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STØTTE TIL STUDIEAKTIVITETER
Denne ansøgning er om støtte til deltagelse i The European Conference on Computer-Supported
Cooperative Work (ECSCW) d. 27/06-01/07-2022 i Coimbra, Portugal, som en del af min faglige
udvikling. ECSCW er en årlig konference, som arrangeres med støtte fra The European Society for
Socially Embedded Technologies.
MIT FAGLIGE MÅL OG MIN FAGLIGE RETNING
Mit faglige mål med min deltagelse i ECSCW 2022 er at opnå̊ praktisk erfaring og faglig indsigt i
praksiscentreret databehandling og design af samarbejdsteknologier. Jeg ser også denne
konference som en mulighed for, at jeg kan skabe mig et større internationalt netværk og udveksle
erfaringer med ligesindet studerende, samt få indblik i ny forskning, som kan give mig inspiration til
mit specialeprojekt (forår 2023).
Mit BA-projekt (efteråret 2020) tog afsæt i den elektroniske patientjournal og handlede om,
hvordan læger og sygeplejersker udveksler data på tværs af regioner og hvordan systemer kan være
med til at understøtte eller hindre deling af data.
Mit sjette semester (foråret 2021) havde jeg tilvalg i humanistisk teknologiudvikling, hvor jeg blandt
andet arbejdede med, hvordan vi kan udvikle sociale robotter, som kan bruges til at fremme gode
studievaner og hvad man skal være opmærksom på, når man designer teknologi.
Igennem de to første semestre (efterår 2021, forår 2022) på min kandidat i
Informationsvidenskab, har jeg videreudviklet min forståelse for teknologis indflydelse på
mennesker og de samfund vi lever i. ECSCW-konferencen kan videreudvikle mine faglige
aktiviteter indenfor udviklingen af samarbejdsteknologier i en ramme, der er akademisk såvel som
praktisk.
BUDGET
Hotel
Transport (Aarhus-Coimbra)
Daglige omkostninger
(offentlig transport + mad)
Total

xxxx kr.
xxxx kr.
xxxx kr.
xxxx kr.

ECSCW har tilbudt mig fri adgang til konferencen, såfremt jeg deltager som studenten volunteer og
arbejder 20 timer i løbet af konferencen. Derfor indgår adgang til konferencen ikke i budgettet.
ANBEFALING
Se vedhæftet bilag.
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