UDDANNELSESPLAN FOR
JOURNALISTPRAKTIKANTER – 6. MÅNEDER.
Videnskaben fylder en masse i mediebilledet, og utallige nyheder udspringer af de nyeste forskningsresultater. I DTU’s kommunikationsafdeling kan du være med til at opstøve og skrive disse
historier.
Med en praktikplads på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) kommer du helt tæt på fremtidens teknologi, og
du får mulighed for at skrive journalistiske artikler om videnskab baseret på dugfriske forskningsresultater –
som du henter direkte fra universitetets egne forskere.
Det kræver ikke særlige forudsætninger inden for matematik eller teknik at være journalist hos os. Du skal blot
besidde dét, der kendetegner alle gode journalister: Nysgerrighed, en god spørgetrang og evnen til at bruge
dine journalistiske værktøjer som research, interview og god fortælleteknik, og så er du i stand til at skrive om
alt fra fremtidens internet til truslen fra antibiotika-resistente bakterier eller den globale opvarmning.
DTU uddanner ingeniører, udøver forskning, rådgiver myndighederne og opfinder ny teknologi, der skal imødekomme klodens udfordringer inden for bl.a. klima, helbred, fødevarer, kommunikation og meget mere.
Dit arbejdssted
Du skal møde ind på DTU, Anker Engelunds Vej 1, 2800 Kgs. Lyngby. Det er hurtigt og nemt at komme hertil fra
København. Fx tager det kun 20 minutter fra Nørreport Station med bus150S.
Din arbejdstid
Arbejdstiden er 7,4 timer om dagen – 37 timer i alt om ugen. Du vil normalt møde inden for tidsrummet 8–16
med mulighed for at flekse. Der kan forekomme opgaver, som ligger uden for normal arbejdstid dvs. aften og
weekend, men det er sjældent.
Dine opgaver
Du skal skrive artikler inden for alle genrer - nyheder, baggrund, portrætter og reportager – til DTU’s egne
medier, og du skal levere til de forskellige platforme: Web, avis og magasin. Med en praktikplads på DTU får du
et ekstra kort på hånden. For ud over journalistik vil du også få erfaring med kommunikationsopgaver som fx
pressemeddelelser, håndtering af henvendelser fra pressen og intern kommunikation.
Der er også mulighed for at indgå i arbejdet med pjecer og overvejelser om branding, annoncering og rekruttering af nye studerende m.m.
I den sidste måned af dit praktikophold kan du evt. få lov til at sætte dig i DTU-avisens redaktørstol. Så lærer du
også at planlægge et blad, lave en dummy og koordinere produktionen med fotografer og layouter – naturligvis
i samarbejde med avisens faste redaktør.
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Redaktionelt miljø
Afdelingens journalistiske medarbejdere holder et ugentlig redaktionsmøde og fordeler historier på web, avis
og magasin. Hver måned vil du og din praktikantvejleder holde et statusmøde for at sikre, at du trives, og at vi
opfylder din individuelle uddannelsesplan.
Dine kolleger
På DTU vil du blive et af de godt 11.000 mennesker, der dagligt har sin gang på universitetet. Du får en plads i
Afdelingen for Kommunikation og Policy i Kongens Lyngby og kommer til at arbejde sammen med i alt 23 kolleger. I kommunikationsdelen spænder vi vidt fagligt – her finder du både journalistuddannede kolleger,
cand.comm.’ere fra RUC og naturvidenskabelige og matematisk uddannede kolleger, og vi kan alle hjælpe dig,
hvis forskerne ”taler i koder”.
Vi spiser morgenmad hver fredag i afdelingen og hygger os indimellem med en fredagsøl eller vin.
DTU’s medier
DTU-Avisen
Avisen udkommer hver måned i godt 9.000 eksemplarer og er universitetets interne medie. Alligevel finder
historier herfra ofte ud til dagspressen og videnskab.dk. I avisen bringer vi både forskningshistorier, nyheder,
baggrund, portrætter, reportager fra arbejdspladser og intern kommunikation. I DTU-avisen kan du øve dig i
samtlige genrer, og skrive både kort og langt.
I den sidste måned af dit praktikophold får du mulighed for at sætte dig i redaktørstolen. Så lærer du også at
planlægge et blad, lave en dummie og koordinere produktionen med fotografer og vores eksterne layouter –
naturligvis i samarbejde med avisens redaktør.
Magasinet Dynamo
Dynamo er et magasin, der udkommer fire gange om året. Det er universitetets profilmagasin, som sendes ud
til de færdiguddannede ingeniører, landets medier, virksomheder og politikere. Du har mulighed for at skrive
artikler og portrætter til Dynamo efter aftale med bladets redaktør.
www.dtu.dk
Her bringer vi de korte nyheder – indholdet spænder fra forskningshistorier til navnestof og prisuddelinger til
dygtige studerende eller forskere. Du bliver lært op i cms-systemet sitecore, så du selv kan lægge nyheder,
fotos og pressemeddelelser online. Hvis du har lyst og evner, er det også muligt at lege med sound-slides som
en anden måde at formidle historier på.

For yderligere oplysninger kontakt:
Marie Vendelbo Fridorf, journalist og praktikantvejleder, tlf. 45 25 10 57 / mail mlfr@adm.dtu.dk
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