizations“, arrangør
Væksthuset Aalborg Universitet Institut for Kommunikation,  5-8 okto-
ber. (III.3)
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Aktionsforskningsseminar UserComm Kommunikation RUC,  22
oktober. „Hvad kan det bruges til? Om forskningsprocesser og
forskningsresultaters anvendelse i et aktionsforskningsperspektiv.“
(III.1)
Aktionsforskningskonference 30-31 oktober RUC 2003. (III.3)

Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af forskningscenteret UserComm på Kommunikation. (IV.2)
Deltagelse i netværket KKD - Køn, konstruktion og diskurs. (IV.2)
Fagligt samarbejde med Ewa Gunnarsson, professor i arbejdsviden-
skab ved Luleås Tekniske universitet og docent på Arbejdslivs-
instituttet i Stockholm. (IV.2)
Kønsnetværket i forbindelse med kønsdimensionens inddragelse i
dansk bistand. (IV.2)
„På tværs af fag“ netværk med lektor Signe Arnfred (Nordiske Afrika
Studier i Uppsala ) og professor Dorte Marie Søndergård DPU. (IV.2)

Projekter:
Projektleder af forskningsprojektet „Betydninger af køn i danske
bistandsorganisationer“. (V.1.a og V.1.b.)

Andre aktiviteter:
Jeg har i løbet af året arbejdet med udkast til en mindre debatbog til
brug i de danske bistandsorganisationer, forberedt og gennemført
videointerview med forskellige repræsentanter for forskellige faggrup-
per omkring hvad de kan bruge eller ønsker at bruge humanistisk
forskning til som en del af det forberedende arbejde til konferencen
Mellem nytteværdi og nonsens.
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Simon Heilesen
Mag.art. i kinesisk kultur, lektor

Fagområde: Computermedier med særligt henblik på netmedier

Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse;
MCC

Aktiviteter

Undervisning:
På Kommunikation:
a) Udviklet og gennemført kursus i „Faglig kommunikation og viden-
deling på nettet“. F’03 på dansk og E’03 på engelsk. Sammen med
Sisse Siggaard Jensen.
b) Tovholder og bidragyder til kurset „ Toolbox for Communication
Planning and Analysis“. F’03 og E’03.
c) Medorganisator og vejleder på „ Forum for Communication
Planning and Analysis“. F’03 og E’03. Sammen med Louise Phillips.
d) Vejledning af projektgrupper.
På MCC-uddannnelsen
a) Tilrettelæggelse af og undervisning på seminarforløb. F’03 og E’03.
b) Vejledning af projektgrupper.

Forskning:
Fortsatte studier i
a) Netstøttet og netbaseret samarbejde og læring, herunder: initiativta-
ger til og medlem af RUC-online projektet finansieret af RUC; arbejde
om grundvilkår i samarbejde på nettet; netbaserede samarbejdsfor-
mer.
b) Design af netmedier/ HCI-design, herunder: WWW’s design-
historie; affective & persuasive computing.

Andre større opgaver:
Deltaget i forarbejdet til centerdannelse og har siden 1.5.03 som leder
af „Center for Viden og Design i Nye medier“ forestået opbygningen af
centret.
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Publikationer:
Heilesen, Simon; Bækkelund Jensen, Helle: Tidsskrift for Universite-

ternes efter- og videreuddannelse, 2003, 1, 1, 5-9.
http://www.unev.dk/files/forord_unev_tema.pdf (I.1.i)

Heilesen, Simon: Projektarbejde på nettet - sådan da. Tidsskrift for
Universiteternes efter- og videreuddannelse, 2003, 1, 1, 86-97.
http://www.unev.dk/view.aspx?artikelid=265 (I.1.i)

Heilesen, Simon; Wille, Niels Erik: „Det farligste dyr i skoven“? Faglig
formidling i en folder på papir og på nettet. (Faglig formidling. Prak-
sis og konsekvenser. Fleming, Leslie; Ingemann, Bruno (Red.),
2003, 79-100) (I.1.e)

Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
Forelæsning på Bornholms Akademi, januar 2003 (III.1)
Forelæsning på Den Journalistiske Efteruddannelse, februar 2003
(III.1)
Forelæsning på Københavns Dag- og Aftenseminarium, august 2003.
(III.1)

Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Tidsskrift for Universiteternes efter- og videreuddannelse. Nr.1 (15
artikler) (II.1)
Det Digitale Nærvær, antologi. (13 artikler). (II.1)
Proceedings of the Third Danish Human-Computer Interaction Re-
search Symposium. Datalogiske skrifter No. 98. (23 korte papers).
(II.1)
Medarrangør af UNEV-workshop nr. 1, 5.11.2003 RUC. (III.4)
Medarrangør af Third Danish Human-Computer Interaction Research
Symposium.20.11.2003, RUC. (III.4)
Medarangør af 2-dagesmøde for planlægningsgruppen for Master I
Future and Foresight Studies, RUC, juni 2003. (III.4)

Faglige bedømmelser:
Censor ved IT-højskolen i København, IT-Vest, Aalborg Universitet,
Aarhus Universitet.
Ankenævnsformand ved IT-højskolen i København.
Eksternt lektorat, Komm: design og computeren som præsentations-
værktøj, august 2003. (IV.4)
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Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Norsk-dansk seminar om moderne læring i virksomheder og undervis-
ningsinstitutioner: E-læring i Norge og Danmark: Samarbeid, Utvikling
og nye Muligheter, Gentofte, 20.5.2003. (III.3)
UNEV-workshop nr. 1, 5.11.2003, RUC, workshop-leder. (III.3)

Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af styregruppen for Portalprojektet, RUC, udp. Rektor (IV.1)
Medlem af UNEV’s ekspertgruppe, udp. Rektor. (IV.1)
Medlem af udvalg vdr. RUC’s portalbygning, udp. Universitetsdirektør.
(IV.1)
Center for Viden og Design i Nye Medier, RUC, Komm, centerleder.
medlemsvalgt (IV.1)
Master in Future & Forecast Studies planning group, RUC +
Middlesex, Karlstad, Wien, Krakow,  Malaga univ., medlem, udp.
Inst.leder. (IV.2)
Center for Netbased Collaboration and Learning, RUC m.fl, medlem af
styregruppen. (IV.2)
HCI-forum, KU, HHK, RUC, Biblioteksskolen, medlem, privat. (IV.2)
Association of  Internet Researchers, SMID, Sigchi.dk, medlem,
privat. (IV.2)
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Bruno Ingemann
Ph.d, visuel kommunikation, lektor

Fagområde: Visuel kommunikation

Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse

Aktiviteter

Undervisning:
Forår: Undervisning på Kommunikation. Modul1-forløb i Museums-
formidling med udstillingsworkshop og 3. Rapportskrivningsfase.
Modul 2 projekter og specialer. Klyngeansvarlig for ‘Visuel Kommuni-
kation’ sammen med Lisbeth Thorlacius, Henrik Juhl, Søren Kjørup.
Seminaret ‘Virkelighedens aftryk eller menneskets’ sammen med
Søren Kjørup.
Efterår: Undervisning på Kommunikation. Modul1-forløb i Museums-
formidling med Udstillingsworkshop og 3. Rapportskrivningsfase.
Modul 2 projekter og specialer. Seminaret ‘Dokumentarisme’ sammen
med Henrik Juel.

Forskning:
Forskningsprojektet ‘Reflexivity Lab’ sammen med adjunkt Lisa
Gjedde, Danmarks Pædagogiske Universitet.

Publikationer:
Ingemann, Bruno: Bollemodellen. Planlagt kommunikation. (Faglig

formidling. praksis og konsekvenser. Ingemann, Bruno; Fleming,
Leslie (Red.), 2003, 119-127) (I.1.e)

 Ingemann, Bruno: Det nye billedbegreb. nye billeder eller nye blikke?
Billedpædagogisk Tidsskrift, 2003, 3, 15-23.(I.1.i)

Ingemann, Bruno: Stedets tale. (Se, Paris. Ingemann, Bruno: Kjørup,
Søren; Thorlacius, Lisbeth (Red.), 2003, 12-50)
http://www.cvc.ruc.dk/artikler/03_02_Stedets.pdf (I.1.e)

Ingemann, Bruno: TingBilleder og materiel kultur. Om konstruktion af
autencitet og betydning. Roskilde, Centre for visual communication,
2003, 1. http://www.cvc.ruc.dk/cVc_02.2003.pdf  (I.1.c)
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Andre former for offentliggørelse af den faglige indsats:
Ingemann, Bruno: Læsernes brug af pressefotoet. Vidensbase om
journalistik, 2003, 20.03.2003. http://www.cfje.dk/cfje/vidbase.nsf/ID/
VB00472660  (I.3.b)
Forelæsning om ‘Udstillingen som kommunikation’ på Københavns
Dag- og Aftenseminarium d. 29.4.2003. (III.1)
Forelæsningen ‘Den uvillinge tegnsamler’ på 60 års-seminar for Søren
Kjørup d. 9.5.2003 på RUC. (III.1)
Forelæsningen ‘Besøg i rum’ på museet Arken, Ishøj d. 1. 10.2003.
(III.1)

Medieproduktioner:
‘Stedets tale’ - en fotoudstilling bestående af 16 lange digitale fotogra-
fier (38 cm høje og mellem 150 og 220 cm lange) udskåret og monte-
ret på træplader. 7 af disse blev udstillet i forbindelse med seminaret
‘Se, Paris’ d. 13.11.2003 arrangeret af Centre for Visual Communi-
cation.
Design af logo og website til Centre for Visual Communication.
http://www.cvc.ruc.dk/
Plakat og folder for Centre for Visual Communication i forbindelse
med seminaret ‘Se, Paris’.
Grunddesign af prototype for publikationer til Centre for Visual Com-
munication.

Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Redaktion af antologien Fleming, Leslie & Ingemann, Bruno [red.]
(2003): Faglig formidling – praksis og konsekvenser, Roskilde
Universitsteforlag, 246 sider. (II.1)
Medarrangør af seminar i Museologisk Netværk d. 4.-5.3.2003 på
Konservatorskolen i København. (III.4)
Sammen med Niels Erik Wille organiseret  60 års-seminaret ‘Meta-
morfoser’ for Søren Kjørup d. 9.5.2003 på Ruc. (III.4)
Organisator af en række seminarer i Centre for Visual Communi-
cation, Ruc; og af det offentlige seminar ‘Se, Paris’ d. 13.11.2003 på
Ruc ved Centre for Visual Communication. (III.4)
Initiativtager til det nyt netværk om Visuel Kultur sammen med Helene
Illeris, DPU med første møde afholdt d. 22. september 2003 på Ros-
kilde Universitetscenter..
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Redaktion af antologien ‘Se, Paris’ sammen med Lisbeth Thorlacius
og Søren Kjørup. (II.1)
Referee for Norsk Medietidsskrift. (II.3)
Referee for Norsk Forskningsråd i forbindelse med vurdering af
forskningsansøgninger. (II.3)

Faglige bedømmelser:
Lektorstilling på DPU i Billedkunst og visuel kultur som pædagogisk
fagområde sammen med lektor Lis Engel og lektor Ellen Nørregård.
(IV.4)

Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Deltagelse i seminar om Visuel Kultur d. 30.1.2003 på Kunsthistorie,
Kua. (III.3)
Deltagelse i seminar i Museologisk Netværk d. 4.-5.3.2003 på
Konservatorskolen i København med oplæg om ‘Museernes seere’.
(III.3)
Deltagelse i seminarer i Centre for Visual Communication, Ruc: d.
22.-23.1.; 26.2.; 8.-9.4.; 30.4.; 27.8.; 2.10.; 2.12.2003. (III.3)
Deltagelse i seminaret ‘Genius Loci’ på Skagen d. 26.6.2003 med
forelæsningen ‘Det nye billedbegreb: Nye billeder eller nye blikke?’
(III.3)
Deltagelse i seminar for DagensMedicin med forelæsningen ‘The use
of the good picture’ d. 16.8.2003 på Klarskovgård, Korsør. (III.3)
Deltagelse i seminaret ‘Se, Paris’ d. 13.11.2003 med oplæg og udstil-
ling om ‘Stedets tale’ på Ruc ved Centre for Visual Communication.
(III.3)

Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Leder af Centre for Visual Communikation ved Kommunikation, Ros-
kilde Universitetscenter. (IV.2)
Deltager i et Museologisk-netværk sammen med forskere og muse-
umsinspektører fra flere af landets museer. (IV.2)
Indgår i Bitel-netværket med fokus på IT og læring. (IV.2)
Deltagelse i et nyt netværk om Visuel Kultur. (IV.2)
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Iben Jensen
Mag. art. i kultursociologi, ph.d. i kommunikation, adjunkt

Fagområde: Interkulturel kommunikation

Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse

Funktioner: Medlem af studienævnet for Kommunikation

Aktiviteter

Undervisning:
Værkstedskursus: Kultur & kompleksitet i kommunikation og formid-
ling. Hensigten med kurset er at udbyde en kritisk faglig viden som
blandt andet kan udgøre en ballast for det populære begreb „mangfol-
dighed“. Værkstedet bygger på tre grundlæggende ideer: 1) at give en
overordnet faglig forståelse af centrale begreber omkring etnicitet,
interkulturel kommunikation, kulturel identitet, 2) at diskutere og udvikle
forskellige former for kulturformidling som tager afsæt i en kompleks
forståelse af disse begreber og 3) at give den enkelte mulighed for at
få prøvet sig selv af som formidler.

Forskning:
Frem til den 31. august 2003 var jeg frikøbt for undervisning af et 1-
årig EU finansieret forskningsprojekt, „Equal 2002 – Mangfoldighed og
Socialt Ansvar.“ Equal 2002 varetages af TDC, DSB, DR Undervisning
og Professor Steen Hildebrandt, CBS i Århus.  Forskningsprojektet løb
fra 11. september 2002 – 31. august 2003.

Min forskning i 2003 har derfor primært været fokuseret på dette
projekt og særligt på betydninger af etnicitet og køn i relation til den
interpersonelle kommunikation, som foregår i jobsamtaler i såvel
danske som udenlandske virksomheder. I 2003 observerede jeg
således mere end 25 jobsamtaler i to store danske virksomheder
samt 8 samtaler i en engelsk organisation.

Jeg har desuden fokuseret på teoretisk og begrebslig udvikling af
interkulturel kommunikation med særligt henblik på at omsætte
interkulturel kommunikationsteori i forhold til praktikere. Målet er at
udvikle eller finde frem til en brug af kulturbegrebet, som er mere
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anvendeligt og genkendelig for praktikere end de eksisterende kom-
plekse kulturbegreber.

Publikationer:
Iben Jensen (2003): „The practice of intercultural communication“,

Antologi på baggrund af seminaret: „Resituating culture“, Budapest
15-17 maj, 2003. (I.1.e)

Iben Jensen (2003): Virksomhedens nåleøje (5 sider), Novo Nordisk,
mangfoldighedsmateriale (I.3.b)

Iben Jensen (2003): „Kulturel Kompetence“ i Ufe-Nyt, Nr. 5 – Decem-
ber 2003 (I.2.e)

Iben Jensen (2003): „Hvorfor tosprogethed og interkulturalitet?“ i Sprog
og integration, Nr. 2 – Juni 2003 (I.2.e)

20. – 22. November, 2003, Göteborg. Keynotespeak: „Professionalism
in intercultural job interviews?“(I.1.j)

Formidling til særlige aftagergrupper:
Foredrag og undervisning : „Det professionelle kulturmøde“ for: Tand-
læger, (Karlebo kommune), Sygeplejersker (Rigshospitalet) og Pæda-
goger (Høje Tåstrup, Birkerød). (III.1)

Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Referee på 2 artikler til nettidsskriftet: Intercultural Communication
Journal, www.immi.se/Intercultural (II.3)

Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Deltagelse i Equal konference: „Recruitment  & cultural diversity“  19-
21. maj 2003. (III.3)
Resituating culture, EU-konference, Budapest 15-17 maj, 2003, bidrog
med paper. (III.3)
Deltagelse i NIC-conference: „Intercultural Communication at work“
20. – 22. November, 2003, Göteborg. Keynotespeak: „Professionalism
in intercultural job interviews?“(III.3)

Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Deltagelse i udvikling af „forandringskæden“ uddannelse af foran-
dringsagenter i det multikulturelle med afsæt i Center for Ligestilling,
Esbjerg Højskole. (IV.1)
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Henrik Juel
Mag.art i Filosofi, cand.mag. i Filosofi og Dansk, ph.d. i Kommunika-
tion, lektor

Fagområde: Visuel Kommunikation

Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistike Basisuddannelse

Funktioner: Huskoordinator HIB (forår)

Aktiviteter

Undervisning:
Vejledning på HIB2, Kursus i „Text and Communication“ HIB1, Semi-
nar i „dokumentarisme“ på Kommunikation, Værkstedskursus i Video-
produktion, modul 1 video workshop

Forskning:
Forskning inden for felterne visuel kommunikation, levende billeder og
lyd, skærmens fænomenologi, æstetik og kommunikationsteori.
Naturbegrebet, naturæstetik og natur i medierne.

Publikationer:
 Juel, Henrik: Metode til faglig formidling. (Faglig formidling. Praksis og

konsekvenser. Fleming, Leslie; Ingemann, Bruno (Red.), 2003, 61-
78) (I.1.e)

Juel, Henrik: Natur i firkanter. (Naturens værdi. Vinkler på danskernes
forhold til naturen. Agger, Peder (Redaktør), 2003, 155-163). (I.1.e)

Juel, Henrik: Naturen i storbyen (Se, Paris. Ingemann, Bruno; Kjørup,
Søren; Thoralcius, Lisbeth (Red.), 2003, 65-81)
http://www.cvc.ruc.dk/artikler/03_04_Natur.pdf (I.1.e)

Juel, Henrik: Kommunikative funktioner og levende billeder.
http://www.akira.ruc.dk/~hjuel/komfunk.htm. (I.1.d)

Juel, Henrik: Kommunikative funktioner og levende billedmedier. Paper
præsenteret ved: The 16th Nordic Conference for Media and Commu-
nication Research, Kristiansand, 2003. (I.1.j)
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Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
Videopublikation: Naturen i Storbyen, præsenteret på cVc-seminaret
Se -Paris“, RUC 13/11-03. (2.f)
Vertikal Montage ved Institut for Informations- og Medievidenskab,
Århus Universitet. (III.1)
Foredrag: Eventyrernes klub/Discovery : Naturen er bedst på tv! 23.
maj. (3.c)

Faglige bedømmelser:
Censor ved Multimedieuddannelserne, Institut for Informations- og
Medievidenskab, Århus Universitet, Humanistisk Informatik, AUC og
Copenhagen Business School.

Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
The 16th Nordic Conference for Media and Communication Research,
Kristiansand, 2003. (III.3)
Kursus på Jensens Bureau, Kbhvn.: Video og lyd på nettet. (III.3)

Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af SMID. (IV.1)
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Søren Kjørup
Mag.art. i filosofi, professor

Fagområde: Humanioras videnskabsteori

Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse;
Filosofi/Videnskabsteori

Aktiviteter

Undervisning:
Ved kommunikation: Modul 1: skrift/billed-workshop (forår). Modul 2-3:
Kursus i fotografiets teori og historie. Derudover vejledning, især
specialer. Ved den humanistiske basisuddannelse: Kursus i filosofi og
videnskabsteori (forår). Derudover vejledning. Vejleder for en ph.d.-
studerende (Camilla Mordhorst). Frikøbt i efteråret.

Forskning:
Min forskning retter sig i disse år især mod udstillingsmediet. Et
specialområde jeg særligt har taget op, er forholdet mellem etnogra-
fica og kunst i museer.

Andre større opgaver:
Jeg skriver på mindre lærebøger om hermeneutik og om humanioras
videnskabsteori (den sidste på engelsk) til bogserien „Problemer,
positioner og paradigmer“, som jeg er medredaktør af, se nedenfor.
I efteråret frikøbt i forbindelse med et engagement for at evaluere den
norske institution Norsk Form.

Publikationer:
Kjørup, Søren: Roskilde, Centre for Visual Communication, 2003, 6.

http://www.cvc.ruc.dk/cVc_01.2003.pdf  (I.1.c)
Kjørup, Søren: Danskfaget og den retoriske tradition. (Dansk i fremti-

dens læreruddannelser på universiteter og seminarer. Struktur,
internationalisering samt nye arbejds- og prøveformer. Frydensbjerg
Elf, Nikolaj; Gregersen, Frans; Hauberg Mortensen, Finn (Red.), 45,
2003, 25-37), 2003. (I.1.e)
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Kjørup, Søren: Her bliver det kunst! (Se, Paris. Ingemann, Bruno;
Kjørup, Søren; Thorlacius, Lisbeth (Red.), 2003, 51-64)
http://www.cvc.ruc.dk/artikler/03_03_Kunst.pdf (I.1.e)

Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
Foredrag, „Æstetik som læren om den sensitive erkendelse“, ved
æstetikseminar på Handelshøjskolen i København, 20.2. (III.1)
Kronik i Politiken, „Chiracs museum“. (I.3.b)
Radioforedrag om „æstetik“. (III.2)
Foredrag om „visuel retorik“ ved efteruddannelsesseminar for tv-
producenter i Falun, Sverige, 23.5. (III.1)
Foredrag om „Videnskabernes retorik“ på ph.d.-seminar på Norges
Landbrukshøgskole, 13.6. (III.1)
Paper ved Nordisk Medieforskerkonference, „Chiracs museum“, 16.8.
(III.1)
Gæsteforelæsning om „Retorikfagets videnskabsteori“ på Retorik-
faget, Københavns Universitet 21.10. (III.1)
Forelæsning om det ny danskfag ved dansk-konference på Syddansk
Universitet, Odense, 23.10. (III.1)
Forelæsninger om „Hermeneutik“ og „Videnskabernes retorik“ ved
ph.d.-seminar i „helsevidenskab“ ved Samhälls- och vårdvetenskap-
liga fakulteten, Vasa, Findland, 26.3. (III.1)
Forelæsning om æstetik for udviklingsgruppe ved Bang & Olufsen,
23.10. (III.1)

Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Jeg er den ene af tre redaktører af Roskilde Universitetsforlags
videnskabsteoretiske serie „Problemer, positioner og paradigmer“
(II.1).
Leder af arrangementsgruppen for afslutningskonferencen for „Pro-
gram for kulturstudier“ under Norges forskningsråd, Bergen, 13.-15.
februar. (III.4)
Referee på ca. 10 ansøgninger til Norges forskningsråd (IV.4).

Faglige bedømmelser:
Medlem af bedømmelsesudvalg for forskningsprofessorat i „erken-
delsesfag“ ved Statens Humanistiske Forskningsråd. (IV.4)
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Fakultetsopponent ved forsvar for doktorgraden i filmvidenskab (Mats
Rohdin) ved Stockholms Universitet, 8.11. (IV.3).
Medlem af bedømmelsesudvalg vedr. dr.art. Hege Faber, Trondeim,
og anden opponent ved forsvaret, 18.10. (IV.3).
Medlem af bedømmelsesudvalg vedr. dr.art. Harald Hornmoen, Oslo,
og anden opponent ved forsvaret, 6.9. (IV.3).
Forhåndsbedømmelse af manuskript til doktorafhandling i sundheds-
videnskab ved Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten, Vasa,
Finland (IV.3).
Leder af bedømmelsesudvalg for ph.d. Trine Hauge Nielsen, RUC, og
opponent ved forsvaret 9.12. (IV.3)
Bedømmelse af Margaretha Hallberg for opryk til professor, Göteborgs
Universitet (IV.4)
Bedømmelse af fire ansøgninger om ph.d.-stipendier inden for For-
skerskolen for Medievidenskab, Kommunikation og Journalistik. (IV.4)

Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Deltagelse i Nordisk medieforskningskonference, Kristiansand, Norge,
15.-17. 8. (III.3).

Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af studienævnet for den humanistiske basisuddannelse, RUC
(IV.1)
Medlem af programudvalget for „Program for kulturstudier“ under
Norges forskningsråd og formand for programmets formidlingsudvalg
(IV.1)

Projekter:
Medlem af forskergruppen Centre for Visual Communication ved
Kommunikation, RUC (V.1.a).

Andre aktiviteter:
Jeg er professor II (en deltidsstilling) i videnskabsteori og forsknings-
metodik ved Kunsthøgskolen i Bergen.
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Sanne Knudsen
Cand.mag. i dansk og engelsk, ph.d. i sprogvidenskab, adjunkt

Fagområde: Dansk sprog

Tilknytning: Kommunikation (orlov efterår 2003)

Aktiviteter
Undervisning:
2 skrift/billed-workshops på modul 1, vejledning modul 1 & 2, speciale-
vejledning, forelæsning på MPK.

Forskning:
Research og analyse i forbindelse med forskningsprojekt om akade-
misk kommunikation med særligt henblik på universitetsstuderendes
skriveprocesser og tekster.

Publikationer:
Knudsen, Sanne: Tidsler og jazz. Metaforer i faglig formidling. (Faglig

formidling. Praksis og konsekvenser. Fleming, Leslie; Ingemann,
Bruno (Red.), 2003, 13-29) (I.1.e)

Knudsen, Sanne: Scientific metaphors going public. Journal of Prag-
matics, 2003, 35, 1247-1263. (I.1.g)

Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Deltagelse i British Association of Lecturers in English for Academic
Purposes-konference  i Southampton. (III.3)
Deltagelse i European Teachers in Academic Writing’s konference i
Budapest. (III.3)
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Jan Krag Jacobsen
Cand.polyt., lektor

Fagområde: Formidling af naturvidenskab

Tilknytning: Kommunikation

Aktiviteter

Undervisning:
Projektvejledning på den humanistiske basisuddannelse og på Kom-
munikationsuddannelsens 3 moduler. Udbudt kurser i radio og inter-
viewteknik samt ledet lydworkshop på Kommunikationsuddannelsen.

Forskning:
Udvikling af formidling af kulturelle problemstillinger til den brede
offentlighed og til veldefinerede grupper vha film, radio, lydbåndvideo,
tv, internet, multimedier m.m. med særlig vægt på faglig formidling
herunder specielt problemstilliger inden for området naturvidenskab,
teknologi, madkultur og gastronomi. I forbindelse med dette udviklings-
arbejde inddrages områderne interview- og fortælleteknik samt digital
redigering af lyd i programmet Protools.

Andre større opgaver:
Deltaget i udviklingen af uddannelsen i Performance-design ved
Roskilde Universitetscenter.

Publikationer:
Krag Jacobsen, Jan: 24 questions for planned communication. Ros-

kilde, Roskilde University Press, 2003, 128. (I.2.a)

Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
Jacobsen, Jan Krag: Visioner om forskning og uddannelse, foredrag
19. juni, Fiskens Hus, Skagen. (III.1)
Jacobsen, Jan Krag: Kvalitet, smag og kultur, festforelæsning 21.
august på Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole. (III.1)
Jacobsen, Jan Krag: Identitet og madkultur, forelæsning 4. september
i forelæsningsrækken Mad og Samfund på Den Kongelige Veterinær-
og Landbohøjskole. (III.1)
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Jacobsen, Jan Krag: Identitet og madkultur, foredrag på konferencen
Mad, smag og kommunikation, 26. september arrangeret af Center
for Corporate Communication, Copenhagen Business School. (III.1)
Jacobsen, Jan Krag: Madkultur og identitet, foredrag 12. december på
kursus for social- og sundhedsassistenter. (III.1)

Formidling til særlige aftagergrupper:
Afholdt interviewkurser på Universitetsradioen, København.
Afholdt kurset Kreativ lydproduktion ved Institut for Blinde og Svagsy-
nede.

Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Deltaget i The Oxford Symposium on Food and Cookery 12.- 14.
september. (III.3)

Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.
Øresund Food Network, Det ny public serviceråd, Det danske gastro-
nomiske akademi, Danske madpublicister, Roskilde Dyrskue. (IV.2)

Projekter:
Deltaget i udviklingen af:
Fiskens Hus i Skagen,
Gastronomiprogrammet ved Högskolan i Kristianstad, Sverige,
Videnshus ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole,
Forslag til udnyttelse af bevaringsværdier landejendomme i samar-
bejde med arkitektfirmaet WITRAZ.
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Roy Langer
Cand.comm., ph.d., professor (siden 01.09.2003)

Fagområde: Organisationers, virksomheders og institutioners interne
og eksterne kommunikation

Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse

Aktiviteter

Undervisning:
Primært specialevejledning – og udlån til Handelshøjskolen i Køben-
havn.

Forskning:
Forskningen fokuserede på forholdet mellem organisationskommu-
nikation og erhvervsjournalistik, forbrugerforskning om kropsidentiteter
samt spin-off publikationer fra tidligere projekter om bl.a. Tysklands
image i danske medier samt skjult markedsføring. Forskningsaktivi-
teten var endvidere kendetegnet af deltagelse i et større antal konfe-
rencer i ind- og udlandet med henblik på at præsentere nyeste forsk-
ningsresultater i relevante faglige netværk.

Andre større opgaver:
Stort omfang af formidlingsopgaver (herunder uddeling af Dansk
Kommunikationspris 2003 i november 2003), stillingsskift og tiltræ-
delse som formand for „Editorial Advisory Board“ for tidsskriftet „The
International Scope Review“.

Publikationer:
Langer, Roy (2003): Zur Darstellung Deutschlands in dänischen

Medien. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag/Gabler. 385
sider. (ISBN 3-8244-4474-7) (I.1.c)

Langer, Roy (2003): „New Subtle Advertising Formats: Characteris-
tics, Causes and Consequences“,I: Hansen, Flemming & Christen-
sen, Lars Bech (eds.): Branding and Advertising. Copenhagen:
Copenhagen Business School Press, pp. 232-265. (I.1.e)



65

Langer, Roy (2003): „First or Second Skin? The Rise of Fetish
Consumption Culture“, I: Smith, Scott (ed.): Proceedings of the
Ninth Cross Cultural Research Conference, Montego Bay/Provo,
December 14th-18th 2003. (paper) (I.1.e)

Kjær, Peter & Langer, Roy (2003): „The negotiation of business news
- a study of journalist-source interaction“ Proceedings of the 19th
EGOS Conference,  Copenhagen July 3-5, 2003 - også udgivet
som Working paper, nr.2003-05 Institut for Organisation og Arbejds-
sociologi, Copenhagen Business School. (I.1.e)

Langer, Roy (2003): „SKIN TWO: (Un)-covering the Skin in Fetish
Carnivals“, Proceedings of the European Association for Consumer
Research Conference (EACR), Dublin, June, 5th – 7th 2003. (paper)
(I.1.e)

Beckmann, Suzanne C. & Langer, Roy (2003): „Consumer-citizen
boycotts - Facilitators, motives and conditions“,  I: Saren, Michael
(ed.) Proceedings of the 32. EMAC-symposium: Marketing
Responsible and Relevant?, Glasgow, May 20th-23rd 2003. (paper)
(I.1.e)

Langer, Roy (2003): „Sharpening the knife: Consumers’ fleshing out
plastic surgeons in Internet discussion groups“, I: Saren, Michael
(ed.) Proceedings of the 32. EMAC-symposium: Marketing
Responsible and Relevant?, Glasgow, May 20th-23rd 2003. (paper)
(I.1.e)

Langer, Roy (2003): „Nexus-Plexus - Corporate Communications and
the Media: Friends or Foes?“, I: Proceedings of the 8th International
Conference on Corporate and Marketing Communications (CMC),
London, April 7th-8th 2003. (paper) (I.1.e)

Langer, Roy (2003): „Look, what I can do for you! Look, what they
have done to me! Exposing the business of plastic surgery on the
Internet“, I: Proceedings of the 8th International Conference on
Corporate and Marketing Communications (CMC), London, April
7th-8th 2003. (paper) (I.1.e)

Langer, Roy (2003): „’Nachgedanken zum Deutschlandbild in
dänischen Medien“, Grenzfriedenshefte, Heft 4, Dezember 2003,
pp. 247-262. (I.1.i)

Langer, Roy (2003): „Farvel til the Crying Game - velkommen til
organisationskommunikation på tværs af etablerede skyttegrave“,
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Tiltrædelsesforelæsning ved Institut for Kommunikation, Journalistik
og Datalogi, Roskilde Universitetscenter, 03.10.2003.
http://www.kommunikationsforum.dk/Log/cryinggame.pdf (I.1.j)

Langer, Roy (2003): „Forhandlingsspillet - det særlige forhold mellem
erhvervsjournalistik og erhvervsvirksomheder“, Foredrag ved Dansk
Kommunikationspris 2003, 07.10.2003.
http://www.kommunikationsforum.dk/Log/forhandlingsspil.pdf (I.1.j)

Langer, Roy (2003): „Social Interaction in and between Communica-
tion Networks“, Nordic Conference „Multicultural Competences -
Shared Challenges“, Oslo, 24.11.2003. (I.1.j)

Langer, Roy (2003): „Kosmetisk Kirurgi – en netnografisk analyse“,
Seminardagen „Kroppen – en seminardag om kropsidentiteter og –
images“, Københavns Universitet, Institut for Idræt, 07.11.2003.
(I.1.j)

Undervisningsformidling
Langer, Roy (2003): Strategisk Kommunikation i mediesamfundet.

København: Samfundslitteratur. 443 sider. (I.2.c)
Jensen, Anne Mette & Langer, Roy (2003): Anvendt kommunikation -

medie, tekst og billede. København: Samfundslitteratur. (I.2.c)
Langer, Roy & Knudsen, Hanne (2003): Kommunikationsøvelser.

København: Samfundslitteratur. (I.2.c)

Formidling til et bredere publikum
Langer, Roy (2003): „Revelation and revaluation: Danish Higher

Education - a two-edged sword“, I: Kling, Joyce & Nielsen, Tina
Dorthe: Denmark for Foreign Students and Faculty. Frederiksberg:
CBS-Press. (I.3.b)

Langer, Roy (2003): Avisen om, i eller for CBS. Kræmmerhuset,
7.10.2003, s.15. (I.3.b)

Petersen, Nicoline Jacoby & Langer, Roy (2003): Når en case er en
traktor. (kronik) Civiløkonomen 9/2003, s. 2. (I.3.b)

Langer, Roy: Formålet var dialog. (kronik) Flensborg Avis, 04.04.2003.
(I.3.b)

Roy Langer & Karl-Heinz Pogner: Bodies Unlimited?! In: BizzLib-
Njuws, Februar 2003, http://www.cbs.dk/library/bln450001.shtml
(I.3.b)
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Anden Forskningsformidling
Langer, Roy (2003): Jubii – jeg har fået nyt job. Civiløkonomen, de-

cember 2003, s. 40. (II.2)
Langer, Roy: Hvad skal vi med efterlønnen? Civiløkonomen, Februar

2003, s. 40. (II.2)
Langer, Roy: EU-udvidelsen er en fiasko. Børsen, 09.01.03, s. 2. (II.2)
Langer, Roy: Hej nytårsforsæt… Civiløkonomen, Januar 2003, s. 40.

(II.2)

Interview v. Vibe Hyltoft: Han er mester i kommunikation. Børsens
Nyhedsmagasin, nr. 34, 10.-16.11.2003, s. 56-58.

Interview v. Stephan Richter: Der Medienprofessor. Flensburger
Tageblatt. 27.12.2003, s. 8.

Interview v. Mikael Kambers: Striden mellem Schrøder og Berlusconi.
TV2-Nyhederne, 09.07.2003, kl. 21.00-21.20.

Interview v. Stig Ørskov: NGO-alligance vil sælge sympatipakke til
erhvervslivet. In: MandagMorgen, Nr. 15/2003, 14.04.2003, s. 11-15.

Interview v. Stig Ørskov: Græsrødder ændrer strategi.
MandagMorgen, Nr. 11/2003, 17.03.2003, s. 24-27.

Interview v. Dirk Thöming; Alt tysk er mistænkeligt for danskerne.
Flensborg Avis, 12.03.2003

Interview v. Frank Jung: In Medien tobt der Weltkrieg weiter.
Flensburger Tageblatt, 12.03.2003.

Interview v. David Højmark: Skal HA(kom) kvæles i sin succes?
Kræmmerhuset, Marts 2003.

Interview v. Kirsten Weiss: Når krisen truer virksomheden. Berlingske
Tidende 08.01.03.

Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
Langer, Roy (2003): „Forhandlingsspillet mellem strategiske kommu-

nikatører og erhvervsjournalister“, Dansk Magisterforenings Efterud-
dannelse, „Information og Kommunikation“, 07.10.2003. (III.1)

Langer, Roy (2003): „Images som symbolsk kommunikationsform“,
Danmarks Biblioteksskole, 17.03.2003. (III.1)

Langer, Roy (2003): „Kropslighed og sundhed i medierne – et studie af
mediekonstruktionen af kosmetisk kirurgi“, Danmark Kongelige
Veterinær- og Landbohøjskole, 09.04.2003. (III.1)

KOMMUNIKATION



68

Formidling til særlige aftagergrupper:
Langer, Roy (2003): „Strategisk Organisationskommunikation“, Dan-

marks Evalueringsinstitut, 06.10.2003. (III.1)
Langer, Roy (2003): „Organizational Communication in Matrix

Organizations“, „Making Change happen - for country managers“,
SPRINT Europe seminar, 09.09.2003. (III.1)

Langer, Roy (2003): „Wir Zonenkinder“, Indledning og moderation ved
læsning af Jana Hensel, Goethe-Institut København. 12.05.2003.
(III.1)

Langer, Roy (2003): „Kvalitative analyseteknikker i kommunikations-
og imageanalysen“, Dreyer & Kvetny Public Relations, 10.05.2003.
(III.1)

Langer, Roy (2003): „Deutschland in dänische Medien“, Gesellschaft
für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Flensburg, 11.03.2003.
(III.1)

Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Formand for „Editorial Advisory Board“ for tidsskriftet „The Internatio-
nal Scope Review“. (II.2)
Referee (3 papers) til 8th International Conference on Corporate and
Marketing Communications (CMC), London, April 7th-8th 2003. (II.3)
Medorganisator af seminardagen „Kroppen – en seminardag om
kropsidentiteter og –images“, Københavns Universitet, Institut for
Idræt, 07.11.2003. (III.4)
Medlem af priskomiteen til Dansk Kommunikationspris 2003, Dansk
Kommunikationsforening/Børsens Nyhedsmagasin/Sonofon,
07.11.2003. (III.4)

Faglige bedømmelser
Medlem af Handelshøjskolernes Erhvervssproglige Censorkorps
(3 bedømmelsesopgaver)
Medlem af Handelshøjskolernes Erhvervsøkonomiske Censorkorps
(2 bedømmelsesopgaver)
Indtil 31.08.2003: Medlem af Censorformandskabet for Censorkorpset
for Kommunikations- og Journalistiskuddannelserne, Roskilde Univer-
sitetscenter (15 bedømmelsesopgaver)
Censor ved Journalistiskuddannelsen, Syddansk Universitet Odense
(1 bedømmelsesopgave)
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Handelshøjskolen i Århus, medlem af bedømmelsesudvalget, adjunk-
tur/lektorat i virksomhedskommunikation. (IV.4)
Roskilde Universitetscenter, medlem af bedømmelsesudvalget, lekto-
rat i interkulturel kommunikation. (IV.4)
Handelshøjskolen i København, medlem af bedømmelsesudvalget,
eksternt lektorat i digital virksomhedskommunikation. (IV.4)

Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse
Ninth Cross Cultural Research Conference, Montego Bay/Provo,
December 14th-18th 2003. (III.3)
Seminardagen „Kroppen – en seminardag om kropsidentiteter og –
images“, Københavns Universitet, Institut for Idræt, 07.11.2003. (III.3)
19th EGOS Conference, Copenhagen July 3-5, 2003. (III.3)
European Association for Consumer Research Conference (EACR),
Dublin, June, 5th – 7th 2003. (III.3)
32. EMAC-symposium: Marketing Responsible and Relevant?,
Glasgow, May 20th-23rd 2003. (III.3)
8th International Conference on Corporate and Marketing
Communications (CMC), London, April 7th-8th 2003. (III.3)

Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.
National koordinator for Danmark i forskningsnetværket „The Rise of
the Nordic Business Press“ (se http://old.cbs.dk/departments/ioa/
research/bizpress/indexuk.shtml) (IV.2)
CBS-institutionsrepræsentant i „International Association for Media
and Communication Research“ IAMCR (se http://www.iamcr.net)
(IV.2)
Medlem af „Association of Consumer Research“ (ACR) (IV.2)
Medlem af „European Marketing Academy“ (EMAC) (IV.2)
Medlem af Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark (SMID)
(IV.2)
Medlem af Dansk Kommunikationsforening (DKF) (IV.2)

Projekter
Bodies Unlimited? Interdiscursive studies of bodyness, identity
construction and (electronic) communication. Funded by The Danish
Research Council for the Humanities and in co-operation with Karl-
Heinz Pogner (CBS). Project period: January 2001 – March 2004.
(V.1.b)
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For further information, visit the project’s homepage:
http://www.cbs.dk/centres/body/

The Rise of Nordic Business Press (Bizpress). Danish national co-
ordinator and in a network with colleagues from Finland, Norway and
Sweden. Funded by the Nordic Council of Research in Social
Sciences. Project period: 2001-2005. (V.1.b)
For further information, visit the project’s homepage:
http://www.cbs.dk/departments/ioa/research/bizpress/indexuk.shtml

PRO-MEDIA: The Social Production, Representation and Organisa-
tion of Business in the Media Project director and in co-operation with
five colleagues from Copenhagen Business School. Funded by the
Danish Social Science Research Council. Project period: January
2004 - December 2006. (V.1.b)
For further information, visit the project’s homepage:
www.promediaproject.dk

Internationaliseringsaktiviteter:
Gæsteprofessor ved London Metropolitan University, Centre for Re-
search in  Corporate and Marketing Communication (CERCOM),
formål: forskningsseminarer og gæsteforelæsninger, kontaktperson:
Prof. Roger Bennett, 14.-20. april 2003. (VIII.2)
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Bjørn Laursen
Mag.art. (semiologi), ph.d. (informationsvidenskab), lektor

Fagområde:
Kommunikation med henblik på nye interaktive medier

Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse

Funktioner:
Klyngeleder ved „Computer-medieret Kommunikation“
Medlem af Toningsudvalget ved „Interaktive Medier“

Aktiviteter

Undervisning:
1 modul 1-workshop i Multimedier.
Modul II og III undervisning i Designklyngen.
Ph.d.-vejleder for museumsimspektør, cand. mag. Morten Sønder-
gaards ph.d.-projekt „Dømmekraft“.
Ph.d.-bivejleder for cand.comm. Gitte Stoltenberg ved Aalborg Univer-
sitetscenter og Learning Lab Denmark.
Gæsteforelæsning ved Center for Avanceret Visualisering og Interak-
tion, CAVI, Aarhus Universitet, 4. oktober.

Forskning:
Eksperimentelle og komparative studier indenfor visuelle udtryks
tilblivelsesproces.
Eksperimentelle studier og eksperimenter indenfor opbygning af
spatiale digitale installationer.
Deltager i Center for Visuel Kommunikation (CVC).

Publikationer:
Laursen, Bjørn; Sandholdt, Kim: Den (ud)foldede vikingetid. Om

folderes komplekse fagligheder. (Faglig formidling. Praksis og
konsekvenser. Fleming, Leslie; Ingemann, Bruno (Red.), 2003, 101-
118) (I.1.e)

Laursen, Bjørn: Paris i kroppen. Kroppen i Paris. (Se, Paris. Inge-
mann, Bruno; Kjørup, Søren; Thoralcius, Lisbeth, 2003, 74-102)
http://www.cvc.ruc.dk/artikler/03_05_Krop.pdf  (I.1.e)
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Laursen, Bjørn - „STOFLIGHED -et vægtigt opmærksomhedsfelt i
visuel kommunikation“ UNI-C. Designværkstedet.

http://design.emu.dk/artik/02/16-stoflighed.htm. (I.2.f)
Laursen, Bjørn og Kim Halskov Madsen „From Archaeological

Findings over Scale Model and Pencil Drawings to Digital Images“.
In: Halskov Madsen, Kim: „Production Methods. Behind the Scenes
of Virtual Inhabited 3D Worlds“. s. 92-124. Springer. London. (I.3.b)

Laursen, Bjørn og Kim Sandholdt: Ribe VikingeCenter 2002. Folder.
90.000 eks. (I.3.b)

Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Deltagelse i og medarrangør af seminar „Lydkunst“ på RUC. 9. no-
vember. (III.4)

Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Deltagelse i seminar med blandt andet Howard Gardner fra Harward
University „Den gode læring“. DPU. 1. februar. (III.3)
Besøgt „Ars Electronica“ i Linz, Østrig. 9.-11. maj. (III.3)
Besøgt 4 kunst- og kulturhistoriske museer i Wien, Østrig. 11-13 maj.
(III.3)
Deltagelse i seminar på RUC om brug af internettet. 24. maj. (III.3)
Deltagelse i „Performing Arts Lab“. Nykøbing Falster. 11. september.
(III.3)
Deltagelse med Center for Visuel Kommunikation i museums-
ekskursion til Paris 14.-21. november. (III.3)
Deltagelse med oplæg ved Kursus „Markedsføring af museer“. Muse-
umshøjskolen. Sorø. 8.-10. oktober. (III. 3)

Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af studiegruppe: Musicon Valley. (IV.1)
Bestyrelsesmedlem i Venneforeningen ved Museet for Samtidskunst,
Roskilde. (IV.1)

Projekter:
The Staging of Inhabited Virtual 3D Worlds. (V.1 b)
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Jørgen Lerche Nielsen
Cand.mag i Samfundsfag og Historie, lektor

Fagområde: Samfundsvidenskab mshp uddannelsesforhold

Tilknytning: Kommunikation, Masteruddannelsen IKT og Læring; Den
Humanistiske Basisuddannelse

Aktiviteter

Undervisning:
Kommunikation modul 2 og 3 – organiseret i klyngen IKT og Læring,
hvor det overordnede fokus er at undersøge hvilke potentialer og
udfordringer informations- og kommunikationsteknologi rummer for
læring, formidling, kommunikation og samarbejde. I tilknytning til
klyngen gennemførtes i foråret kurset Læring, refleksion og viden i
informationssamfundet. En del af kurset foregik på engelsk under titler
The Communication of Knowledge. Som gæsteforelæsere bidrog
James Slevin og Sevil Peach. Alle aktiviteter foregik i samarbejde med
ekstern lektor Kirsten Meyer. Jeg er tillige involveret i undervisning på
den netstøttede Masteruddannelse IKT og Læring, et samarbejde
under IT-Vest med Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks
Pædagogisk Universitet, Handelshøjskolen i København og Roskilde
Universitetscenter.

Forskning:
Mine hovedområder dækker læringsteorier, læreprocesser og praksis-
fællesskaber og hvorledes brug af IKT baserede samarbejds- og
kommunikationssystemer kan fremme kompetenceopbygning, viden-
deling og styrke teamarbejde

Publikationer:
Lerche Nielsen, Jørgen; Meyer, Kirsten: Erkendelse og formidling

(Faglig formidling. Praksis og konsekvenser. Fleming, Leslie; Inge-
mann, Bruno (Red.), 2003, 191-202) (I.1.e)

Lerche Nielsen, Jørgen:CLIENT. Collaborative Learning in an Interna-
tional Environment. (Proceedings of ED-MEDIA 2003. World Con-
ference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommuni-
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cations. Lassner; McNaught (Red.), 2003, 101-102) ED-MEDIA
2003, Honolulu, Hawai, 2003. (I.1.e)

Lerche Nielsen, Jørgen; Agertoft, Annelise: Tidsskrift for universite-
ternes efter- og videreuddannelse, 2003, 1, 1, 98-107. http://
www.unev.dk/files/Tematidsskrift_1.pdf (I.1.i)

Lerche Nielsen, Jørgen; Agertoft, Annelise; Bjørnshave, Inge; Nilausen,
Lis: Netbaseret kollaborativ læring. En guide til undervisere. Vær-
løse, Billesø & Baltzer, 2003, 134. (I.2.a)

Lerche Nielsen, Jørgen; Agertoft, Annelise; Bjørnshave, Inge; Nilausen,
Lis: Deltager i netbaseret læring. En guide til samarbejde.Værløse,
Billesø & Baltzer, 2003, 84. (I.2.a)

Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
21.1. 2003 KUA seminar Den Digitale Dialog  - en konference om
selvbetjening og kommunikation mellem universiteter og studerende –
PowerPoint oplæg i workshop om relationen mellem øget brug af IT i
undervisningen og didaktikken. Elektronisk publiceret på  http://
punkt.ku.dk/konference/materiale/undervisning_og_ kollabo-
rativ_laering.ppt (III.1)
22.2. 2003 Præsenterede paper Anvendelse af informationsteknologi
på Roskilde Universitetscenter ved workshop Uddannelse og læring i
Vidensamfundet på Dansk Sociologikongres Aalborg Universitet 20.-
22. 2 2003. (I.1.j)
14.5.2003 Foredrag ved Årsmøde for FLUID – Foreningen af fleksible
uddannelser i Danmark – under titlen E-Pædagogik „State of the Art“ –
Pædagogik til virtuelle læringsmiljøer. Elektronisk publiceret på  http://
www.fluid.dk/arrangementer/epedagogik/Opl-FLUID%20E-
PAED_JLN.ppt (III.1)
28.6.2003 Præsenterede paper „CLIENT – Collaborative Learning in
an International Environment“ ved ED-MEDIA 2003 – World Conferen-
ce on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications.
June 23-28, 2003, Honolulu, Hawaii, USA. AACE – Association for the
Advancement of Computing in Education. PowerPoint oplæg. (I.1.j)
15.-17.8. 2003 Nordiske Medie- og Kommunikationskonference
Kristiansand.  Præsenterede paper „CLIENT – Collaborative Learning
in an International Environment“ under gruppe 22 „Digital kultur: nye
samværs- og kommunikationsformer“, 15.8 og gruppe 13 „Medie-
pædagogik“ 16.8. I samarbejde med Kirsten Meyer. (I.1.j)
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18.-20.9.2003 Midterm Conference Europe 2003, ISA – International
Sociological Association. „Critical Education & Utopia. Emergent
Perspectives for the 21st Century. Deltog i workshop 5 „The Discovery
of Treasure“ med paper  og PowerPoint oplæg „CLIENT – Collabo-
rative Learning in an International Environment“. Lissabon. (I.1.j)
1.-2.10. 2003 „Fra underviser til deltager“, foredrag på Uddannelses-
forum 2003, konference afholdt af UNI-C Odense 1.-2. oktober 2003.
PowerPoint oplæg under sessionen „Lærerroller i det 21. århundrede“
i samarbejde med Mikala Hansbøl. Elektronisk publiceret på  http://
www.uddannelsesforum2003.emu.dk/program/mikala_hansbøl_jørgen
_lerche.ppt (III.1)
20.11. 2003 CVU – Sjælland konference „Arbejde med IT – Hvorfor og
hvordan?“  PowerPoint oplæg om „Fællesskab også i virtuelle uddan-
nelser?“ (III.1)
„CLIENT – Collaborative Learning in an International Environment“,
Kirsten Meyer og Jørgen Lerche Nielsen, s. 7 og 15 i Per Distans –
Medlemstidning för Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning
- nr. 3, årgang 19, september 2003, Stockholm, forfatter Gunilla Ster-
ner Kumm. Findes også på http://www.sverd.org/PD%203%20-03.pdf

Formidling til særlige aftagergrupper:
28.10.2003 Den Sociale Højskole, Købehavn. Heldagsarrangement
som led i Faglige Udviklingsdage med oplæg om  Pædagogikkens
forskellige paradigmer og deres betydning for relationen underviser/
studerende. Deltog derudover resten af dagen som sparringspartner i
forhold til oplæg fra skolens lærere om deres undervisningspraksis.
20.11. 2003 CVU-Sjælland IT-konference for medarbejdere „Arbejde
med IT – hvorfor og hvordan?“ PowerPoint oplæg om „Fællesskab
også i virtuelle uddannelser?“ Holbæk Seminarium. (3.c)

Faglige bedømmelser:
Censor ved Masteruddannelsen for Læreprocesser Aalborg Universi-
tet. Censor ved Teknosofikum ved Humanistisk Informatik Køben-
havns Universitet, ved Informationsvidenskab Aarhus Universitet og
Institut for Kommunikation Aalborg Universitet.
Medlem af bedømmelsesudvalg ved CBS – Handelshøjskolen i Kø-
benhavn - vedr. et HCI-adjunktur - fagområdet metoder og  værktøjer
til multimedia udvikling. /IV.4)
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Medlem af bedømmelsesudvalg ved Kommunikation ifm et ph.d.
stipendium  inden for forskningsområdet i relation til  Center for
Brugerorienteret Kommunikationsforskning. (IV.3)

Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
21.1. 2003 KUA seminar Den Digitale Dialog  - en konference om
selvbetjening og kommunikation mellem universiteter og studerende
20.-22.2. 2003 Dansk Sociologikongres Aalborg Universitet  - deltog i
workshop Uddannelse og læring i Vidensamfundet. (III.3)
14.5.2003 Årsmøde for FLUID – Foreningen af fleksible uddannelser i
Danmark med temaet  E-Pædagogik „State of the Art“ – Pædagogik til
virtuelle læringsmiljøer. (III.3)
23-28. 6 2003 ED-MEDIA 2003 – World Conference on Educational
Multimedia, Hypermedia & Telecommunications,  Honolulu, Hawaii,
USA. AACE – Association for the Advancement of Computing in
Education. (III.3)
15.-17.8. 2003 Nordiske Medie- og Kommunikationskonference
Kristiansand.  Deltog i gruppe 22 „Digital kultur: nye samværs- og
kommunikationsformer“ og gruppe 13 „Mediepædagogik“. (III.3)
18.-20.9.2003 Midterm Conference Europe 2003, ISA – International
Sociological Association. Lissabon.  Konferencens tema var „Critical
Education & Utopia. Emergent Perspectives for the 21st Century.
Deltog i workshop 5 „The Discovery of Treasure“. (III.3)
1.-2.10. 2003 Uddannelsesforum 2003, konference afholdt af UNI-C
Odense.  (III.3)
5.11. 2003 RUC UNEV’s  - Universiteternes efter- og videreuddan-
nelse - første workshop om „Undervisningsformer på nettet“. (III.3)
20.11. 2003 CVU – Sjælland konference „Arbejde med IT – Hvorfor og
hvordan. (III.3)

Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af  vurderingsgruppe for forskningsrådsbevilling under Norges
Forskningsråd indenfor  området „Forskning om læring, utdanning og
IKT“. ((IV.1)

Projekter:
Afsluttede 2003 opgaven som projektleder for RUC i et EU Minerva
støttet projekt CLIENT – Collaborative Learning in an International

KOMMUNIKATION
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Environment – udviklings- og evaluerings projekt mellem Salford
University, Maastricht, Tromsø og Roskilde Universitetscenter. Stude-
rende fra de fire universiteter arbejdede sammen i et problembaseret
projekt i et rent virtuelt miljø i forhold til en opgave for virksomheden
Océ Maastricht. (V.1.b)

2003 fortsatte „Sparringsprojekt“ – et forsknings- og udviklings-
orienteret projekt i forhold til CVU-Sjællands IT-relaterede
undervisningsktiviteter. (V.1.b)

KOMMUNIKATION
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Hanne Løngreen
Mag.art. i Filmvidenskab, lektor

Fagområde: Visuel interkulturel kommunikation

Tilknytning: Kommunikation; MPK; Den Humanistiske Basisuddan-
nelse

Funktioner: Klyngeleder for klyngen Kommunikation og kultur i medier
og hverdagsliv

Aktiviteter:

Undervisning:
F2003 Vejleder på masterafhandlinger på Master i Professionel Kom-
munikation.
E 2003 Netseminar på Master i Professionel Kommunikation i
Organisationskommunikation og metode.

Forskning:
Kommunikation med den ultimative anden

Andre større opgaver:
Koordinator for Kommunikations 25 års jubilæum.

Publikationer:
Løngreen, Hanne: Faglig formidling er kultur! ( inkler på faglig formid-

ling. Fleming, Leslie; Ingemann, Bruno (Red.), 48[53], 2002) (I.1.e)
Løngreen, Hanne:Kultur. Blind makker i faglig formidling. (Faglig for-

midling. Praksis og konsekvenser. Fleming, Leslie; Ingemann,
Bruno (Red.), 2003, 203-210 ) (I.1.e)

Løngreen, Hanne: Netbaseret undervisning - en tillidssag. Tidsskrift for
universiteternes efter- og videreuddannelse, 2003, 1, 1, 59-62.
http://www.unev.dk/files/Tematidsskrift_1.pdf  (I.1.i)

Løngreen, Hanne: En anden i Paris. (Se, Paris. Ingemann, Bruno;
Kjørup, Søren; Thorlacius, Lisbeth (Red.), 2003, 105-113)

http://www.cvc.ruc.dk/artikler/03_06_Anden.pdf  (.I1.e)
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Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Redaktør af Dansk Tidsskrift for Kommunikation. (II.1)

Faglige bedømmelser:
Deltager i ph.d. bedømmelsesudvalg  (Jon Milner/ DPU). (IV.3)
Feb  2003 og sept 2003  bedømmer for Norsk Forskningsråd IMER-
programmet.

Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Oplæg ved konferencen Se, Paris - november 2003.

Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af Cultural Studies - Et netværk for kulturstudier/kulturanalyse.
(IV.2)
Forskerskolen i Medier, Kommunikation & Journalistik. (IV.1)
Center for Visuel Kommunikation. (IV.2)
UserCom. (IV.2)

Projekter:
Kommunikation med den ultimative anden:
Hvordan det er muligt at inkludere og aktivt forholde sig til forskels-
sættende kategorier i kommunikation i komplekse og mangfoldige
samfund. Er det muligt at ophæve og uddelegere den kommunikative
magt, som afsenderen af kommunikation besidder i traditionelle
kommunikationssituationer. Er det muligt at skabe dialogiske mang-
foldighedskommunikative forhold, der ophæver gængse forforståelser
af hvad målgrupper er? Hvad sker i kommunikationsprocessen, når
der kommunikeres til en anden? Er det overhovedet muligt at tænke
og teoretisk begribe kommunikation, hvis man aktivt tager etnicitet,
køn, og andre forskelsættende kategorier alvorligt? Hvis mangfoldig-
hed skal tages alvorligt, hvad betyder det så både i forhold til indhold
og ikke mindst i forhold til form?

Andre aktiviteter:
Ph.d.-vejleder for Dorthe Staunæs, Martine Ladendorf.
Censornæstformand, Institut for film- og medievidenskab, Køben-
havns Universitet.
Censor ved Medievidenskab, Aarhus Universitet.
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Censor ved Mediepædagogik, CVU.
Censor ved Masteruddannelserne, DPU.
Censor ved diplomuddannelsen Dansk som andetsprog, DPU.
Censor ved det fælles censorkorps for Erhvervsøkonomi, Handelshøj-
skolerne i Danmark.
Suppleant til Institutbestyrelsen for Kommunikation 1.2. 2003-
31.1.2007.
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Karsten Pedersen
Cand.mag. i Engelsk og Datalingvistik, ph.d.i Erhvervssprog, lektor

Fagområde: Faglig formidling

Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse

Aktiviteter

Undervisning:
Seminar i offentlig kommunikation, vejleder på dagstudiet, vejleder på
MPK.

Forskning:
Fortsat arbejde med projektet „Offentlig lovpligtig kommunikation“.

Andre større opgaver:
International koordinator.

Publikationer:
Pedersen, Karsten:Kan man skrive „Kære“ i et inkassobrev? (Vinkler

på faglig formidling. Fleming, Leslie; Ingemann, Bruno (Red.),
48[53], 2002 ) (I.1.e)

Pedersen, Karsten: God formidling kræver mere end en god formidler
( Faglig formidling. Praksis og konsekvenser. Fleming, Leslie;
Ingemann, Bruno (Red.), 2003, 31-38) (I.1.e)

Pedersen, Karsten: When authorities communicate. Democracy and
local and regional authorities. PEO, 2003, 124, 13. (I.1.i)

Pedersen, Karsten: The construction of a genre. The case of service
information pamphlets in a danish county. Hermes, 2003, 31. (I.1.i)

Pedersen, Karsten: Evaluering af serviceinformationer udsendt af
Skole og Social, Ringkjøbing Amt. Roskilde, Roskilde Universitets-
center, 2003, 2. (I.1.d)

Pedersen, Karsten: Er det ingen der læser hvad det offentlige skriver?
Videnblad, 2003, 8.1-8. (I.1.i)
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Andre former for offentliggørelse af den faglige indsats:
Pedersen, Karsten: Creating a genre. (Business Communication

Across Contexts.) Business Communication Across Contexts,
ABC, Aarhus, May 23rd-25th, 2002. (I.1.j)

Pedersen, Karsten: (23. Conference and General Assembly.) 23.
Conference and General Assembly, IAMCR, Barcelona, July 21st-
16th, 2002. (I.1.j)

Pedersen, Karsten: (Text, Bild, Samhälle.) Text, Bild, Samhälle,
Nordiska Språk, Tammerfors Universitet, Tampere, 15.-16. august,
2002. (I.1.j)

Undervisningsformidling:
Pedersen, Karsten: Offentlig kommunikation i teori og praksis. Køben-

havn, Handelshøjskolens Forlag, 2003, 123. (.I2.a)

Formidling til særlige aftagergrupper:
23. januar 2003, Næstved Kommune, chefmøde i Social- og sund-
hedsforvaltningen: Den gode offentlige historie. (III.1)
28. april 2003, Sundhedsplejerskernes Landskursus i Vejle: IT som
redskab til skriftlig kommunikation og formidling. (III.1)
25. april 2003, Socialchefer i Storstrøms Amt: At kommunikere med
borgerne. (III.1)
12. maj 2003, Videncenter for Synshandicap, voksenmøde: Fælles
sprog - kan vi det? (III.1)

Faglige bedømmelser:
Bedømt eksterne lektorer. (IV.4)

Projekter:
Deltager i forskningsrådsprojekt om polyfoniteori.

Ophold ved andre uddannelses- og forskningsinstitutioner:
Ophold ved APU i Cambridge, efteråret 2003. (VIII.2)



83

KOMMUNIKATION

Louise Phillips
BA (Hons) i Psykologi og Sociologi, MSc. i Socialpsykologi og  ph.d. i
Socialpsykologi, lektor

Fagområde: Metoder i kommunikationsforskning

Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse

Aktiviteter

Undervisning:
Vejledning af modul 2 projekter og specialer.
Koordinator af og vejleder tilknyttet den internationale klynge „Commu-
nication Planning and Analysis“.
Modul 2 kursus „Den medieskabte virkelighed: mediernes formidling af
viden og oplevelser“ (med Kim Schrøder).
Specialekursus „Socialkonstruktionistisk projektarbejde: fra meta-
teoretiske overvejelser til formidling“.
Koordinator af og medunderviser på det engelsksprogede kursus
„Toolbox for Communication Planning and Analysis“.

Forskning:
Forskning om politisk kommunikation og samspillet mellem medier og
mediebrugere ifm. med forskningsprojektet „Medialisering af politik: en
analyse af samspillet mellem politiske diskurser, mediediskurser og
hverdagsdiskurser (med Kim Schrøder) (se nedenfor).

Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
Louise Phillips og Kim Schrøder: „Borgerdiskurser om medier og
mediebrug: mediepræferencer og oplevelsesmåder i forhold til infor-
mative medier“, workshop  ‘Nyhetsförmidlingens sociologi och estetik’
på den 16. nordiske konference for medie- og kommunikations-
forskning, Kristiansand, Norge den 15.-17. august 2003 (paper). (I.1.j)

Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Referee for European Journal of Communication (II.3)
Medarrangør af SMID’s årsmøde (III.4).
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Ordstyrer, workshop om „media, conflict and war“, SMID’s årsmøde,
den 27.-28. oktober 2003 (III.4)

Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Deltagelse (med paper) i den 16. nordiske konference for medie- og
kommunikationsforskning (workshoppen  ‘Nyhetsförmidlingens socio-
logi och estetik’), Kristiansand, Norge den 15.-17. august 2003 (delta-
ger med paper). (III.3)
Deltagelse i det internationale „Annual critical discourse analysis
meeting“, København, den 30.-31. maj 2003 (deltager). (III.3)
SMID’s årsmøde, den 27.-28. oktober 2003 (medarrangør og ordsty-
rer). (III.4)

Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af Styregruppen for ph.d.-programmet: „Kommunikation,
Journalistik og Medier“ (IV.1).
Fungerende leder for Center for Bruger-orienteret Kommunikations-
forskning (februar 2003-februar 2004) (IV.1).
Suppleant til SMID’s bestyrelse, 2002-2003 (IV.1).

Projekter:
Forskningsprojektet „Medialisering af politik: en analyse af samspillet
mellem politiske diskurser, mediediskurser og hverdagsdiskurser
(med Kim Schrøder) (finansieret af Magtudredningen). Projektet er en
kvalitativ undersøgelse af mediediskurser og mediebrugeres diskurser
i Danmark i lyset af medialiseringen af politik. Fokus er på diskursers
rolle i denne udvikling baseret på to empiriske studier af medie-
diskurser og borgerdiskurser. (2000-2004) (V.1.b).
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Birgitte Ravn Olesen
Cand.comm. ph.d. i Kommunikation, lektor

Fagområde: Kommunikation

Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse

Funktioner: Studieleder

Aktiviteter

Undervisning:
Kursus for modul 1 studerende i feltet målgruppe-orienteret kommuni-
kation.
Kursus for modul 2 studerende i strategisk kommunikation i et handle-
kompetence-perspektiv.
Kursus for specialestuderende i metodologi, det vil sige sammen-
hænge mellem teori, metode og empiri i forskningsprocessen.

Forskning:
Fortsat indsamling af empiri på projektet om døvblindblevnes
kommunikationsvilkår. Formålet med projektet er dels at skabe øget
indsigt i en specifik handicapgruppes egne oplevelser og erfaringer
med at kommunikere på et tidspunkt, hvor deres handicap
progredierer, dels at udvikle metoder til at skabe en sådan indsigt hos
de konsulenter, som har denne gruppe som primært arbejdsområde.

22 døvblindblevne fra 4 nordiske lande deltager i 6 interviews over en
5-årig periode. Interviewene gennemføres af døvblindekonsulenter fra
det enkelte lands konsulentordning. På baggrund af interviewet skriver
konsulenten en 15 siders afrapportering, som siden bearbejdes med
henblik på en samlet årlig opsummering, som danner grundlag for
projektets afsluttende rapport i 2005.

Andre større opgaver:
Implementering af studieadministrativt system til støtte ved håndtering
af kursus- og vejlederfordeling og behandling af kursusattester.
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Publikationer:
Ravn Olesen, Birgitte: Kernen i Kommunikation. (Faglig formidling.

Praksis og konsekvenser. Fleming, Leslie; Ingemann, Bruno (Red.),
2003, 177-189) (I.1.e)

Ravn Olesen, Birgitte: Jeg burde være mere interesseret: om at yde
omsorg i sit arbejde. Etiske problemstillinger i omsorgsarbejdet
med ældre. (Sidste kapitel: psykologi og pædagogik i ældreplejen.
Svejgaard, Tove (Redaktør), 2003). (I.1.e)

Delrapport 4 i nordisk projekt om døvblindblevnes erfaringer med
konsekvenser af en progredierende høre- og synsnedsættelse i
samarbejde med Kirsten Jansbøl, 2003. (I.4.a)

Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
Diverse oplæg om brugerorienterede tilgange til formidling i social- og
sundhedssektoren, blandt andet på Folkeuniversitet i Århus og
Odense.

Formidling til særlige aftagergrupper:
Evalueringsrapport af særligt forløb for specialestuderende. (4.a)
Rapport om den model for gruppedannelse, som Kommunikation har
udviklet siden år 2002. (4.a)

Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Deltagelse i DISPUK´s to-årige lederuddannelse. Bestod eksamen
med udmærkelse i januar 2004.

Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Deltagelse i Styregruppen for det nordiske projekt om kommuni-
kationsvilkår for døvblindblevne. (IV.2)
Deltager i netværk for studieledere ved RUC. (IV.2)
Medlem af styregruppen for Center for Brugerorienteret forskning.
(IV.2)
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Kim Schrøder
Cand.mag. i Engelsk og Dansk, professor

Fagområde: Kommunikation med særlig henblik på faglig formidling

Tilknytning: Kommunikation; Den humanistiske Basisuddannelse

Funktioner: Afdelingsleder for Kommunikation (fra 1.7.2003); Medlem
af institutbestyrelsen; International koordinator for Kommunikation og
Journalistik (til 1.7.2003).

Aktiviteter

Undervisning:
I forårssemestret kursusleder for specialkurset „Målgruppeanalyse:
kommunikationens rolle i hverdagslivet – forskningstraditioner og
metoder“ på den humanistiske basisuddannelse; på Kommunikations-
uddannelsen undervisning på kurserne „Toolbox for Communication
Planning and Analysis“, „Den medieskabte virkelighed: Mediernes
formidling af viden og oplevelser, samt forelæsning på den åbne
uddannelse „Interkomm“; projektvejledning i den engelsksprogede
klynge „Project Forum for Communication Planning and Analysis“;
desuden vejledning af specialer.
   I efterårssemestret kursusleder for og underviser på Humanistisk
International Basisuddannelse i specialkurset „Media Audiences: The
uses and users of communication in everyday life - Research
traditions and methodologies“. På Kommunikation medunderviser på
kurset „Den medieskabte virkelighed: Mediernes formidling af viden og
oplevelser“, samt vejledning af enkelte specialer.

Forskning:
Inden for forskningsfeltet diskurs- og receptionsanalyse har jeg arbej-
det med analyse af samspillet mellem mediediskurser og borger-
diskurser om politik i bred forstand, inden for rammerne af et projekt
under den danske Magtudredning (fællesprojekt med Louise Phillips).
Fortsat arbejde med forholdet mellem og samanvendelse af kvalitative
og kvantitative metoder.
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Redaktionelt arbejde med bogmanuskript „Researching Audiences: A
Practical Guide to the Study of Audiences and Users“ til udgivelse på
forlaget Arnold, London.
Deltagelse i forberedelse af ansøgning til Forskningsstyrelsen om
midler til „Danish Research Centre on Education and Advanced Media
Materials“.

Andre større opgaver:
Som international koordinator har jeg stået for organisationen af ud-
og indgående studentermobilitet, deltaget i planlægningen af engelsk-
sprogede undervisningstilbud til ikke-danske studerende, samt taget
initiativer til udbygning af instituttets internationale samarbejdsrelatio-
ner i Europa, Nordamerika og Australien. Specielt konsolidering af
Kommunikations medlemskab af det internationale konsortium af
universiteter i Europa, Nord- og Sydamerika, der udbyder master-
uddannelsen „International Programme in Media, Communication and
Cultural Studies“.
   Endelig har jeg været Kommunikations repræsentant i styregruppen
for det NorFA-finansierede ph.d. netværk  „Nordic Network of Media
and Communication Studies“, og formidlet Kommunikations medlem-
skab af det europæiske forskeruddannelsesnetværk „The Intensive
European Programme for Doctoral Research in Communication“
(IEPDC).

Publikationer:
Schrøder, Kim; Drotner, Kirsten; Kline, Stephen; Murray, Catherine:

Researching audiences. London, Arnold, 2003, 422. (I.1.c)
Schrøder, Kim: Generelle aspekter ved mediereception? - et bud på

en multidimensional model for analyse af kvalitative receptions-
interviews. MedieKultur, 2003, 35, 63-73. (I.1.i)

Schrøder, Kim Christian: Klapjagt på samfundsforskere? Politiken,
2003, 13.07.2003. (I.3.b)

Schrøder, Kim: „...og nu til vores korrespondent i Qatar“. Politiken,
2003, 14.04.2003. (I.3.b)

Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
„Mapping European Identities: A Comparative Study of National and
Supranational Identities in Denmark and Great Britain“, Seminar paper
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given at the College of Communication, University of Texas, Austin, 23
Januar 2003. (I.1.j)
„Beyond the quantitative/qualitative divide: methodological challenges
to communication research,“ Paper presented to the European Jour-
nal of Communication Colloquium: Old Frontiers and New Directions
in Communication and Media Studies, European University Institute,
Firenze, April 11-12, 2003. (I.1.j)
Deltagelse i radiomagasinet „Mennesker og Medier“ med temaet
„Medierne og Irak-krigen“, Danmarks Radio P1, 19. april 2003. (3.c)
„Medborgerdiskurser om medier og mediebrug“, Paper fremlagt ved
16. Nordiske Konference for Medie- og Kommunikationsforskning,
Kristiansand, Norge, 15.-17. august 2003 (sammen med Louise
Phillips). (I.1.j)
„Televised Populism? Popular News Formats and the Viewers’ Nego-
tiation of Politics“, paper presented at the 2003 Intensive European
Programme for Doctoral Research in Communication, University of
Westminster, London, 26-29 August 2003. (I.1.j)
„Kvalitet i Medierne - hvad er det?“ Seminaroplæg i forskergruppen
Medier og Kultur, Institut for Sprog og Kultur, RUC, 26. november
2003. (I.1.j)

Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Medlem af editorial board og referee for European Journal of Cultural
Studies (1 artikel). (II.2 + II.3)
Referee for Journal of Pragmatics (1 artikel). (II.3)
Referee for European Journal of Communication (1 artikel). (II.3)

Faglige bedømmelser:
Formand for bedømmelsesudvalget for professorat i organisations-
kommunikation, RUC. (IV.4)
Medlem af bedømmelsesudvalget for ph.d. afhandling om TV-doku-
mentarisme i det multikulturelle samfund, Det humanistiske Fakultet,
Københavns Universitet. (IV.3)
Medlem af bedømmelseskomiteen ved besættelse af ph.d. stipendier
ved Forskerskolen i Medier, Kommunikation og Journalistik. (IV.3)
Censor med opgaver i 2003 ved Institut for Informations- og Medie-
videnskab, Århus Universitet, Institut for Film- og Medievidenskab,
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Københavns Universitet, Institut for Kommunikation, Ålborg Universi-
tet, Internationale Studier, Ålborg Universitet
Faglig ekspert for Norges Forskningsråd i forbindelse med vurderin-
gen af projektansøgninger til flere uddelinger fra programmet „Kom-
munikation, IKT og Medier“.
Medlem af bedømmelsesudvalg for masterafhandling om „Negotiating
Sustainability in the Media: Critical Perspectives on the Popularisation
of Environmental Concerns“, School of Media and Information, Curtin
University of Technology, Perth, Western Australia.

Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af Institutbestyrelsen, Institut for Kommunikation, Journalistik
og Datalogi. (IV.1)
Medlem af European Science Foundation’s Changing Media –
Changing Europe project, herunder undergruppen om Citizenship and
Consumerism: Media and the Public sphere and the market. Delta-
gelse i Seminar i Konstanz, 8.-11. maj 2003. (IV.2)
Deltagelse i styrelsesmøde i Konsortiet „International Programme in
Media, Communication and Cultural Studies“, Austin, Texas, 22.-26.
januar 2003. (IV.2)
Medlem af styregruppen for NorFA-netværket  „Nordic doctoral
education network in media and communication research: Innovating
media and communication research“,2003-2005. (IV.1)
Deltager i forskningsprojektet „Medie- og kommunikationsvidenskaber-
nes teorier - historie og aktualitet“, ledet af lektor Niels Brügger, Institut
for Medievidenskab, Århus Universitet. (IV.2)

Projekter:
Medialisering af politik: en analyse af samspillet mellem politiske
diskurser, mediediskurser og hverdagsdiskurser. Projekt under Magt-
udredningen. Udføres i samarbejde med Lektor Louise Phillips. (V.1.b)
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Sisse Siggaard Jensen
Cand.mag., ph.d., lektor

Fagområde: Interaktive medier

Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse

Aktiviteter

Undervisning:
1. Kurser for modul 2 studerende i „Faglig kommunikation og viden-
deling på nettet“ og „Atlas - kodning og analyse af kvalitative data“; for
modul 2 studerende og internationale studerende „Net based
knowledge communication and knowledge sharing“, „Toolbox for
Communication Planning and Analysis“; og for danske og internatio-
nale studerende på HUMBAS „Usability and Design“.

2. Vejledt projekter (afsluttet m. eksamen) på masteruddannelsen
MCC indenfor emnerne „Merge - CMC system til kreativt samarbejde“,
„Computermedierede historiefortællinger“; på modul 2 Kommunikation
„Bløde Værdier - hårde markedsvilkår. Om værdibaseret ledelse og
kommunikation“, „On-line fællesskaber som kommunikationsstrategi i
Dansk Røde Kors“.

3. Undervist i „Videoetnography and knowing“ på Ph.D. kursus i
Knowledge Management i regi af EUDOKMA, CBS

Forskning:
Forskningen har været koncentreret om 3 forskellige forsknings-
projekter 1) viden og ledelse, støttet af LOK, SSF, 2) multimedier og
læring, støttet af ITMF samt 3) et internationalt projekt om kvalitet i e-
learning, støttet af E-learning, Action 2, EU:
1. Har afsluttet forskningsprojektet „Urds Kilde“ om brug af multi-
medier i danskundervisningen og samspil mellem medier og læring.
Et projekt der er foregået i samarbejde med folkeskoler i Helsingør
Kommune, forlaget Alinea og Pædagogisk Udviklingscenter i Helsin-
gør, støttet af ITMF. Der er skrevet en artikel på baggrund af projektet.
Artikel samt videodata og øvrige data er fremlagt på en workshop
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(september 2003) med deltagelse af alle implicerede parter i projektet.
Artiklen er endnu upubliceret.

2. Har afsluttet forskningsprojektet „Viden og Ledelse i små IT virk-
somheder“. Der er tale om et forskningssamarbejde med medarbej-
dere fra Institut for Ledelse, Politik og Filosofi ved CBS støttet af SSF
og LOK. Forskningsprojektet er afsluttet med bogen „Viden, Ledelse
og Kommunikation“ - en lærebog for universiteter, som udgives 2004.

3. Har startet og gennemført et større europæisk forskningsprojekt
„EQUEL – e-quality in e-learning“ støttet af EU e-learning Action 2.
Forskningsprojektet skal a) skabe et europæisk forskningsnetværk in-
denfor e-learning, b) skabe grundlag for et virtuelt center som ramme
om forskningsnetværkets aktiviteter samt c) levere et forskningsbase-
ret indhold indenfor projektets 7 forskellige SIG’er: SIG 1: e-learning at
institutional level, SIG 2: communication and control in networked
learning environments, SIG 3: e-learning communities and
collaborative learning, SIG 4: tutor’s and trainer’s roles in new forms
of learning environments, SIG 5: the 3D Agora: knowledge-sharing
across knowledge cultures, SIG 6: human-tool interaction in flexible
learning environments and SIG 7: APSI – a model for pedagogy.  Er
ansvarlig for den dansk organiserede Agora SIG 5: „Knowledge-sha-
ring across knowledge cultures“ i samarbejde med medarbejdere fra
Learning Lab Denmark. Der er tilrettelagt, gennemført og dokumente-
ret 14 eksplorative sessioner i regi af 3D Agora SIG 5, 3 workshops i
forbindelse med EQUEL projektets forskningskonferencer. Der er op-
taget to papers på Networked Learning Conference, Lancaster
University 2004: Sisse Siggaard Jensen: „Knowledge sharing in the
3D Agora-world“ og „Narratives from the 3D Agora-world“. De publice-
res 2004. Der er endvidere skrevet en artikel på basis af resultater fra
EQUEL projektet: Sisse Siggaard Jensen: „Viden og avatarer“ til tekst-
antologien „Det digitale nærvær“ (red. Simon Heilesen), der udkom-
mer 2004.

Andre større opgaver:
Ansvarlig organisator af the 3D Agora Special Interest Group med
medlemmer fra Lancaster University, Karolinska Instituttet, Coventry
University, Sheffield University, Glasgow University, Learning Lab Den-
mark og Roskilde University.
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Anvarlig organisator af EQUEL projektets afsluttende forsknings-
konference i København, November 2003. Repræsentanter fra alle 7
SIG’er i forskningsprojektet.

Publikationer:
Siggaard Jensen, Sisse: De døde databaser og det levede nu - cases

om videnprojekter og videndeling i danske virksomheder. Køben-
havn, 2003, 39. (I.1.d)

Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
Siggaard Jensen, Sisse: The 3D Agora world. Design af et 3D miljø i

AWEDU. http:www.equel.net  (I.2.f)

Formidling til særlige aftagergrupper:
Nye vilkår på nettet. Oplæg på UNEV seminar, Universiteternes Efter-
og Videreuddannelse, i forbindelse med indvielsen af den ny UNEV
portal. (III.1)

Multimedier og dilemmaer i undervisning. Oplæg om forskningsresul-
tater fra projektet „Urd’s Kilde“ for projektets deltagere: lærere fra tre af
Helsingør kommunes skoler, leder og medarbejdere ved Pædagogisk
Udviklingscenter i Helsingør kommune, redaktører fra forlaget Alinea,
konsulenter fra Teknologisk Institut. (III.1)

Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Referee ved udarbejdelsen af tekstantologien Simon Heilesen (red.):
Det digitale nærvær. Roskilde Universitetsforlag 2004. (II.3)

Faglige bedømmelser:
Formand for fagligt bedømmelsesudvalg i forbindelse med besættelse
af et lektorat ved Kommunikation. (IV.4)

Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
EQUEL research project conference, Lyon, marts 2003. (III.3)
EQUEL project, Copenhagen Workshop for the Agora SIG 5 (arran-
gør). (III.4)
EQUEL research project conference, Copenhagen (arrangør). (III.4)
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Lisbeth Thorlacius
Master of Fine Arts i Kunstfotografi og Bachelor of Arts in Communi-
cations, ph.d., adjunkt

Fagområde: Visuel kommunikation

Tilknytning: Kommunikation

Aktiviteter

Undervisning:
Underviser og vejleder på den engelske skrift-billed-workshop på
modul 1.
Forelæsningsrække på modul 2 og 3 i „Visuel kommunikation“ .
Vejleder i modul 2 projekter og specialer.

Forskning:
Min forskning har, med udgangspunkt i Bourdieu, fokuseret på æstetik
og smagsbegrebet, og på hvorledes kitsch og camp kan betragtes ud
fra et æstetisk synspunkt. Derudover har jeg forsket i visuel kommuni-
kation på websites med fokus på genrens rolle i vægtningen af funk-
tion og æstetik. Jeg har skrevet en artikel om „Forskerportrættet“. Og
endelig har jeg foretaget nogle analyser af websites som publiceres i
forskellige forskningstidsskrifter i 2004.

Andre større opgaver:
Jeg er begyndt at skrive på en bog om planlægning af visuel kommu-
nikation på websites.

Publikationer:
Thorlacius, Lisbeth: Paris udstillet. (Se, Paris. Ingemann, Bruno;

Kjørup, Søren ; Thorlacius, Lisbeth (Red.), 2003, 1-11)
http://www.cvc.ruc.dk/artikler/03_01_Udstillet.pdf  (I.1.e)

Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
Thorlacius, Lisbeth: „Kommunikation i øjet“. I: Kommunikatøren. Nr. 4.

Dansk Kommunikationsforening. København. August 2003. S. 14-
15. (I.3.b)
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Thorlacius, Lisbeth: „Visuel kommunikation på webben“. I: Journali-
sten. Dansk Journalistforbund. København. 26. november 2003. S.
18. (I.3.b)

Thorlacius, Lisbeth & Fausing, Bent: „Vis hvad du siger“: I: Graphikos.
Interview af Charlotte Bach. Schultz Grafisk. Oktober 2003. S. 3-5.
(I.3.b)

Thorlacius, Lisbeth: „Daniscos årsregnskab er levende“. I Berlingske
Business. Interview af Finn Morsing. December 27. 2003. S.5.
(I.3.b)

Formidling til særlige aftagergrupper:
Foredragsrække i visuel kommunikation og kommunikationsteori på
Danmarks Designskole. (III.1)
Foredrag i „Visuel kommunikations på websites“ på MIL-uddannelsen,
MCC-uddannelsen, Dansk Kommunikationsforening, Københavns
Universitet, Journalistforbundet, og mange flere. (III.1)

Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Medlem af initiativgruppen og redaktionen til et nyt internationalt tids-
skrift  artifact. (II.2)
Medlem af programkomiteen og redaktionen til den internationale
konference Computer in Art and Design Education (CADE). (III.4)

Faglige bedømmelser:
Censor ved Institut for film- og medievidenskab Københavns Universi-
tet.
Censor ved DPU.

Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Deltog i seminaret „Se, Paris. ved Roskilde Universitet.  Den 13.
november. 2003. (III.3)
Deltog i konferencen „Æstetisk ledelse“ på Handelshøjskolen. (III.3)
Deltog i SMID’s årsmøde. Den 27.-28. oktober 2003. (III.3)

Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Deltager i baggrundsgruppen for en ny uddannelse „Æstetisk kommu-
nikation“ ved RUC.
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Medlem af SMID’s bestyrelse. (Sammenslutningen af Medieforskere i
Danmark). (IV.1)
Medlem af redaktionsgruppen og bestyrelsen i CVC (Centre for Visuel
Communication) ved Roskilde Universitetscenter. (IV.1)

Andre aktiviteter:
Faglig og administrativ leder på modul 1, hvilket indeholder følgende
administrative ansvar: Indkaldelse og afholdelse af lærermøder samt
skriftlig afrapportering af møderne. Ansvar for logistikken, planlægnin-
gen og afholdelsen af „Fremvisningsdagene“, hvor de studerende
fremviser deres produkter. Medansvarlig for indhold og introduktion på
introduktionsdagen på modul.
Freelance fotograf for bl.a.Gyldendals Bogforlag og Kommunikatøren.
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Niels Erik Wille
Cand.mag. i Dansk (hovedfag) og Filosofi (bifag), lektor, institutleder

Fagområde: Dansk Sprog

Tilknytning: Kommunikation og Performance-design; Den Humanisti-
ske Basisuddannelse.

Funktioner: Institutleder. Afdelingsleder for Kommunikation og Journa-
listik (indtil udgangen af juni 2003). Interimstudieleder for Perfor-
mance-design (fra oktober 2003). Formand for styregruppen for
ph.d.-programmet „Sprog, medier og Kommunikation“, fra sommeren
2003 ændret til ph.d.programmet „Kommunikation, Journalistik og
Medier.“

Aktiviteter

Undervisning:
Begrænset undervisning. Har afholdt kursus i formelle krav til rappor-
ter og andre akademiske arbejder på overbygningsuddannelsen i
Kommunikation (tegnsætning, sprogrigtighed, referenceteknik, op-
havsret og videnskabelig uredelighed), forår 2003. Desuden undervis-
ning på MCC og MPK.
Undervisning på kursus for erhvervs-ph.d.studerende, arrangeret af
Inst. VIII for Videnskabsministeriet, 20.-21. nov. 2003.

Forskning:
1. Sprogets rolle i faglig formidling, med særlig vægt på forståelighed
og målgruppe-tilpasning. Formelle krav til skriftlige tekster.
2. Hypertekst som medium for faglig formidling. Undersøgelse af
grundlæggende begreber og deres historiske forankring. Udvikling af
en typologi for hypertekst-former.
3. Digital publicering, især publicering af forskning og faglig formidling,
Fremtidens bøger - bøgernes fremtid. E-bøger. Udvikling af modeller
og designkriterier. Sammenligning med trykt publicering. Deltagelse i
HCI-seminar på RUC, 27. nov. 2003, med paper.
4. Ophavsretlige problemer med særligt henblik på rettigheds-
problemer i forbindelse med faglig formidling og i forbindelse med
elektronisk publicering.
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5. Deltagelse i det landsdækkende projekt Danmarks Rockhistorie.
Opstart af delprojekt om Dansk Rocklyrik 1965 - 1990. Deltagelse i
forskningsseminar på Magleås, 28.-29. okt. 2003 (med paper).

Andre større opgaver:
Deltagelse i netværket om Roskilde som Musicon Valley og Musicon
Valley Vækstmiljø. Herunder udvikling af et nyt overbygningsfag om
planlægning, styring og ledelse af musikarrangementer og andre
former for live performances. Studietur til Hultsfred og Kalmar, 27. -
28. aug. 2003.
Deltagelse i et europæisk netværk om udvikling af en europæisk
mastergrad inden for Future and Foresight Studies. Sammen med
Middlesex University, London, og universiteterne i Malaga, Wien,
Krakow, Karlstad og Firenze. Møder: Malaga, 10.-12. jan. 2003. Wien,
25,-27. apr. 2003. Roskilde, 22.-24. juni 2003.
Etablering af ph.d.programmet „Kommunikation, Journalistik og Me-
dier.“ Formand for styregruppen. Udarbejdelse af programgrundlag.
Formand for arbejdsgruppe om it-sikkerhed på RUC, indtil sommeren
2003.
Deltagelse i arbejdet med APV for Inst. VII som formand for instituttets
sikkerhedsudvalg.
Deltagelse i arbejdet med at implementere DEF-basen på RUC, i
samarbejde med RUB, samt etablering af digitalt arkiv for RUC,
ligeledes i samarbejde med RUB.
Etablering af administrativt informationssystem for Inst. VII
(ressourcestyring og persondata), sammen med Claus Poulsen m.fl.

Publikationer:
Wille, Niels Erik: Itsi Bitsi. Versformer, rytme og sproglig stil i den

tidlige danske rocklyrik. Reception, 2003, 50, 35-38. (I.1.i)
Heilesen, Simon; Wille, Niels Erik: „Det farligste dyr i skoven“?. Faglig

formidling i en folder på papir og på nettet. (Faglig formidling. Prak-
sis og konsekvenser. Fleming, Leslie; Ingemann, Bruno (Red.),
2003, 79-100) (I.1.e)

Wille, Niels Erik: Faglig formidling som praksisfelt. Om begrebets
oprindelse og baggrund. (Faglig formidling. Praksis og konsekven-
ser. Fleming, Leslie; Ingemann, Bruno (Red.), 2003, 131-149) (I.1.e)
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Wille, Niels Erik: Legibility of text meant to be read from a computer
screen. A key factor in e-publishing. (Proceedings of the Third
Danish Human-Computer Interaction Research Symposium.
Hertzum, Morten; Heilesen, Simon (Red.), 2003, 99-104) Third
Danish Human-Computer Interaction Research Symposium, 2003.
(I.1.e)

Formidling til særlige aftagergrupper:
„3D-animering og interaktiv faglig formidling.“ Oplæg til møde om
forskning på RUC for erhvervsfolk.
„Sproget som tegnsystem. Har vi noget at lære af semiotikken?“
Fagligt foredrag for forskergruppe 3: „Funktionel grammatik og prag-
matik“, Inst. f. Sprog og Kultur, RUC, 10. apr. 2003.
„Metamorfoser. Om metonymi og  metaforik i tekst og billeder.“ Fagligt
foredrag i anledning af Søren Kjørups 60 års fødselsdag, 9. maj. 2003.
„Kommunikation 1978 - 2003. Det er ikke hvad det har været!“ Fag-
historisk foredrag ved Kommunikations 25 års jubilæumskonference,
3. okt. 2003.

Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Medarrangør af jubilæumskonference for Kommunikation, 3. okt.
2003.

Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Institutlederkursus under Rektorkollegiet. Forår og sommer 2004.

Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af det rådgivende forskningsudvalg for Statsbiblioteket og
Naturhistorisk Museum. Udpeget af Kulturministeriet. Afsluttet efterår
2003 (V.4.d)
Medlem af Studenterbro-komitteen, Øresundsuniversitet (udpeget af
RUC) (V.4.d)
Medlem af styregruppen for den nationale Forskerskole i Kommunika-
tion, Medier og Journalistik (FKMJ) (V.4.d)
Medlem af repræsentantskabet for Forskerskole Øst (Sprogviden-
skab). (V.4.d)
Formand for styregruppen for ph.d.-programmet „Sprog, medier og
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kommunikation“, fra sommeren 2003 ph.d.-programmet „Kommunika-
tion, Journalistik og Medier.“ (IV.1)
Studieleder og formand for Interimstudienævnet for Performance-
design, fra okt. 2003 (IV.2)
Medlem af Lokalsamarbejdsudvalg II (ledelsesrepræsentant) indtil
sommeren 2003 (IV.1)
Medlem af Hovedsikkerhedsudvalget (ledelsesrepræsentant), indtil
sommeren 2003 (IV.1)
Formand for arbejdsgruppe om it-sikkerhed på RUC, indtil sommeren
2003. (IV.1)
Medlem af Pragmatikkredsen. (V.4.a)
Deltager i dansk netværk om Dammarks Rockhistorie, herunder
etablering af et dansk rockmuseum i Roskilde (V.4.a)
Deltager i europæisk netværk om Future and Foresight Studies.
(V.4.b)

Projekter:
Dansk Rocklyrik 1965 - 1990. Delprojekt inden for Danmarks Rock-
historie. (V.4.a)

Andre aktiviteter:
Fungeret som vejleder for ph.d.-studerende Delia Tzortzaki.
Adjunktvejleder for Lisbeth Thorlacius og Sanne Knudsen.
Medlem af bedømmelsesudvalget for Ida Engholms ph.d.-afhandling
ved IT-højskolen, Kbh. Forsvar 26. sept. 2003. (V.4.e)
Fungeret som censor ved: IT-Vest; IT-højskolen, Kbh.; Dansk, K.U.;
Dansk, ÅÅU; Sprogpsykologi, K.U.; Danmarks Biblioteksskole.
Medlem af ankekommissioner ved Danmarks Biblioteksskole og ved
IT-højskolen, Kbh.



101

Afdelingen for Journalistik
Videnskabelige medarbejdere



102

JOURNALISTIK

Leif Becker Jensen
Cand.mag. i dansk og historie, lektor

Fagområde: Dansk sprog og formidling

Tilknytning: Journalistik; Den Humanistiske Basisuddannelse

Aktiviteter

Undervisning:
Jeg har hele året været fuldtidsallokeret til journalistik hvor jeg primært
har undervist i sprog og genrer, avisprojekt, holdt specialeseminar
samt vejledt modul 1-projekter og specialer.  Desuden har jeg holdt
kursus i journalistisk skrivning på den humanistiske basisuddannelse
samt undervist i argumentation på masteruddannelsen i professionel
kommunikation.

Forskning:
Har arbejdet med videnskabelig retorik og argumentation og har
færdigskrevet og afleveret manus til „Fra patos til logos“ som er en
lærebog i videnskabelig retorik.

Publikationer:
Becker Jensen, Leif: Man skal gå på to ben. Om den vanskelige

balancegang i faglig formidling. (Faglig formidling. Praksis og kon-
sekvenser. Fleming, Leslie; Ingemann, Bruno (Red.), 2003, 151-
163) (I.1.e)

Becker, Leif: Hurraord eller ærlig snak? (Når virksomheden åbner sit
vindue. Helder, Jørn (Red.), 2003)  (I.1.e)

Formidling til særlige aftagergrupper:
Foredrag i HNG om formidlingsproblemer i forbindelse med naturgas
og miljø, januar 2003. (III.1)
Foredrag for farmaceuter om formidling af information af lægemidler,
marts 2003. (III.1)
Foredrag for forskere i miljøbiologi ved Københavns Universitet om
formidling af miljøproblemer, april 2003. (III.1)
Foredrag for evalueringscentret om formidling af evalueringsresultater
i centrets rapporter, maj 2003. (III.1)
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Kursus i faglig formidling for Dansk Magisterforening Efteruddannelse,
juni 2003. (III.1)
Foredrag på Zoologisk Museum om formidling af zoologi til børn,
august 2003. (III.1)
Kursusdag for bestyrelsen i Dansk Bibliotekarforbund om kommunika-
tion til forbundets medlemmer, september 2003. (III.1)
Kursusdag for Fødevaredirektoratet om formidling af fødevare-
problemer, oktober 2003. (III.1)
Forelæsning for arkæologistuderende ved Københavns Universitet om
formidling af arkæologi, november 2003. (III.1)
Skrivekursus for ansatte i Danske Slagterier, november 2003.

Faglige bedømmelser:
Medlem af bedømmelsesudvalg til lektorstilling i kommunikation ved
Handelshøjskolen i København. (IV.4)

Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af evalueringsgruppen i forbindelse med Evalueringscentrets
evalueringer af journalistuddannelserne i Danmark. (IV.1)
Medlem af Studienævnet for Journalistik. (IV.1)
RUC’s repræsentant i styregruppen og kursusudvalget for
Læreanstalternes Fælles Formidlingskursus. (IV.1)
Med i „Skrivning på tværs“ – netværk mellem en række uddannelses-
institutioner til udvikling af arbejdet med skrivning og skriveprocesser i
uddannelserne. (IV.2)
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Michael Bruun Andersen
Mag.art., lektor

Fagområde: Journalistik

Tilknytning: Journalistik; Den Humanistiske Basisuddannelse

Funktioner: Afdelingsleder, medlem af institutbestyrelsen

Aktiviteter

Undervisning:
(Flg. undervisnings- og eksamenselementer 2 gange hvert år). Modul
1: Redaktionsbesøg, Avisanalaysekursus, Teorikursus,  Etikkursus.
Modul 2: Projektvejledning og mundlig eksamen. Praktik: Praktikeksa-
men Modul 3: Teori- og metodekusus, Engelsksproget kursus  (på
Kommunikation): Media, Journalism and Democracy. Seminar for
specialestudenrende. Specialevejledning

Forskning:
Mediefolkets demokratiforståelse. Et historisk længdesnit. (projekt)

Andre større opgaver:
Medl. af Journalistiks evalueringsgruppe: Ekstern Evaluering v. EVA.
(IV.1)
Medlem af Undervisningsministreriets referencegruppe vedr. cand.
comm.-titlen/fællesbekendtgørelse. (IV.1)
Medlem af  gruppen vedr.  RUC-kulturen under den nye universitets-
lov. (IV.1)
Medlem af styregruppen for ph.d.-programmet ved Inst. VI og VII. (IV.1)

Publikationer:
Bruun Andersen, Michael: Fra TV-kritik til mediepolitik. (Mellom me-

diene. Linestøl, G. (Red.), 2003) (I.1.e)

Formidling til særlige aftagergrupper:
Redaktør af Journalistiks 5-års jubilæumsskrift: Journalistik på to ben.
(II.1)
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Faglige bedømmelser:
Lektorbedømmelse, Institutt for medier og kommunikasjon, Universite-
tet i Oslo. (IV.4)
Ph. d. bedømmelse (formand) Journalistik, RUC. (IV.3)

Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
EJTA-seminar, DJH, Århus. (III.3)
Avisdesignsemniar, Journalistik,  RUC. (III.3)
Nordisk Journalistlærerkursus , Ekerô, Finland. (III.3)

Andre aktiviteter:
Faglig konsulent for Norges Forskningsråd.

JOURNALISTIK
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Kirsten Mogensen
Journalist, cand. mag. i Dansk og Psykologi, HD i offentlig virksom-
hedsøkonomi, lektor

Fagområde: Journalistik

Tilknytning: Journalistik; Den Humanistiske Basisuddannelse

Aktiviteter

Undervisning:
Undervist på humanistisk basisuddannelse. Vejledt studerende, der
skrev projekter med fokus på: narrativ journalistik, journalistisk filosofi
og etik, analyser af tv-dokumentarudsendelser, erfaringer fra terror-
handlingerne i USA d. 11. september 2001 og Danmarks beredskab i
tilfælde af terrorhandlinger samt udarbejdelse af hjemmeside for en
organisation og selvrepræsentation ved brug af chatfora på nettet.

Forskning:
Forskningen bestod primært i analyser af interviews med 37 journali-
ster og redaktører, som dækkede terrorhandlingerne d. 11. september
2001 for de fem største amerikanske tv-netværk: CNN, FOX News,
CBS, NBC og ABC samt af analyser af CNN’s udsendelse de første
24 timer efter angrebet. På baggrund af analyserne blev grunden lagt
til en journalistisk arketype, som bliver kaldt „hyrden,“ fordi nationalt tv
under en akut national krise, hvor landets ledelse er på flugt, oplever et
ansvar for at hjælpe borgerne, så der ikke opstår panik eller borger-
krigslignende tilstande. I forbindelse med netværkssamarbejdet var
Mogensen vært for professorer fra LSU.
Et mindre forskningsprojekt bestod i en analyse af Jørgen Flindt
Pedersens dokumentarudsendelse „De besatte“ og Anne Lea Land-
steds „Drengene fra Ramallah: Drømmen om et liv i fred og frihed.“
Analysen resulterede i en artikel til en antologi om fortælling.

Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
Mogensen, Kirsten (2003) „Dæmonernes Kraft“. [Interview med Jør-
gen Flindt Pedersen om tv-journalistik]. Kristeligt Dagblad 2003-08-29
s. 13. (III.2)
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Mogensen, Kirsten (2003) „Kærlighed kræver sin krop“. [Kærligheds-
teologi ud fra en systematisk teologisk forståelse jvf. Werner
Jeanrond] Kristeligt Dagblad 2003-04-25 s. 13. (I.3.b)
Mogensen, Kirsten (2003) „Sand mod sig selv“ [Interview med den fra
tv kendte clairvoyant Tove Kofoed] Kristeligt Dagblad 2003-04-25 s.
13. (III.2)
Mogensen, Kirsten (2003) „Når Guds ånd rører sjælen“ [Gospelmusik]
Kristeligt Dagblad 2003-04-04 s. 12. (III.2)
Mogensen, Kirsten (2003) „Nationaløkonomi er tidens religion“ [Om
journalisten Johannes Jørgensen] i Kristeligt Dagblad 2003-01-10 s.
12. (III.2)
Mogensen, Kirsten (2003) „En arketypisk mand“ [Interview med lektor i
journalistik ved DJH Teddy Petersen] i Kristeligt Dagblad 2003-01-09
s. 12. (III.2)
Mogensen, Kirsten: „Fra Kaos til sorg: 5 faser i CNN’s dækning 911.“
SMID’s årsmøde på Ærø 27.- 28. oktober 2003. (paper). (I.1.j)
Mogensen, Kirsten „Nyhedskriterierne og pressens rolle i et demokra-
tisk samfund.“ Foredrag ved offentligt møde i foreningen ATTAC,
Dansk El-forbunds lokaler, København 29.9.2003. (III.2)

Formidling til særlige aftagergrupper
Mogensen, Kirsten „From Chaos to Mourning: Five Sections in CNN’s
Coverage of 9/11.“ Arbejdspapir til the September 11 Research Team
sponsored by the Reilly Center for Media & Public Affairs at the Mans-
hip School of Mass Communication, Louisiana State University. (I.1.d)
Mogensen, Kirsten „The Shepherd: The Broadcast Journalist Cove-
ring a National Crisis.“ Arbejdspapir til the September 11 Research
Team sponsored by the Reilly Center for Media & Public Affairs at the
Manship School of Mass Communication, Louisiana State University.
(I.1.d)
Mogensen, Kirsten: „At føle sig som besat: Om identifikation i en
journalistisk dokumentarudsendelse,“ paper til seminar om historie-
fortælling på RUC 12. juni 2003. (I.1.j)

Faglige bedømmelser:
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse
SMID’s årsmøde på Ærø 27.- 28. oktober 2003 (deltager med oplæg
og paper). (III.3)



108

Global Investigative Journalism Conference, København 1. - 4. maj
2003 (deltager). (III.3)
Seminar om historiefortælling på RUC, 12. juni 2003. Oplæg og dis-
kussion af papers om historiefortælling (deltager med paper og
referee). (III.3)

Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.
Medlem af the September 11 Research Team sponsored by the Reilly
Center for Media & Public Affairs at the Manship School of Mass
Communication, Louisiana State University. Initiativtager og i begyn-
delsen leder af netværket, der har base i USA. Vært for arbejds-
seminar i Roskilde, august 2003. (IV.2)
Medlem af netværk, som arbejder med udgivelsen af en bog om
historiefortælling. Netværket ledes af Susanne Kjærbeck, RUC. Delta-
gerne er forskere fra forskellige universiteter samt professionelle PR-
folk. (IV.2)
Medlem af Usercom på Kommunikation. (IV.2)
Arbejdsmøde i Roskilde med deltagelse af professorer fra LSU august
2003.(V.1.b)
Projekt om historiefortælling under ledelse af Susanne Kjærbeck,
RUC. (V.1.b)

Projekter:
Medlem og delvis leder af the September 11 Research Team
sponsored by the Reilly Center for Media & Public Affairs at the Mans-
hip School of Mass Communication, Louisiana State University. (V.1.b)

JOURNALISTIK
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Jørgen Poulsen
Mag.art. i Filmvidenskab, professor

Fagområde: Journalistik

Tilknytning: Journalistik; Den Humanistiske Basisuddannelse

Funktioner: Studieleder ved Journalistik

Aktiviteter
Undervisning:
Forår: Praktikeksamen, Modul 1: Introduktion, Modul 2: Målgruppe-
kursus, Brug af tal i journalistik, Teorikursus (sammen med Mark
Ørsten), M3: Kursus i specialiskrivning (teori & metode, design),
Specialevejledning, Ledelse af specialeseminarer. Specialkursus på
den humanistiske basisuddannelse (Koordinator og 2 forelæsninger)
Efterår: Praktikeksamen, Modul 1: Introduktion, Modul 2: Målgruppe-
kursus, M3: Kursus i specialiskrivning (teori & metode, design),
Specialevejledning, Ledelse af specialesminarer. Specialkursus på
den humanistiske basisuddannelse (Koordinator og 2 forelæsninger)
Ph.d.-vejleder januar - august for Mark Ørsten og fra januar - decem-
ber af Ida Schultz.

Forskning:
Fortsat arbejde med empirisk undersøgelse af brug af internetnyheder
som en del af paraplyprojektet MODINET: Medier og Demokrati i
Netværkssamfundet. Arbejde med forskningsdesign, kvantiative og
kvalitative sprøgerammer.

Andre større opgaver:
Studieleder ved Journalistik
Formand for evalueringsgruppen ved Journalistik i forbindelse med
fagets eksterne evaluering af Danmarks Evalueringsinstitut. Udarbej-
delse af selvevalueringsrapport. (IV.2)
Formand for festudvalget i forbindelse med fejring af fagets femårs-
jubilæum, september 03.
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Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
Div. interview om medieforhold i radio og TV.

Formidling til særlige aftagergrupper:
Januar - december: Deltagelse i tilrettelæggelse og gennemførelse af
„Forandringsledelse 2003“ og planlægning af kurset 2004. Et kurses
over 5 x 2 døgn + projektarbejdere  for ledere med personale- og
budgetansvar i danske medievirksomheder. Gruppeleder, mentor
samt oplægsholder: Mediemarkedets fremtid og Kommunikation i
organisationer. Gennemført i samarbejde med Danmarks Radio og
Journalistuddannelsen ved SDU. I december 2003 interview med
kommende deltagere. Løbende planlægnings- og evalueringsmøder.
6. marts: Foredrag om avisdesign på Danmarks Designskole. (III.1)
9. maj: Oplæg for praktrikanter og øvrigere medarbejde ved Jyllands-
Posten om mediedækningen af Iraq-krigen. (III.1)
August: Deltagelse i strategiudviklingsmøde med ledergruppen på
Herlev-Bladet.
6. november: Deltagelse i strategievalueringsmøde med direktionen i
forbindelse med  relanceringen af Berlingske Tidende og projektet:
Tættere på læserne.

Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Medlem af bedømmelseskommiteen for fagpressens journalistiske
pris: Anders Bording Prisen. (IV.1)
Faglig bedømmer (referee) for Norges Forskningsråd. 4 projekter om
medier og journalistik samt 2 dokorandstipendieansøgninger. (II.3)
Faglig bedømmer af 2 ph.d.-ansøgninger ved Danmarks Forsknings-
råd for Forskerskolen for Medier, Kommunikation og Journalistik
(FMKJ).

Faglige bedømmelser:
Medlem af ph.d.-bedømmelsesudvalg på SDU, Journalistik (Peter
Bro). (IV.3)
Tilforordnet ph.d.-bedømmelsesudvalg på RUC, Journalistik (Mark
Ørsten). (IV.3)

JOURNALISTIK
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Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Internt forskerseminar i Modinet (Medier og Demokrati i Netværks-
samfundet) 6. februar, Deltagelse i fælles seminar i Modinet (Medier
og Demokrati i Netværkssamfundet) 26 - 28. marts. (III.3)
Deltagelse i team 4 møde i Modinet (Medier og Demokrati i Netværks-
samfundet) 6. august. (III.3)
Deltagelse i 16. Nordiske Medieforskningskonference i Kristianssand,
Norge 15. - 17. august. (III.3)
Deltagelse i ekstern konference i Modinet (Medier og Demokrati i
Netværkssamfundet)  21. - 23. oktober. Holdt plenumoplæg om eget
forskningprojekt: Pilotstudie af anvendelse af internetnyheder i Dan-
mark. (III.3)

Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Deltagelse i netværkssamarbejde i forbindendelse Modinet (Medier og
Demokrati i Netværkssamfundet). (IV.2)
Deltagelse i delegeretmøde i Dansk Journalistforbund 29. - 30. april.
(IV.2)
Deltagelse i Generalforsamlingen i Danske Dagblades Forening 4. - 5.
november. (IV.2)
I forbindelse med min funktion som studieleder ved Journalistik delta-
gelse i Konsistoriums konferencer, Uddannelsesudvalgets konferen-
cer samt studieledermøder med rektoratet.

JOURNALISTIK
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Ida Schultz
Cand.Mag, Socialvidenskab og Kommunikation, Ph.d.Stipendiat

Fagområde: Journalistik

Tilknytning: Journalistik

Aktiviteter

Undervisning:
Teoriundervisning på journalistikuddannelsens modul 2 og modul 3
samt specialevejledning.

Forskning:
Ph.d.-projekt

Publikationer:
Schultz, Ida: Reflexive objectivity as strategic ritual? Revisiting Gaye

Tuchman’s „Objectivity as Strategic Ritual“. Paper presented at The
16th Nordic Conference for Media and Communication. Research,
Group 6. (I.1.j)

Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Diverse Ph.d.-kurser. Diverse  seminarer og workshops og årlig
konference afholdt af MODINET (Medier og Demokrati i Net-
værksamfundet). The 16 th Nordic Conference on Media and
Communication Research,  Kristiansand, august 2003. (III.3)

Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af Institutbestyrelsen, Institut VII, RUC. (IV.1)
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Mark Ørsten
Ph.d.-stipendiat

Fagområde: Journalistik

Tilknytning: Journalistik

Aktiviteter

Undervisning:
Undervist på modul 1, 2 og 3 i blandt andet institutionel medieanalyse,
kvantitativ og kvalitativ indholdsanalyse, politisk kommunikation og EU-
journalistik. Fungerer derudover som specialevejleder.

Forskning:
Afsluttet og forsvaret min Ph.D.-afhandling ’Transnational politisk
journalistik’ – Dansk EU-journalistik fra 1991-2001. (I.1.b)

Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
„Journalister kommer til kort i EU’s netværksstat“, i Hvidbog om dansk

EU-journalistik, Dansk Journalistforbund, 2003. (I.3.c)
Anmeldelse af Claes H. De Vreese: Framing Europe i MedieKultur nr.

36, 2003. (I.1.i)

Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Associeret medlem af MODINET (Medier Og Demokrati I NETværks-
samfundet). (IV.2)
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Videnskabelige medarbejdere
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Troels Andreasen
Cand.scient i Datalogi/Matematik, ph.d i Datalogi, lektor

Fagområde: Datalogi

Tilknytning: Datalogi; Naturvidenskabelig Basisuddannelse; Tværfaglig
IT-udvikling

Funktioner: Medlem af afdelingsråd (F2003) og herefter afdelingsleder
(E2003)

Aktiviteter

Undervisning:
Projektvejledning på Datalogi. Specialevejledning på Datalogi.
Kursus på Datalogi i Kunstig Intelligens og Intelligente Systemer,
E2003.
Specialestudiekreds (tech-spec).
Ph.d.-vejledning for 2 phd-studerende.
Ph.d.-skole  „Language & Ontology, Copenhagen Business School,
May 18-22“.

Forskning:
Knyttet til gruppen Intelligente systemer og projektleder i ISL (Labora-
toriet for Intelligente Systemer). Den største del af min forsknings-
aktivitet har været knyttet til projekterne Ontologibaseret Søgning og
Fleksibel Søgning i Bibliografiske Systemer. På tværs af projekter og
aktiviteter i ISL er mit fokus: udnyttelse af viden i søgeprocessen til at
indfange bedre svar ved søgning i store databaser og dokument-
samlinger (som f.eks. WWW). Viden er i denne sammenhæng bl.a.
regler om forhold der vides at gælde eller aktuelt gælder for indholdet
af en database. Dette kan bl.a. være associationsforbindelser, seman-
tiske netværk, regler for integritet, lingvistisk viden, herunder morfologi,
syntaks og semantik, og viden i form af ord og begreber organiseret i
en ontologi.
Endvidere har jeg specifikt arbejdet med „aggregering“, dvs. funktioner
og operatorer der kan anvendes til at danne en samlet grad af opfyl-
delse ud fra grader af opfyldelse for indgående kriterier, samt på
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„similaritet“, dvs. problemet af etablere mål for nærhed og at regne
med sådanne mål.

Andre større opgaver:
Initiativtager til etablering af  „Center of Excellence“/netværk: „Informa-
tions-navigation“ (www.inav.dk), der er et samarbejde imellem er-
hvervs- og forskningsinstitutioner omkring søgning, tilgang til og navi-
gation i store mængder af information på nettet og i store databaser.

Publikationer:
Andreasen, Troels; Bulskov, Henrik; Knappe, Rasmus: From ontology

over similarity to query evaluation. (2nd CoLogNET-ElsNET Sympo-
sium - questions and answers. Theoretical and applied perspec-
tives. Bernardi, R.; Moortgat, M (Red.), 2003, 39-50) CoLogNET-
ElsNET Symposium, Amsterdam, 2003. (I.1.e)

Andreasen, Troels; Bulskov, Henrik; Knappe, Rasmus: Similarity for
conceptual querying. LNCS 2869. (18th International Symposium
on Computer and Information Sciences. ISCIS 2003. 2003, 268-
275) International Symposium on Computer and Information
Sciences, 2003. (I.1.e)

Andreasen, Troels; Bulskov, Henrik; Knappe, Rasmus: Similarity
Graphs. LNAI 2871. (14th International Symposium on Metho-
dologies for Intelligent Systems. ISMIS 2003. Zhong, N.; Ras, Z.W.;
Tsumoto, S.; Suzuki, E. (Red.), 2003, 668-672) International Sym-
posium on Methodologies for Intellignet Systems, 2003. (I.1.e)

Andreasen, Troels; Bulskov, Henrik; Knappe, Rasmus: On ontology-
based querying. (18th International Joint Conference on Artificial
Intelligence. Ontologies and distributed systems, IJCAI 2003.
Stuckenschmidt, Heiner (Red.), 2003, 53-59) International Joint
Conference on Artificial Intelligence, Acapulco, Mexico, 2003. (I.1.e)

Andreasen, Troels; Bulskov, Henrik; Knappe, Rasmus: Similarity from
conceptual relations. (22nd International Conference of the North
American Fuzzy Information Processing Society. NAFIPS 2003.
Walker, Ellen (Redaktør), 2003, 179-184) International Conference
of the North American Fuzzy Information Processing Society,
Chicago, Illinois, USA, 2003. (I.1.e)

Andreasen, Troels; Bulskov, Henrik; Knappe, Rasmus: On Similarity
measures for concept-based querying. (10th International Fuzzy
Systems Association World Congress. IFSA 2003. Kaynak, O.



118

DATALOGI

(Redaktør), 2003, 400-403). International Fuzzy Systems Associa-
tion World Congress, Istanbul, Turkey, 2003. (I.1.e)

Andreasen, Troels: Report on The fifth International Conference on
Flexible Query Answering Systems. ACM SIGMOD Record, 2003.
(I.1.f)

Andreasen, Troels: An Approach to Knowledge-based Query
Evaluation. Fuzzy Sets and Systems, 2003. (I.1.f)

Andreasen, Troels; Nilsson, J.F.: Grammatical Specification of Domain
Ontologies. Data & Knowledge Engineering, 2003. (I.1.f)

Andreasen, Troels; Nilsson, J.F.; Jensen, P.A.; Paggio, P.; Pedersen,
B.S.; Thomsen, H.E.: Content-based text querying with ontological
descriptors. Data & Knowledge Engineering, 2003. (I.1.f)

Andreasen, Troels: Query Aggregation Reflecting Domain-knowledge.
(Intellignet Systems for Information Processing. From
Representation to Applications. Bouchon-Meunier, B.; Foulloy, L.;
Yager, R.R. (Red.), 2003) (I.1.e)

Andreasen, Troels; Hanne E. Thomsen; J.F. Nilsson; L.K. Hansen; M.
Lind: Information Navigation Research Center Center Proposal for a
Center of Excellence  http://www.dat.ruc.dk/~troels/INC-URCC
feb03.pdf 2003. (I.1.j)

Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Organisering af Ph.d. skole, PhD Course on Language & Ontology,
Maj 18 – 22, 2003, Handelshøjskolen, København. (III.4)
Organisering af Ontoquery-workshop - Søminen 3.-4. marts 2003.
(III.4)
Organisering af Ontoquery Workshop: Ontologies, Semantic Relati-
ons and Search, 10. November, 2003. (III.4)
General chair, medlem af International Advisory Board og medlem af
Program Committee for konferencen FQAS’2004, International Con-
ference on Flexible Query-Answering Systems 2004, June 24-26,
2004, Copenhagen, Denmark. (III.4)
Medlem af Program Committee for konferencen ISCIS 2003, Eigh-
teenth International Symposium. on Computer and Information
Sciences. (III.4)
Medlem af Program Committee for konferencen ISMIS 2003, Four-
teenth International Symposium On Methodologies For Intelligent
Systems. (III.4)
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Medlem af Program Committee for konferencen CTS 2003 The 2003
International Symposium On Collaborative Technologies and Systems
(CTS’03). (III.4)
Medlem af Program Committee for IJCAI-03 Workshop on Ontologies
and Distributed Systems, FQAS 2004 6’th International conference
Flexible Query-Answering Systems. (III.4)
Medlem af Program Committee for SBIA 2004 Workshop On Onto-
logies And Their Applications, XVII Brazilian Symposium on Artificial
Intelligence. (III.4)
Medlem af Program Committee for konferencen CTS 2004 - Interna-
tional Symposium on Collaborative Technologies and Systems. (III.4)
Medlem af Program Committee for konferencen ISMIS 2005 Fifteenth
International Symposium On Methodologies For Intelligent Systems.
(III.4)
Referee for WWW2003 The Twelfth International World Wide Web
Conference, May 20-24, 2003. (III.4)

Faglige bedømmelser:
Censor ved Københavns Universitet, Datalogi.
Censor ved Aalborg Universitet, Datalogi.
Censor ved Aalborg Universitet Esbjerg, Datalogi.
Censor ved Aalborg Universitet, Åben uddannelse.
Censor ved Aalborg Universitet, Basisuddannelsen.
Censor ved Ingeniørhøjskolen, København.
Censor ved Handelshøjskolen, København.

Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Deltagelse på DBW18, Database Workshop, den 3-4/6 2003 Han-
delshøjskolen, Danmark. (III.3)
Deltagelse på workshop: OntoQuery - Søminen 3.-4. marts 2003.
(III.3)
Deltagelse på workshop: OntoQuery: Ontologies, Semantic Relations
and Search, Prindsen Roskilde, 10. November, 2003. (III.3)
Deltagelse på workshop I forbindelse med Ph.d. skole, PhD Course
on Language & Ontology, Maj 18 – 22, 2003, Handelshøjskolen, Kø-
benhavn. (III.3)
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Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af afdelingsråd (F2003) og herefter afdelingsleder (E2003),
Datalogi. (IV.1)
Medlem af institutbestyrelse for Institut VII fra E2003. (IV.1)
Har deltaget som lærerrepræsentant i Studienævnet ved Den Naturvi-
denskabelige Basisuddannelse. (IV.1)
Medlem af Immatrikulationsudvalg ved Den Naturvidenskabelige
Basisuddannelse. (IV.1)
Har indgået samarbejdsaftale med Dansk BiblioteksCenter a/s. (I.4.c)
Har indgået samarbejdsaftale med CST Center for Sprogteknologi,
Københavns Universitet, DTU Informatik og Matematisk Modellering,
Danmarks Tekniske Universitet, HHK Institut for Datalingvistik, Han-
delshøjskolen i København, SDU Institut for Erhvervssproglig Informa-
tik og Kommunikation Syddansk Universitet. (I.4.c)
Deltager i netværket: SPINN SProgteknologi og INformationssøgning i
Norden - et netværk om harmonisering og sammenkædning af sprog-
teknologiske ordbaser med særligt henblik på informationssøgning.
(IV.2)
Deltager i netværket: OntoWeb:  Ontology-based information
exchange for  knowledge management and electronic commerce
Koordinator for og deltager i netværket: „Informations-navigation“
(www.inav.dk). (IV.2)
Medlem af det danske netværk Dansk Database Workshop. (IV.2)
Medlem af IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers.
(IV.2)
Medlem af IEEE, CS Computer Society. (IV.2)
Medlem af IEEE, SMC Systems, Man, and Cybernetics Society. (IV.2)
Medlem af ACM Association for Computing Machinery. (IV.2)
Medlem af ACM, SIGMOD Special Interest Group on Management of
Data. (IV.2)
Medlem af ACM, SIGIR Special Interest Group on Information Retrie-
val. (IV.2)

Projekter:
Projektleder i projektet OntoQuery Ontology-based Querying, i perio-
den 1999-2004, Projektet er finansieret af Den tværfaglige IT-pulje
under STVF (Statens Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd) med ca.
8 mill. Det er et samarbejde imellem CST Center for Sprogteknologi,
Københavns Universitet, DTU Informatik og Matematisk Modellering,
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Danmarks Tekniske Universitet, HHK Institut for Datalingvistik, Han-
delshøjskolen i København, RUC Laboratoriet for Intelligente Syste-
mer, Institut for Kommunikation Journalistik og Datalogi, Roskilde
Universitetscenter, SDU Institut for Erhvervssproglig Informatik og
Kommunikation Syddansk Universitet, se http://www.ontoquery.dk
(V.1.b)

Projektleder i projektet Fleksibel søgning i DanBib, der startede i 1996
og fortsat er aktivt. Det er et samarbejde med og det finansieres af
Dansk BiblioteksCenter a/s. se http://www.isl.ruc.dk (V.1.b)
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Pernille Bjørn Rasmussen
Cand.mag. i Datalogi og Pædagogik med særlig henblik på voksenud-
dannelse, ph.d.-stipendiat

Fagområde: Datalogi

Tilknytning: Datalogi

Aktiviteter

Undervisning:
Projektvejledning på Datalogi overbygningen og Tværfaglig IT-udvik-
ling, Projektvejledning på den humanistiske basisuddannelse.

Forskning:
Empiriarbejde foretaget i samarbejde Bombardier Transportation
omkring samarbejde i internationale teams. Analyse af empiriarbejde
foretaget i geografisk adskilte projektgrupper på masteruddannelser.

Publikationer:
Bjørn Rasmussen, Pernille; Simonsen, Jesper: Teams of Practice.

Interdependent Conditions for Integrating Groupware in Collabora-
tive Practice within Virtual Teams. (Proceedings of the 26th Infor-
mation Systems Research Seminar in Scandinavia. IRIS 26 -
Scandinavian Approach to IS Research) IRIS, Haikko Manor, Fin-
land, 2003. (I.1.e)

Bjørn Rasmussen, Pernille. Re-Negotiating Protocols. A Way to
Integrate Group Ware in Collaborative Learning Settings. (Procee-
dings of the 11th European Conference on Information Systems.
Ciborra et al., C. (Red.) EICIS 2003, Naples, Italy, 2003. (I.1.e)

Bjørn Rasmussen, Pernille; Fitzgerald, Brian; Scopula, Ada: The Role
of Social Awareness in Technology Acceptance of Groupware in
Virtual Learning Teams. (Proceedings of the 26th Information Sy-
stems Research Seminar in Scandinavia. IRIS 26 - Scandinavian
Approach to IS Research.) IRIS, Haikko Manor, Finland, 2003. (I.1.e)
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Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Reviewer for Scandinavian Journal of Information Systems og IRIS
konferencen. (II.3)

Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Deltagelse i Winther IRIS, DMIT kursus, IRIS, ECIS, ECSCW,
Ph.d.days in Oslo. (III.3)

Projekter:
DIWA-projektet. (V.1.b)
RUC-online projektet. (V.1.a)
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Torben Braüner
Cand.scient i Datalogi (hovedfag) og Matematik (bifag), Ph.d. i Data-
logi, lektor

Fagområde: Datalogi

Tilknytning: Datalogi; Naturvidenskabelig Basisuddannelse; Tværfaglig
IT-udvikling

Aktiviteter

Undervisning:
Ansvarlig for kurset Indledende Programmering. Medunderviser på
kurset Paradigmer i Programmering, varetog 50% af undervisningen.
Projektvejledning på Datalogi OB, TIT og Nat-Bas.

Forskning:
Modal og temporal logik.

Publikationer:
Braüner, Torben; Hasle, Per; Øhrstrøm, Peter; Copeland, Jack:

Revised and expanded edition of Arthur N. Prior: Papers on Time
and Tense. Oxford University Press, 2003, 342. (I.1.c)

Braüner, Torben: Functional Completeness for a natural deduction
formulation of hybridized S5. (Advances in Modal Logic. 4, 2003, 1-
19). (I.1.e)

Braüner, Torben; de Paiva, Valeria: Towards constructive hybrid logic.
(Workshop proceedings of Methods for Modalities 3. 2003, 15).
Methods for Modalities, Lorraine. (I.1.e)

Braüner, Torben: Towards constructive hybrid logic. Roskilde,
Department of Computer Science, 2003, 26. (I.1.d)

Braüner, Torben: An introduction to A.N. Prior’s Logic of Time and
Modality. Phinews, 2003, 3, 9. (I.1.i)

Braüner, Torben; Hasle, Per: Sprog, tid og logik. København, Sprog og
Matematik, Handelshøjskolens Forlag, 2003, 17. (I.2.a)
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Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Local organizer and conference chair of Conference on The Logic of
Time and Modality, October 31 and November 1 2003, Roskilde
University (supported by The Danish Network for Philosophical Logic
and its Applications as well as Department of Computer Science,
Roskilde University). (III.4)
On the program committee of the workshop Methods for Modalities 3,
September 22—23 2003, INRIA Lorraine. (III.4)
Referee for the workshop Methods for Modalities 3. (II.3)
Referee for Journal of Logic and Computation. (II.3)

Faglige bedømmelser:
Formand for bedømmelsesudvalg ifm. opslag af adjunktstilling.

Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Inviteret foredragsholder ved Hybrid Logic Meeting 5, Amsterdam.
(se http://staff.science.uva.nl/~bcate/hylo/) (III.3)

Projekter:
Deltagelse i The Danish Network for Philosophical Logic and its
Applications. financieret af SHF. Ledes af professor Stig Andur Peder-
sen, RUC. ((IV.2)

Studieophold ved andre uddannelses- og forskningsinstitutioner:
Kortere varende forskningsophold til Patrick Blackburn, INRIA
Lorraine, Nancy, Frankrig.
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Henrik Bulskov
Cand.scient., Datalogi, ph.d.-studerende

Fagområde: Datalogi

Tilknytning: Datalogi (Orlov fra 1.11.2003 og resten af året)

Aktiviteter

Undervisning:
Kursus i Kunstig Intelligens, E2003.

Forskning:
Forskningen fokuserede på ontologi-baserede mål for similaritet
mellem begreber og ontologi-baseret udtrækning af semantik fra
tekster, til brug i forbindelse med informationssøgning.

Publikationer:
Andreasen, Troels; Bulskov, Henrik; Knappe, Rasmus: From ontology

over similarity to query evaluation. (2nd CoLogNET-ElsNET Sympo-
sium - questions and answers. Theoretical and applied
perspectives. Bernardi, R.; Moortgat, M (Red.), 2003, 39-50).
CoLogNET-ElsNET Symposium, Amsterdam, 2003. (I.1.e)

Andreasen, Troels; Bulskov, Henrik; Knappe, Rasmus: Similarity for
conceptual querying. LNCS 2869. (18th International Symposium
on Computer and Information Sciences. ISCIS 2003. 2003, 268-
275). International Symposium on Computer and Information
Sciences, 2003. (I.1.e)

Andreasen, Troels; Bulskov, Henrik; Knappe, Rasmus: Similarity
Graphs. LNAI 2871. (14th International Symposium on
Methodologies for Intelligent Systems. ISMIS 2003. Zhong, N.; Ras,
Z.W.; Tsumoto, S.; Suzuki, E. (Red.), 2003, 668-672). International
Symposium on Methodologies for Intellignet Systems, 2003. (I.1.e)

Andreasen, Troels; Bulskov, Henrik; Knappe, Rasmus: On ontology-
based querying. (18th International Joint Conference on Artificial
Intelligence. Ontologies and distributed systems, IJCAI 2003.
Stuckenschmidt, Heiner (Red.), 2003, 53-59). International Joint
Conference on Artificial Intelligence, Acapulco, Mexico, 2003. (I.1.e)
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Andreasen, Troels; Bulskov, Henrik; Knappe, Rasmus: Similarity from
conceptual relations. (22nd International Conference of the North
American Fuzzy Information Processing Society. NAFIPS 2003.
Walker, Ellen (Redaktør), 2003, 179-184). International Conference
of the North American Fuzzy Information Processing Society,
Chicago, Illinois, USA, 2003. (I.1.e)

Andreasen, Troels; Bulskov, Henrik; Knappe, Rasmus: On Similarity
measures for concept-based querying. (10th International Fuzzy
Systems Association World Congress. IFSA 2003. Kaynak, O.
(Redaktør), 2003, 400-403). International Fuzzy Systems Associa-
tion World Congress, Istanbul, Turkey, 2003. (I.1.e)

Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Medlem af Programme Commitee for FQAS’2004, Sixth International
Conference on Flexible Query-Answering Systems. (III.4)
Reviewer for ISMIS 2003, 14th International Symposium on Metho-
dologies for Intelligent Systems. (III.4)
Reviewer for ISCIS 2003, 18th International Symposium on Computer
and Information Sciences. (III.4)

Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
The Fifteenth Annual Conference on Innovative Applications of Artificial
Intelligence (IAAI-2003), IJ-CAI 2003, Acapulco, Mexico, August 9-14,
2003. (III.3)
PhD Course on Language & Ontology, Copenhagen Business School,
Dalgas Have, May 18-22, 2003. (III.3)
OntoQuery Seminar, Søminen, March 3-4, 2003. (III.3)
Ontoquery Workshop - Ontologies, Semantic Relations and Search,
10.11.2003. (III.3)
OntoQuery Seminar, Søminen, December 19-20, 2003. (III.3)

Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af forskningsnetværket Informationsnavigation. (IV.2)

Projekter:
Deltagelse i projektet OntoQuery, Ontology.based Quering. (V.1.b)
Deltagelse i projektet Fleksibel Søgning DanBib, der er et samarbejde
mellem Dansk BiblioteksCenter A/S og RUC. (V.1.b)
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Keld Bødker
Cand.scient. i Datalogi, KU, ph.d. i Datalogi, lektor

Fagområde: Datalogi

Tilknytning: Datalogi; Naturvidenskabelig Basisuddannelse; Tværfaglig
IT-udvikling

Funktioner:
Studieleder på Datalogi samt Tværfaglig IT udvikling (kandidatlinie på
IT-højskolen udliciteret til RUC)

Aktiviteter

Undervisning:
Undervisning på Datalogi overbygningsuddannelsen (projektvejled-
ning)
Summer School 2003 i ph.d. programmet „Design and Management
of Information Technology“.

Forskning:
Forskningsaktiviteter i DIWA-programmet; særlig fokus på bearbejd-
ning og rapportering af empiriske studier i stor finansiel virksomhed;
Videre arbejde omkring datalogiske forundersøgelser i forbindelse
med bearbejdning og oversættelse af „Professionel IT-forundersøgel-
se“ med henblik på udgivelse på internationalt forlag.

Andre større opgaver:
Medlem af styregruppen for ph.d. programmet „Design and Manage-
ment of Information Technology“;
Medlem af styregruppen for forskningsprojektet „Design and use of
Interactive Web-Applications“ (DIWA)

Publikationer:
Bødker, Keld; Bøving, Kristian B: Where is the Innovation?. The Adop-

tion of Virtual Workspaces. (The Diffusion and Adoption of Net-
worked Information Technologies. Zinner Frederiksen, H ;
Damsgaard, J. (Red.), 2003). (I.1.e)
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Bødker, Keld; Bøving, Kristian B.: Implementation of Groupware
Technology in a Large Organization. Lessons learned. (Procee-
dings of the Third Danish Human-Computer Interaction Research
Symposium. Hertzum, Morten; Heilesen, Simon (Red.), 98, 2003,
21-24). (I.1.e)

Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Reviewer i forbindelse med konferencen E-commerce, Bled, 2003.
(III.4)

Faglige bedømmelser:
Formand for bedømmelsesudvalg vedr. phd.afhandling i datalogi.
(IV.3)

Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Communitites and Technologies, Amsterdam, 19-21 september. (III.3)
IFIP WG 8.6. The Diffusion and Adoption of Networked Information
Technologies, Helsingør 6-8 oktober (med bidrag). (III.3)
Group ́ 03, 9-12 november, Sanibal Island, Florida. (III.3)
Third Danish Human-Computer Interaction Research Symposium,
RUC 27. november (med bidrag). (III.3)

Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af Programrådet for Folkeuniversitetet i Roskilde. (IV.2)
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Henning Christiansen
Cand. scient. i Datalogi (hovedfag) og Matematik (bifag), lic.scient.
(ph.d.) i Datalogi, lektor

Fagområde: Datalogi

Tilknytning: Datalogi; Naturvidenskabelig Basisuddannelse; Tværfaglig
IT-udvikling.

Funktioner: International koordinator for studenterudveksling; Datalogi-
afdelingen

Aktiviteter

Undervisning:
Projektvejledning og specialer på Datalogi OB.
Kurser på datalogi OB: Avancerede emner i Databaser (forår 2003)
Datalogi C: Datastrukturer og algoritmer (efterår 2003)

Forskning:
Intelligente forespørgelssystemer (database, vidensrepr.,...); Logik- &
constraintprogrammering (abduktion, metafortolkere, ...), CHR Gram-
matikker og aspekter af naturligtsprogsanalyse; Logiske aspekter af
databaser; formidling af datalogi.
Aktiv i Laboratoriet for Intelligente Systemer, det tværvidenskabelige IT-
forskningsprojekt Ontology-based Querying (OntoQuery), Dansk
Netværk for Philosofisk Logik og dets Anvendelser PhiLog, and a
Nordic computer linguistic project SPINN. Contact person for CoLog-
NET, Network of Excellence in Computational Logic. Medlem af ALP
(Association for Logic Programming), EATCS (European Association
for Theoretical Computer Science), FoLLi (European Association for
Logic, Language and Information).

Publikationer:
Christiansen, Henning: Logic Grammars for Diagnosis and Repair.

International Journal on Artificial Intelligence Tools, 2003, 2, 3, 227-
248. (I.1.f)

Christiansen, Henning: A constraint-based bottom-up counterpart to
DCG. (Proceedings of RANLP 2003. Recent Advances in Natural
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Language Processing. 2003, 105-111). RANLP 2003, Borovets,
Bulgaria, 2003. (I.1.e)

Christiansen, Henning, Martinenghi, D.: Simplification of database
integrity constraints revisited: A transformational approach. Preli-
minary proceedings of LOPSTR 2003, International Symposium on
Logic-based Program Synthesis and Transformation, Uppsala,
Sweden. (I.1.j)

Formidling til særlige aftagergrupper:
Christiansen, H.: A short introduction to abduction in logic program-
ming, its application to view update, and its implementation in CHR.
Note used in course „Avanced topics in databaser“, 7 pp. http://
www.dat.ruc.dk/\~jv/ADB2003/Abduction.pdf, Roskilde University,
2003.
Christiansen, H.: Introduction to Prolog as a database language - A
course note. Note used in course „Avanced topics in databaser“, 52
pp. http://www.ruc.dk/\~henning/adb2003/DatabaseProlog.pdf, Ros-
kilde University, 2003.

Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Reviewer for følgende:
CP 2003, Ninth International Conference on Principles and Practice of
Constraint Programming, 29 September–3 October, 2003. 12th Euro-
pean Symposium on Programming, ESOP 2003, Warsaw, Poland,
April 7-11, 2003. (II.3)
Special issue of Theory and Practice of Logic Programming on Con-
straint Handling Rules (expected publication medio 2005). Book
chapters: Web Knowledge Management and Decision Support, Bart-
enstein, Oskar, U. Geske, M. Hannebauer, O. Yoshie (red), Lecture
Notes in Artificial Intelligence 2543, Springer-Verlag 2003.

Faglige bedømmelser:
Formand for bedømmelsesudvalg ifb. adjunktansættelse på Datalogi.

Deltagelse i konferencer, seminarer og fagli efteruddannelse
RANLP 2003, Recent Advances in Natural Language Processing, 10-
12 September 2003, Borovets, Bulgaria. (med præsentation) (III.3)
LOPSTR 2003, International Symposium on Logic-based Program



132

DATALOGI

Synthesis and Transformation, Uppsala, Sweden, August 25-27, 2003.
(med præsentation) (III.3)
Deltagelse i seminarer om netværk for informationsnavigation (med
præsentation 23/9). (III.3)
Deltaget i kursus for VIPer på RUC. Digital billedbehandling (Photo-
shop)
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Sisse Finken
Cand. mag. i Informationsvidenskab og Etnografi, ph.d.-studerende

Fagområde: Datalogi, Systemudvikling

Tilknytning: Tværfaglig IT-udvikling

Aktiviteter

Publikationer
Finken, Sisse: Discursive Conditions of Knowledge Production within

Cooperative Design. Scandinavian Journal of Information Science,
2003, 15, 57-72. (I.1.f)
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John Gallagher
B.A., Ph.d., professor

Fagområde: Datalogi

Tilknytning: Datalogi; Naturvidenskabelig Basisuddannelse; Tværfaglig
IT-udvikling

Aktiviteter

Undervisning:
Forår 2003.  Kursus „Language Engineering“.
Efterår 2003.  Kursus „Language Engineering and XML-Based pro-
gram generation“.

Forskning:
Program analysis and transformation. 3-year European Union project
ASAP (Advanced Specialization and Analysis for Pervasive Systems),
in Future and Emerging Technologies programme of EU framework 5.
(Started. Nov. 2002).

Publikationer:
Gallagher, John: Convex Hull Abstraction in Specialisation of CLP

Programs. Lecture notes in Computer Science, 2003, 2664. (I.1.f)
Gallagher, John: A Program transformation for Backwards Analysis of

Logic programs. In M. Bruynooghe, editor, Pre-proceedings of
LOPSTR’03, Uppsala August 25 - 27, 2003, pages 113-122. K.U.
Leuven, Report CW365, 2003. (I.1.j)

Gallagher, John, M. Codish, S. Genaim, M. Bruynooghe, and W.
Vanhoof: One Loop at a Time (extended abstract). In Alberto Rubio
(Ed.) 6th International Workshop on Termination (WST 2003).
Technical report DSIC-II/15/03, Departamento de Sistemas
Informáticos y Computación, Universidad Politécnica de Valencia;
2003. (I.1.j)

DATALOGI



135

Advanced Specialization and Analysis for Pervasive Systems (ASAP)
(2002-2004). Development of tools and methods for development of
software for small, mobile, resource-constrained platforms.
Supported by the European Commission, in the Future and Emerging
Technologies section of the IST Framework 5 programme. Partners:
Universidad Politecnica de Madrid, University of Bristol, University of
Southampton.

Projekter:

DATALOGI
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Keld Helsgaun
Cand.scient. i Datalogi og Matematik, lektor

Fagområde: Datalogi

Tilknytning: Datalogi; Naturvidenskabelig Basisuddannelse; Tværfaglig
IT-udvikling

Aktiviteter

Undervisning:
Kurser på OB: "Algoritmedesign med internetanvendelser" (foråret
2003). Kursets formål er at supplere den studerendes kendskab til
analyse og design af algoritmer. "Objektorienteret programmering"
(efteråret 2003). Kursets formål er at kvalificere den studerende til at
beherske og anvende centrale begreber og teknikker i forbindelse med
udvikling af objektorienterede programmer.
Projektvejledning på NATBAS: "Paradigmer i programmering", NAT-
BAS 3. semester. "Er Universet en computer?", NATBAS 3. semester
Projektvejledning på OB: "SongViewer" (1. modul),"Myreintellingens.
Distribuering af Ant Cololony System Traveling Salesman Problem" (2.
modul), "Parallelisering af den rejsende slgers problem" (2. modul),
"Computersimulering af percolationsmønstre" (2. modul)

Forskning:
Heuristiske metoder til løsning af kombinatoriske optimeringsproble-
mer. Der er foretaget forbedringer af LKH (Lin-Kernighan-Helsgaun),
en algoritme til approksimativ løsning af den rejsende sælgers pro-
blem. Kvaliteten af de løsninger, der opnå, er øget betydeligt ved
indførelsen af et generelt K-opt træk, ved problemopsplitning samt ved
turfletning. Desuden er størrelsen af de instanser, der kan løses, er
øget ved brug af en række avancerede datastrukturer og algoritmer,
f.eks. KD-træer og Delaunay-triangulering. Forbedringerne er blevet
verificeret igennem omfattende eksperimenter med benchmarkpro-
blemer.

Andre aktiviteter:
Vedligeholdelse hjemmesiden for LKH (programmel til løsning af den
rejsende sælgers problem).
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Dixi Louise Henriksen
M.A. Science and Technology Studies, ph.d.-studerende

Fagområde: Datalogi, Systemudvikling

Tilknytning: Datalogi; Tværfaglig IT-udvikling

Aktiviteter

Forskning:
Ph.d.-projekt som del af forskningsprogrammet Design and Use of
Interactive Web Applications (DIWA):, tværfaglige forskningssemi-
narer, analyser af arbejdspraksis og systemudvikling i organisatoriske
kontekster.
Ph.d.-afhandling forsvaret succesfuldt 22.9.2003.

Publikationer:
Henriksen, Dixi Louise: ProjectWeb as Practice: On the Relevance of

Radical Localism for Information Systems Development Research.
Ph.d. dissertation. Writings of Computer Science, 96. Roskilde
University, Denmark.

DATALOGI
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Kim Henriksen
Cand.scient. i datalogi, ph.-d.-stipendiat

Fagområde: Datalogi

Tilknytning:  Datalogi

Undervisning:
Projektvejledning efterår 2003

Forskning:
ASAP projektet. I projektet undersøges mulighederne for at benytte
moderne programudviklingsprincipper til at generere software til
enhederne med begrænsede ressourcer. Projektet er finansieret af
IST FP5 og er et samarbejde mellem 4 europæiske universiteter.



139

DATALOGI

Morten Hertzum
Cand. scient. og ph.d. (datalogi), lektor

Fagområde: Datalogi: systemudvikling og HCI

Tilknytning: Datalogi; Naturvidenskabelig Basisuddannelse; Tværfaglig
IT-udvikling (TIT); Interaktive Medier (IM)

Funktioner: Formand for toningsudvalget for Interaktive Medier, Med-
lem af afdelingsråd

Aktiviteter

Undervisning
Afholdt kursus på Datalogi i forårssemestret: „Interaktive medier og
HCI“ (7,5 ECTS).
Afholdt kursus på Datalogi i efterårssemestret: „Menneske-datama-
skine interaktion“, i samarbejde med Jens Kaaber Pors (7,5 ECTS).
Vejledt 3 projekter på modul 2 på Datalogi .
Specialevejledning for 7 igangværende specialer.

Forskning
Sikkerhed og brugbarhed af online bank-systemer: Arbejdet med at
udvikle tanker om brugbar sikkerhed og med at anvende disse tanker i
en undersøgelse af danske online bank-systemer, i samarbejde med
Niels Jørgensen og Niels Christian Juul.
TouchGrid: Udviklet og evalueret en teknik til at vælge objekter på en
computerskærm ved successivt at mappe taps på en touchpad til
stadigt mindre områder på skærmen, i samarbejde med Kasper
Hornbæk.

Andre større opgaver
Startet vejledning af ny, eksternt finansieret PhD-studerende, Alexan-
der Alapetite.
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Publikationer
Hertzum, Morten: Requests for Information from a Film Archive. A

case Study of Multimedia Retrieval. Journal of Documentation,
2003, 59.2, 168-186. (I.1.f)

Hertzum, Morten: Making Use of Scenarios. A Field Study of
Conceptual Design. International Journal of Human-Computer
Studies, 2003, 58.2, 215-239. (I.1.f)

Formidling til særlige aftagergrupper
 „Usability Evaluation Methods: Usability and the Evaluator Effect.“
Gæsteforelæsning, Danmarks Biblioteksskole (22. oktober) (III.1)
 „How Tools Support, and Otherwise Affect, Human Activities“. Gæste-
forelæsning, Danmarks Biblioteksskole (8. maj) (III.1)
 „Empirically-Informed Studies of the Use and Design of IT Systems.“
Foredrag i Datalogis forskningsseminarrække, RUC (27. februar).
(III.1)

Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer
Sammen Simon Heilsen redaktør på: Proceedings of the Third Danish
Human-Computer Interaction Research Symposium (Writings in
Computer Science No. 98). Roskilde, Denmark: Roskilde University.
2003. 108 sider. (II.1)
Arrangeret „Third Danish HCI Research Symposium“ (RUC, 27. no-
vember), i samarbejde med Simon Heilesen. (III.4)
Medlem af programkomitéen for „1st International Workshop on Web-
Based Collaboratories – From Centres without Walls to Virtual Com-
munities of Practice“ (held in connection with the IADIS International
Conference, Algarve, Portugal). (III.4)
Refereeing for tidsskrifter: Applied Ergonomics (1 bidrag), Information
Processing & Management (1 bidrag), Scandinavian Journal of Infor-
mation Systems (1 bidrag). (II.3)
Refereeing for konferencer: ACM CHI Conference on Human Factors
in Computing Systems (2 bidrag). (II.3)
Refereeing i øvrigt: Antologien „Trust in Knowledge Management and
Systems in Organizations“ (3 bidrag). (II.3)

Faglige bedømmelser
Bedømmelsesudvalg for ansøgere til 3 stillinger som ph.d.-studerende.
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Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse
IFIP INTERACT ’03 Conference on Human-Computer Interaction
(Zurich, CH). (III.3)
Third Danish HCI Research Symposium (RUC). (III.3)
Kursus i projektvejledning (RUC).

Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.
Eksternt medlem af Danmarks Biblioteksskoles forskningsudvalg.
(IV.1)
Medlem af Association of Computing Machinery (ACM), inklusiv
SIGCHI. (IV.2)
Deltager i „HCI Forum“. (IV.2)
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Niels Christian Juul
Cand.scient. i Datalogi (hovedfag) og Matematik (bifag) fra KU, ph.d.
i Datalogi fra KU, lektor

Fagområde: Datalogi

Tilknytning: Datalogi; Naturvidenskabelig Basisuddannelse; Tværfag-
lig IT-udvikling

Funktioner: Institutleder (fra 1/7 03), Afdelingsleder for datalogiafdelin-
gen (til 30/6 03), Medlem af institutbestyrelsen, Medlem af sikkerheds-
udvalg VII (leder heraf fra 1/7 03), Medlem af Hovedsikkerhedsudvalget
(fra 1/7 03)

Aktiviteter

Undervisning:
Kursus i IT sikkerhed (foråret 2003) sammen med bl.a. Niels Jørgen-
sen.
Projektvejledning og specialevejledning datalogi OB og TIT.

Forskning:
E-handel, EDI og offentlig IT udnyttelse (i samarbejde med bl.a. Kim
Viborg Andersen, Handelshøjskolens Institut for Informatik).
Undersøgelse af EDI-udbredelsen i Danmark (samarbejde med Kim
Viborg Andersen, Handelshøjskolens Institut for Informatik).
Sikkerhed ved mobile netværk (samarbejde med Niels Jørgensen).
Sikkerhed vs. Brugervenlighed, baseret på undersøgelse af danske
internetbanker (samarbejde med Morten Hertzum og Niels Jørgen-
sen).

Andre større opgaver:
Institutleder for Kommunikation, Journalistik og Datalogi fra 1. juli 2003
og afdelingsleder for datalogiafdelingen indtil 30. juni 2003 med afledte
opgaver og repræsentationsmæssige forpligtigelser som angivet
under deltagelse i råd m.v.
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Publikationer:
Juul, Niels Christian; Viborg Andersen, Kim; Korzen-Bohr, Sara: E-

indkøb i kommunerne. Kapitel 4-8. (Internethåndbogen. Viborg
Andersen, Kim (Red.), 2003, 1-24). (I.1.e)

Juul, Niels Christian; Viborg Andersen, Kim; Korzen-Bohr, Sara;
Pedersen, Jimmy Kevin: Fractional institutional endeavors and e-
procurement in local government. (Proceedings of the 16th Bled
eCommerce Conference. eTransformation. 2003, 961-973). The
16th Bled eCommerce Conference, Bled, Slovenia, 2003. (I.1.e)

Juul, Niels Christian; Viborg Andersen, Kim: EDI: Third-party vendor
traffic still rising. (Proceedings of the IADIS International Confe-
rence. e-Society 2003. volume 2, 2003, 1023). IADIS International
Conference, Lisboa, Portugal, 2003. (I.1.e)

Juul, Niels Christian; Viborg Andersen, Kim: User democracy and
digital channels. (Proceedings of the IADIS International Confe-
rence. e-Society 2003. volume 1, 2003, 544-550). IADIS Internatio-
nal Conference, Lisboa, Portugal, 2003. (I.1.e)

Juul, Niels Christian; Viborg Andersen, Kim; Korzen-Bohr, Sara:
Fractional institutional endeadvors and E-Procurement in local
government. København, Copenhagen Business School, Depart-
ment of Informatics, 2003, Working paper 2003-03. (I.1.d)

Juul, Niels Christian; Niels Jørgensen: The security hole in WAP. An
analysis of the network and business rationales underlying a failure.
International Journal of Electronic Commerce, 2003, 7, 4, 73-92.
(I.1.f)

Juul, Niels Christian; Viborg Andersen, Kim; Korzen-Bohr, Sara:
Fortsat fremgang i den elektroniske udveksling af data mellem
virksomheder. På Stregen, (1):8–10, February 2003. (I.3.b)

Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
Interviews og kommentarer i dagspressen (aviser, magasiner, radio
og TV) ofte med fokus på IT-sikkerhed. (III.2)

Formidling til særlige aftagergrupper
Deltagelse i Acreo-dagen 15. januar 2003 på Ideon, Lund (III.3)
Planlægning af og foredrag på UCEB-projektets afsluttende formid-
lingskonferencen, „Den nye IT æra“, på teknologisk institut, Høje
Taastrup, den 10. marts 2003 (III.1+3+4)
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Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer.
Member of the Admission Committee for Graduate Students Bazaar:
Electronic Commerce Prototypes and Business Ideas, Bled, Slovenia,
June 2003 & June 2004. (II.2)
Member of the Program Committee for the 16th and 17th Bled Con-
ference in Electronic Commerce, Bled, Slovenia, June 2003 (4 re-
views), June 2004 (2 reviews) (II.2+3)
Member of the Program Committee for the e-Society Conference,
IADIS, Lisboa, Portugal, June 2003 (3 reviews) (II.2+3)
Referee for the 37th Hawaii International Conference on System
Sciences, January 2004.(HICSS), January 2004 (1 review). (II.3)
Evaluation of research proposals / grant applications for the Australian
Research Council (1 review). (II.3)

Faglige bedømmelser:
Aktiv medlem af censorkorpset i datalogi.
Aktiv medlem af elektro-ingeniør censorkorpset.

Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse
Workshop om Software Research Center: Industriel Software Udvik-
ling på RUC, 10. april 2003 (deltagelse og praktisk planlægning).
(III.3+4)
MobiSys konference arr. af ACM og USENIX, den 5.-8. maj 2003 i San
Francisco (deltagelse, projektfinansieret af UCEB). (III.3)
IADIS e-society conference, den 3.-6. juni 2003 i Lissabon med både
præsentation af paper og poster bidrag (projektfinansieret af UCEB).
(III.3)
The 16th Bled Conference in Electronic Commerce, Bled, Slovenia, 8-
11. juni 2003 med præsentation af to papers (projektfinansieret af
UCEB). (III.3)
Microsoft Research Academic Days: Security in Distributed Systems,
18.-21. november 2003 i Maastricht. (III.3)
Seminar om ErhvervsPhD I FUHU’s lokaler, 20. januar 2005 (delta-
gelse). (III.3)
Assessment of Performance of Universities, seminar på Carlsberg
Academy 24. januar 2003 (deltagelse). (III.3)
Øresund IT Academy heldagskonference på Axelborg, 29. januar 2003
(deltagelse). (III.3)
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Øresundssymposium om forskeruddannelse, 17. marts 2003 (delta-
gelse). (III.3)
OECD seminar om Øresundsregionen, 19. marts 2003 (deltagelse).
(III.3)
Forskningsseminar for datalogiafdelingen den 12.-13. maj på Sø-
minen. (III.3+4)
Personaleseminar for datalogiafdelingen den 19.-20. august på
Søminen. (III.3+4)
Seminar om rekruttering af højtuddannede fra udlandet, 27. november
2003  (deltagelse). (III.3)

Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.
Afdelingsleder for datalogiafdelingen indtil 30 juni 2003. (IV.1)
Institutleder for institut VII fra 1. juli 2003. (IV.1)
Medlem af institutbestyrelsen, institut VII. (IV.1)
Ledelsesrepræsentant i Sikkerhedsudvalget for institut VII (formand fra
1. juli 2003). (IV.1)
Ledelsesrepræsentant i HovedSikkerhedsUdvalget på RUC fra 1. juli
2003. (IV.1)
Medlem af udvalget vedr. styrkelse af optaget af naturvidenskabelige
studerende ved RUC (nat.bas.). (IV.1)
Deltagelse i udvalg til kortlægning af RUC’s IT-sikkerhedsorganisation
og IT-organisation. (IV.1).
Medlem af bestyrelsen for Øresund IT Academy (4 bestyrelsesmøder
og 4 andre workshops / planlægningsmøder). (IV.2)
Deltaget som RUC’s repræsentant i URCC (University Research
Coordination Committee). (IV.2)
Deltagelse i Copenhagen Security Seminars (CopSS), et samarbejde
mellem IT-sikkerhedsforskere i Københavnsområdet. (IV.2).
Medlem af diverse følgegrupper vedr. Internationale IT samarbejder i
Ministeriet for VTU, bl.a vedr. FN’s World Summit on the Information
Society (WSIS). (IV.2)
Deltagelse i uformelt samarbejde omkring etableringen af EU’s agen-
tur for IT-sikkerhed med henblik på lokalisering i Københavnsområdet
(3-4 møder). (IV.2)
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Projekter:
UCEB-projekt (sammen med 7 virksomheder, teknologisk institut og
center for e-handel ved HHK) for mit vedkommende med fokus på
EDI, dataintegration, sikkerhed og nye mobile teknologier (afsluttet i
2003). (V.1.b)

Andre aktiviteter:
Medlem af skatteankenævnet i Glostrup kommune.
Medlem af kontaktrådet for foreningen af danske skatteankenævn.
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Niels Jørgensen
Cand. mag i Matematik og Datalogi, bifag i Kultursociologi, ph.d. i
Datalogi, lektor

Fagområde: Datalogi

Tilknytning: Datalogi; Naturvidenskabelig Basisuddannelse; Tværfaglig
IT-udvikling

Aktiviteter

Undervisning:
Kurser i sikkerhed datalogi/TIT (forår 2003, med Birger Andersen, Bo
Holst og Niels Chr. Juul) og i digital forvaltning (efterår 2003, med
Jesper Simonsen samt to lærere fra Forvaltning, Sune Johanssen og
Birgit Jæger). Projektvejleder på natbas (forår 2003). Speciale- og
projektvejledning på datalogi og TIT (efterår 2003).

Forskning:
Forskning i:
- Open source
- Sikkerhed i forbindelse med mobiltelefoni (WAP)

Andre aktiviteter:
Studieleder for datalogi og TIT (efteråret 2003).

Publikationer:
Jørgensen, Niels; Holck, Jesper: Continuous Integration as a Means of

Coordination. A Case Study of two Open Source Projects. (12th
International Conference on Information Systems Development.)
ISD 2003, Melbourne, Australia, 2003. (I.1.e)

Jørgensen, Niels; Birk, Jan; Hørlyck, Jens; Kyhn Pedersen, Mogens:
Open Source Software in e-Government. Teknologirådet, 2003.
(I.1.d)

Jørgensen, Niels; Juul, Niels Christian: The security hole in WAP. An
analysis of the network and business rationales underlying a failure.
International Journal of Electronic Commerce, 2003, 7, 4, 73-92.
(I.1.f)
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Jørgensen, Niels; Jesper Holck: Overloading the development
branch? - a view of motivation and incremental development in
FreeBSD. Position paper at workshop: Open Source Software:
what does it take to make it work? (by Brian Fitzgerald and David L.
Parnas) 4th International Conference on Extreme Programming
and Agile Methods. (XP 2003), Genoa, Italy, May 2003. (I.1.j)

Formidling til særlige aftagergrupper:
„Informationsteknologiske netværk.“ Oplæg holdt ved seminar arran-
geret af på Center for Demokratisk Netværksstyring, RUC, d. 2. 12.
2003. (III.1)

Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Referee bl.a. ved følgende:
26th Information Systems Research Seminar in Scandinavia (IRIS26).
August 2003, Finland. (II.3)
Stefan Koch (ed). Free/Open Software Development. Så vidt jeg ved,
på vej til udgivelse i 2004 af Idea Group, Inc.

Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelser.
4th International Conference on Extreme Programming and Agile
Methods (XP 2003), Genoa, Italy, May 2003. (III.3)

Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.
Deltagelse i projektet UCEB (Udviklings-Center for E-Business), et
samarbejde mellem Teknologisk Institut, Handelshøjskolen i Køben-
havn og en række virksomheder. (IV.2)

Projekter:
I regi af ovennævnte UCEB har jeg deltaget i et projekt om netbanker
med to kolleger på datalogiafdelingen - Niels Chr. Juul og Morten
Hertzum - samt projektansat Mie Nørgaard. (V.1.b)
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Rasmus Knappe
Cand.scient. i  Datalogi, ph.d.-studerende

Fagområde: Datalogi

Tilknytning: Datalogi (Orlov 1.2.-30.4.2003)

Aktiviteter

Forskning:
Forskningen fokuserede på ontologi-baserede mål for similaritet
mellem begreber, til brug i forbindelse med informationssøgning.

Publikationer:
Andreasen, Troels; Bulskov, Henrik; Knappe, Rasmus: From ontology

over similarity to query evaluation. (2nd CoLogNET-ElsNET Sympo-
sium - questions and answers. Theoretical and applied perspec-
tives. Bernardi, R. ; Moortgat, M (Red.), 2003, 39-50) CoLogNET-
ElsNET Symposium, Amsterdam, 2003. (I.1.e)

Andreasen, Troels; Bulskov, Henrik; Knappe, Rasmus: Similarity for
conceptual querying. LNCS 2869. (18th International Symposium
on Computer and Information Sciences. ISCIS 2003. 2003, 268-
275). (I.1.e)

Andreasen, Troels; Bulskov, Henrik; Knappe, Rasmus: Similarity
Graphs. LNAI 2871. (14th International Symposium on Methodo-
logies for Intelligent Systems. ISMIS 2003. Zhong, N.; Ras, Z.W.;
Tsumoto, S.; Suzuki, E. (Red.), 2003, 668-672). (I.1.e)

Andreasen, Troels; Bulskov, Henrik; Knappe, Rasmus: On ontology-
based querying. (18th International Joint Conference on Artificial
Intelligence. Ontologies and distributed systems, IJCAI 2003.
Stuckenschmidt, Heiner (Red.), 2003, 53-59) International Joint
Conference on Artificial Intelligence, Acapulco, Mexico, 2003. (I.1.e)

Andreasen, Troels; Bulskov, Henrik; Knappe, Rasmus: Similarity from
conceptual relations. (22nd International Conference of the North
American Fuzzy Information Processing Society. NAFIPS 2003.
Walker, Ellen (Red.), 2003, 179-184) International Conference of the
North American Fuzzy Information Processing Society, Chicago,
Illinois, USA, 2003. (I.1.e)
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Andreasen, Troels; Bulskov, Henrik; Knappe, Rasmus: On Similarity
measures for concept-based querying. (10th International Fuzzy
Systems Association World Congress. IFSA 2003. Istanbul, Turkey.
Kaynak, O. (Red.), 2003, 400-403). 2003. (I.1.e)

Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Medlem af Programme Commitee for FQAS’2004, Sixth International
Conference on Flexible Query-Answering Systems. (II.3)
Reviewer for ISMIS 2003, 14th International Symposium on Methodo-
logies for Intelligent Systems (II.3)
Reviewer for ISCIS 2003, 18th International Symposium on Computer
and Information Sciences (II.3)

Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
2nd CoLogNET-ElsNET Symposium - Questions and Answers:
Theoretical and Applied Perspectives, Amsterdam, Holland, Decem-
ber 18, 2003 (deltager med oplæg) (III.3)
10th International Fuzzy Systems Association World Congress, IFSA
2003, Istanbul, Turkey, June29-July 2, 2003 (deltager med oplæg) (III.3)
22nd International Conference of the North American Fuzzy Informa-
tion Processing Sociaty, NAFIPS 2003, Chicago, Illinois USA, July 24-
26, 2003 (deltager med oplæg) (III.3)
14th International Symposium on Methodologies for Intelligent Sy-
stems, ISMIS 2003, Maebashi, Japan, October 28-31, 2003 (deltager
med oplæg) (III.3)
PhD Course on Language & Ontology, Copenhagen Business School,
Dalgas Have, May 18-22, 2003 (deltager med oplæg) (III.3)
OntoQuery Seminar, Søminen, March 3-4, 2003 (deltager med oplæg) (III.3)
Ontoquery Workshop - Ontologies, Semantic Relations and Search,
10.11.2003 (deltager med oplæg) (III.3)
OntoQuery Seminar, Søminen, December 19-20, 2003 (deltager med
oplæg) (III.3)

Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af forskningsnetværket Informationsnavigation. (IV.2)

Projekter:
Medlem af projektet OntoQuery, Ontology-based Quering. (V.1.b)
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Davide Martinenghi
M.Sc. in Computer Engineering, ph.d.-studerende

Fagområde: Datalogi

Tilknytning: Datalogi

Aktiviteter

Undervisning:
Kursus „Advanced Topics in Databases“.
Vejledning af Michael Kjems, Phong Ha og Jonas Stevnsvig i projekt
„Data Integration System“.

Forskning:
Creation of a procedure for efficient database integrity checking for
Datalog programs extended with negation, arithmetic and aggregate
functions. Augmentation of the model to cover other contexts such as
data integration systems.

Publikationer:
Martinenghi, Davide, Christiansen, Henning,: Simplification of data-

base integrity constraints revisited: A transformational approach.
Preliminary proceedings of LOPSTR 2003, International Sympo-
sium on Logic-based Program Synthesis and Transformation,
Uppsala, Sweden. (I.1.j)

Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Colognet workshop on „Data Integration“, Vienna, 23 August 2003, 1
day. (III.3)
Tutorials on Modal and Hybrid Logic taught by Prof. Torben Bräuner at
RUC. (II.3)
PTCC summer school, Dresden, June 23-July 4, 2003. (III.3)
ESSLLI summer school, Vienna, August 18-29, 2003. (III.3)
Ph.D. course „SAT solving“ by Lintao Zhang at ITU, 24-26 November
2003. (III.3)
Datalogi Research Seminars. (III.3)
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Jens Kaaber Pors
Cand. phil. i Informationsvidenskab, Århus Universitet, ph.d.-stude-
rende

Fagområde: Datalogi, Systemudvikling og Menneske-maskine Interak-
tion

Tilknytning: Datalogi; Tværfaglig IT-udvikling

Aktiviteter

Undervisning:
I efterårssemesteret afholdt jeg i samarbejde med Morten Hertzum
overbygningskurset: „Menneske-datamaskine Interaktion“

Forskning:
Jeg deltog i forskningprogrammet DIWA med empiriske undersøgelser
af udvikling og brug af IT-baserede samarbejdssystemer.

Publikationer:
Kaaber Pors, Jens, Simonsen, Jesper: Coordinating Work with

Groupware. The Challenge of Intergrating Protocool and Artefact.
(Organiazational Information Systems in the Context of
Globalization. Korpela, M.; Montealegre, R.; Poulymenakou, A.
(Red.), 2003. IFIP WG 8.2 & WG 9.4 Conference, Athens, Greek,
2003. (I.1.e)

Kaaber Pors, Jens, Simonsen, Jesper: Conditions for Change Re-
lated to groupware in a Distributed Organization. A Case Study.
(Proceedings of the 11th European Conference on Information
Systems. Ciborra, C. (Redaktør), 2003). ECIS, Naples, Italy, 2003.
(I.1.e)

Kaaber Pors, Jens, Simonsen, Jesper: Work Practice Characteris-
tics. A Framework for Understanding Complex Issues of Groupware
Integration. (Proceedings of the 11th European Conference on
Information Systems. New Paradigms in Organizations, Markets
and Society. Ciborra et al., C. (Red.). ECIS 2003, Naples, Italy,
2003. (I.1.e)
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Pors, Jens Kaaber (2003): „Studying the integration of ICT infra-
structures in problem-oriented project groups – a research
proposal“ in Proceedings of the Third Danish Human-Computer
Interaction Research Symposium (Hertzum, M. & Heilesen, S.,
eds.), Roskilde, Denmark, pp. 79-82. (I.1.e)

Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Deltagelse i konferencen: IFIP Joint WG 8.2+9.4 Conference on „IS
Perspectives and Challenges in the Context of Globalization“,
ISGLOB03, Athen, Grækenland, 15.-17. juni. (III.3)
Deltagelse i konferencen: Third Danish Human-Computer Interaction
Research Symposium, RUC, Roskilde, Danmark, 27. november. (III.3)
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Mads Rosendahl
Cand.scient. og ph.d. i Datalogi, lektor

Fagområde: Datalogi

Tilknytning: Datalogi; Naturvidenskabelig Basisuddannelse; Tværfaglig
IT-udvikling

Aktiviteter

Undervisning:
Kursus og projektundervisning.
Afholdte kurser: „Paradigmer i Programmering“.

Forskning:
Særlig fokus på semantisk baseret detektion af fejl i programmer. De
fleste programmeringssprog yder en hvis støtte i at finde fejl og uønsket
opførsel af programmer. Der kan således være krav om at programmer
opfylder visse typekrav eller at variable er initialiserede før brug. Ved at
bruge semantisk baserede metoder er det muligt at styrke denne
statiske kontrol af programmer, så langt flere fejlsituationer i program-
mer undgås. I den indeværende periode har jeg særligt arbejdet med
prædikatsbaserede metode til fejlkontrol af java programmer. Sådanne
metoder kan bruges til på oversættelsestidspunktet at opdage steder i
programmet hvor der kan ske undtagelser. Undtagelser kan f.eks.
skyldes indekseringsfejl og ulovlige konverteringer af data i programmet.

Publikationer:
Mads Rosendahl: Simple Driving Techniques. The Essence of Com-

putation 2002. Lecture Notes in Computer Science 2566, p. 404-
419. (I.1.f)

Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
Mads Rosendahl: Demand-Driven Higher Order Fixpoint Iteration.
http://www.ruc.dk/~madsr/webpub/dhfix.pdf. (I.1.j)

Faglige bedømmelser:
Fungeret som censor ved Aalborg Universitet, Aarhus Universitet,
Københavns Universitet, IT-Universitetet.
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Jesper Simonsen
B.S. i Administrativ Datalogi, cand.comm. med Administrativ Datalogi,
ph.d. i Datalogi, lektor

Fagområde: Datalogi, systemudvikling og HCI med vægt på for-
undersøgelser og design af multimediesystemer, interaktion og græn-
seflade

Tilknytning: Datalogi; Naturvidenskabelig Basisuddannelse; Tværfaglig
IT-udvikling

Aktiviteter
Undervisning:
Ph.d.-vejledning; Afholdelse af kurset „Systemudvikling i organisatio-
ner“ (SUO) F03; Afholdelse af kurset „Digital forvaltning“ (DigiF) E03;
Projekt- og specialevejledning, datalogi-OB samt Tværfaglig IT-udvik-
ling; Afholdelse af studiekreds i systemudvikling.
Undervisningsformidling:
Kompendie til kurset „Systemudvikling i organisationer“ (SUO) F03.
(I.2.c); Kompendie til kurset „Digital forvaltning“ (DigiF) E03. (I.2.c)

Forskning:
Forskning primært orienteret omkring „Systemudviking“ (bl.a. forbere-
delse til international udgivelse af bog på MIT-press) og „Design and
Use of Interactive Web Applications“ (ledelse og deltagelse i projekter i
relation hertil). Har derudover gennemført forskningsaktiviteter i rela-
tion til „E-government“, „Healthcare IT“ og „Open source“.
Ansøgning til forskningsrådet om nyt forskningsprogram inden for
HealtCare IT (programmet fik bevilget støtte og opstartes primo 2004).
Editor på Scandinavian Journal of Information Systems (SJIS).

Andre større opgaver:
Censorformand for det landsdækkende censorkorps for Informations-
videnskab og Interaktive Medier.

Publikationer:
Simonsen, Jesper; Kaaber Pors, Jens: Coordinating Work with

Groupware. The Challenge of Intergrating Protocool and Artefact.
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(Organiazational Information Systems in the Context of
Globalization. Korpela, M.; Montealegre, R.; Poulymenakou, A.
(Red.), 2003). IFIP WG 8.2 & WG 9.4 Conference, Athens, Greek,
2003. (I.1.e)

Simonsen, Jesper; Kaaber Pors, Jens: Conditions for Change
Related to groupware in a Distributed Organization. A Case Study.
(Proceedings of the 11th European Conference on Information
Systems. Ciborra, C. (Red.), 2003). ECIS, Naples, Italy, 2003.
(I.1.e)

Simonsen, Jesper; Bjørn Rasmussen, Pernille: Teams of Practice.
Interdependent Conditions for Integrating Groupware in Collabo-
rative Practice within Virtual Teams. (Proceedings of the 26th
Information Systems Research Seminar in Scandinavia. IRIS 26 -
Scandinavian Approach to IS Research.). IRIS, Haikko Manor,
Finland, 2003. (I.1.e)

Simonsen, Jesper; Kaaber Pors, Jens: Work Practice Characteris-
tics. A Framework for Understanding Complex Issues of Groupware
Integration. (Proceedings of the 11th European Conference on
Information Systems. New Paradigms in Organizations, Markets
and Society. Ciborra et al., C. (Red.)). ECIS 2003, Naples, Italy,
2003. (I.1.e)

Simonsen, Jesper: From Systems Design to CSCL? (Proceedings of
the Third Danish Human-Computer Interaction Research Sympo-
sium. Heilesen, Simon (Redaktør); Hertzum, Morten (Redaktør), 98,
2003, 87-90) (I.1.e)

Simonsen, J.: Poster on the research program on Health Care IT
(HIT), Third Danish Human-Computer Interaction Research Sym-
posium, Roskilde University, Roskilde, Danmark, 27. november.
(I.1.j)

Formidling til særlige aftagergrupper:
Gæsteforelæser på 6. semester Humanistisk Datalogi, Ålborg Univer-
sitet. (III.1)
Gæsteforelæser på Datalogisk Institut, Københavns Universitet. (III.1)
Inviteret foredragsholder for erhvervsledere på Nouhauz seminaret,
Ålborg Universitet. (III.1)
Ansøgning til Programkommitéen for IT-forskning, Netværkssamfun-
det, IT-læring og pædagogik og integreret produktion inkl.  samar-
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bejdsaftale med AstraZeneca A/S, Novo Nordisk IT A/S, Kræftens
Bekæmpelse, Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen, Den
fælles offentlige Sundhedsportal. (I.4.c)

Redaktionelle opgaver:
Editor på Scandinavian Journal of Information Systems (SJIS). (II.1)
Referee af 11th European Conference on Information Systems,
ECIS’2003: New Paradigms in Organizations, Markets and Society,
19.-21. June 2003, Naples, Italy. (II.3)
Referee på 26th Information Systems Research Seminar in
Scandinavia, IRIS 26 - Scandinavian Approach to IS Research?,
August 9-12, Haikko Manor, Finland. (II.3)

Faglige bedømmelser:
Formand for bedømmelsesudvalg til PhD-afhandling (Dixi Louise
Henriksen) (IV.3)
Deltagelse i bedømmelsesudvalg til PhD-afhandling (Jens Kaaber
Pors). (IV.3)
Censor, DIKU
Censor, DAIMI
Censor, Niels Brock Business School

Deltagelse i konferencer:
 Deltagelse i konferencen: 11th European Conference on Information
Systems, ECIS’2003: New Paradigms in Organizations, Markets and
Society, 19.-21. June 2003, Naples, Italy. (III.3)
Deltagelse i konferencen: 26th Information Systems Research Semi-
nar in Scandinavia, IRIS 26 - Scandinavian Approach to IS Research?,
August 9-12, Haikko Manor, Finland. (III.3)
Chair på i konferencen: 26th Information Systems Research Seminar
in Scandinavia, IRIS 26 - Scandinavian Approach to IS Research?,
August 9-12, Haikko Manor, Finland. (III.4)
Deltagelse i konferencen: Third Danish Human-Computer Interaction
Research Symposium, RUC, Roskilde, Danmark, 27. november. (III.3)

Projekter:
Deltager, „Design and Use of Interactive Web Applications“ (DIWA),
støttet af Danish Research Councils’ Program on Information Tech-
nology. The theme of the DIWA program is design, management and
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use of interactive Web-applications in distributed work settings. We
are interested in the Web technology as an IT platform for
collaborative, distributed work, inside an organization (intranet) or
between organizations (extranet). Futher information available on
www.diwa.dk. (V.1.b)

Deltager, „Healthcare-IT“ (HIT), støttet af Forskningsstyrelsen (Pro-
gramkommitéen for IT-forskning, Netværkssamfundet, IT-læring og
pædagogik og integreret produktion). HIT is an interdisciplinary project
that focuses on IT-support for highly distributed and heterogeneous
networks of people, organizations, and resources within the healtcare
sector. (V.1.b)

Deltager, RUC Online. The purpose of this project is to follow, assess,
and learn from a concerted, large-scale effort to provide comprehen-
sive computer support for study activities at Roskilde University.
(V.1.a)
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Villadsen, Jørgen
Civ.ing., ph.d., lektor

Fagområde: Datalogi

Tilknytning: Datalogi; Naturvidenskabelig Basisuddannelse; Tværfaglig
IT-udvikling

Aktiviteter

Undervisning:
Kursuslærer: Avancerede emner i databaser (med Henning Christian-
sen & Davide Martinenghi).
Kursuslærer: Begreber og redskaber i programmering.
Deltagelse i kursus for universitetslærere: Projektvejledning (RUC).

Forskning:
Forskningsinteressen omfatter intelligente systemer, herunder logik og
naturligt sprog, samt programmeringssprog og datasikkerhed.

Publikationer:
Villadsen, Jørgen: User Interfaces for Automated Reasoning Systems.

(Proceedings of Third Danish HCI Research Symposium. Heilesen,
Simon (Redaktør); Hertzum, Morten (Redaktør), 98, 2003, 95-98).
(I.1.e)

Villadsen, Jørgen: Operational Semantics of an Imperative Language
in Definite Clauses. ( Proceedings of AGP-2003. Buccafurri, F.
(Redaktør), 2003, 337-349). APPIA-GULP-PRODE Joint Confe-
rence on Declarative Programming, Reggio Calabria, Italy, 2003.
(I.1.e)

Villadsen, Jørgen: Supra-Logic. Using Tranfinite Type Theory with
Type Variables for Paraconsistency. (Proceedings of WCP-2003.
2003, 73). III World Congress on Paraconsistency, Toulouse,
France, 2003. (I.1.e)

Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Referee ved ICALP 2003 (International Colloquium on Automata,
Languages and Programming). (II.3)
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Faglige bedømmelser:
Censor ved IT-C og DTU.

Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Third Danish HCI Research Symposium, Roskilde, Denmark. (III.3)
AGP-2003 (APPIA-GULP-PRODE Joint Conference on Declarative
Programming), Reggio Calabria, Italy. (III.3)
WCP-2003 (III World Congress on Paraconsistency), Toulouse,
France. (III.3)
International Conference on the Logic of Time and Modality, Roskilde,
Denmark. (III.3)
International Conference on Trends in Logic, Copenhagen, Denmark.
(III.3)

Deltagelse i råd, udvalg, netværk m.v.:
Medlem af Studienævnet for Datalogi. (IV.1)
Suppleant til Studienævnet for Tværfaglig IT-udvikling. (IV.1)

Andre aktiviteter:
Medlem af censorkorpsene for datalogi og for ingeniøruddannelserne
(elektro).
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