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Velkommen til @diku
Når Datalogisk Institut på Københavns Universitet den 17. december 2008 går i luften med sit nye hjemmesidelayout, (se nedenfor), lancerer vi samtidig det elektroniske nyhedsbrev @diku, som udsendes til alle ansatte
og studerende på DIKU. Nyhedsbrevet vil fremover udkomme månedligt og indeholde nyt om forskning, undervisning og øvrige begivenheder på DIKU. Alle interesserede vil kunne tegne abonnement på @diku direkte på
vores hjemmeside.
VIGTIGT: DIKU får nyt hjemmesidelayout og flytter server
Fra 17. december skal alle brugere af www.diku.dk vænne sig til, at hjemmesiden har fået nyt layout. I en overgangsfase vil der stadig være links fra det nye site i CMS-systemet, der refererer til det gamle diku.dk. Områderne Forskning og Undervisning er således i høj grad indlejrede sider fra det gamle site. Disse områder vil
blive løbende udbygget i de kommende måneder.
Adressen på hjemmesiden i det nye CMS-system hedder fortsat www.diku.dk.
Det gamle diku.dk vil indtil videre fungere som Intranet
Savner du noget fra det gamle diku.dk, så skal du klikke på DIKUs Intranet i den grå menu-bjælke øverst på
www.diku.dk. Her vil du blive afkrævet dit netværks-id og password. Så kommer du ind på det gamle diku-site,
hvor du vil kunne genfinde det gamle layout. Det har nu fået adressen https//www.diku.dk. DIKUs intranet vil
også blive tilpasset yderligere i løbet af 2009 og fungere som knudepunkt for de mere interne forhold på DIKU.
Inden for overskuelig tid – ifølge planen i løbet af 2009 – vil KU etablere et overordnet intranet, som vi bliver en
del af.
Hvad sker der med din personlige hjemmeside?
Hvis du som DIKU-ansat har en personlig hjemmeside, der har ’boet’ på det gamle www.diku.dk, vil den fra den
17. december ikke umiddelbart være offentligt tilgængelig i det nye CMS. Vil du gerne have, at din personlige
hjemmeside skal være synlig på den nye hjemmeside, skal du sende en mail til ihjensen@diku.dk med klar
besked om, hvad din gamle hjemmesideadresse har været.
Personlige hjemmesider kan med fordel placeres på en ekstern server – og et link dertil etableres via selvbetjeningsfunktionen i punkt.ku. Herfra vil den blive trukket og kunne ses under din personlige profilside under ’Ansatte’ på www.diku.dk.

Fejl og blinde links i overgangsperioden
Det vil næppe kunne undgås, at der i en periode opstår blinde links og andre fejl i forbindelse med migrationen.
Finder du fejl, bedes du sende en mail – gerne med URL’en til den pågældende side - til ihjensen@diku.dk.

Ny strategi for DIKU under udarbejdelse
Universitetet oplever store omvæltninger i disse år. Bevillingsstrukturen omlægges, således at basismidler gøres afhængige af opfyldelsen af en række resultatkrav, herunder STÅ-produktion m.v. Samtidig baseres en
langt større del af indtægtsgrundlaget på eksterne midler og fundraising. På DIKU skal vi forholde os til disse
nye rammebetingelser på såvel undervisnings- som forskningsområdet over de kommende år.
DIKUs strategi for 2009-2013 er netop nu under udarbejdelse og forventes vedtaget i begyndelsen af det nye
år. I de kommende nyhedsbreve vil vi stille skarpt på indholdet i strategien, herunder DIKUs målsætninger og
pejlemærker.
Fokus på rekrutteringsaktiviteter
Antallet af ansøgere til datalogi på KU var ca. 9% lavere i 2008 end året før. Årsagerne kan være mange, bl.a.
de skærpede krav til ansøgernes forudsætninger eller de generelle trends på naturvidenskab, men også, at
DIKU måske ikke har været helt så synlig som visse konkurrerende universiteter. Vi vil bestræbe os på at øge
optaget til næste år gennem en række målrettede rekrutteringsaktiviteter.

DIKU deltager i uddannelsesmessen Uddannelse uden Grænser, som afvikles i København medio januar, vi
lægger hus til Studiepraktik for gymnasieelever i februar og vi er også med i KUs generelle Åbent Husarrangement, som finder sted 25. februar. Desuden er vi medarrangører af Gymnasielærerdagen den 30. januar, hvor DIKU også vil være synlige med rekrutteringsmateriale, som gymnasielærerne forhåbentlig vil tage
med tilbage og udbrede til deres elever. I 2008 har vi desuden lagt hus til erhvervs- og studiepraktikanter fra
folkeskolens 9. og 10. klasse. I alt ca. 70 elever besøgte os i oktober, hvoraf flere lovede at komme igen!
Af rekrutteringsmateriale er vi ved at lægge sidste hånd på hhv. en rekrutteringsfilm og en brochure om DIKU,
som dels vil blive lagt på vores og på fakultetets hjemmeside, dels vil blive vist på uddannelsesmesser og i andre relevante sammenhænge. Begge dele forventes at blive udgivet i første halvdel af januar.
Forskerhistorier er god PR for DIKU
Den første forskerhistorie ligger allerede klar på DIKUs nye hjemmeside. Philippe Bonnets MANA-klimaprojekt
går ud på at erstatte de gamle og set med nutidens øjne ineffektive målesystemer til manuel aflæsning af klimadata med fjernaflæste sensorer, der kan kommunikere via trådløse netværk med dataloggere (computere)
Læs hele historien på vores nye hjemmeside. I kommende nyhedsbreve vil vi berette om en række øvrige
spændende forskningsprojekter, som DIKUs forskere er involveret i, ligesom vores hjemmeside løbende vil
blive udbygget med nyt om vores forskning.
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Noget der skal med i næste nyhedsbrev?
Har du noget, der skal med i det næste nyhedsbrev, fx et spændende arrangement, en god historie eller informationer om en kollega, der har modtaget en forskningsbevilling, har rund fødselsdag, en tiltrædelse, en udgivelse eller noget helt andet, så send en mail til ihjensen@diku.dk senest 10. januar 2009.
@diku udgives af Datalogisk Institut ved Københavns Universitet (DIKU).
Ansvarshavende redaktør er institutleder Martin Zachariasen
Daglig redaktør er kommunikationsmedarbejder Inge Hviid Jensen
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