Sted
Du får base hos den centrale kommunikationsenhed på SDU.
Vi holder til på universitetets hovedcampus, der ligger på
Campusvej 55, 5230 Odense M.

Forløb
Den første uge vil primært være en introduktionsuge, hvor du
præsenteres for afdelingen og dens opgaver. Desuden vises du
rundt på campus, og du hører om, hvordan det er at arbejde i en
politisk styret organisation som et universitet.

Varighed
12 måneder.

Herefter vil dit praktikophold være inddelt i et forløb, der i
skiftende perioder målretter sig mod intern kommunikation,
forskningsformidling, videoproduktion samt kommunikation
på sociale medier.

Overordnet formål
Du skal lære journalistiske discipliner som:
−−

Research

−−

Interview-teknik

−−

Vinkling

−−

Formidling i præcist og godt sprog

−−

Håndtering af kilder

−−

Arbejde med flere målgrupper

−−

Arbejde til flere platforme

−−

Pressehåndtering

−−

Strategisk kommunikation

−−

At modtage coaching og feedback.

Det præcise forløb aftales med dig.

Vejledning
Du vil løbende blive tilknyttet forskellige journalister, som
hver især er ansvarlige for at give dig opgaver og efterfølgende
feedback inden for intern kommunikation, forskningsformidling,
videoproduktion samt kommunikation på sociale medier.
Derudover er praktikantvejlederen ansvarlig for at give dig
overordnet feedback cirka en gang om måneden, hvor vi også
diskuterer din faglige udvikling og ønsker.

Som journalistpraktikant på SDU vil du
−− Få adgang til at opdyrke historier fra cirka 30.000 studerende
−−

Arbejdsopgaver
Du skal primært arbejde med studiemiljø samt uddannelsesog forskningsstof. Du kommer til at:

Interviewe forskere, som beskæftiger sig med nogle af
tilværelsens største spørgsmål

−−

Lave dag-til-dag produktioner samt længerevarende
produktioner til flere platforme

−−

Skrive nyheder, noter, baggrundsartikler, portrætter
og reportager til web og magasin

−−

−−

Arbejde målrettet med sociale medier som Facebook,
Twitter og LinkedIn

Være en del af en afdeling på 16 medarbejdere med forskellige
kommunikationsfaglige kompetencer. Vi arbejder med
nyhedsproduktion, intern kommunikation, kampagner,
webudvikling og strategisk kommunikation.

−−

Arbejde med intern kommunikation

−−

Arbejde med kommunikationsplaner

−−

Lave videoproduktion

Om SDU
−− Vi har omkring 30.000 studerende, hvoraf godt 15 procent
er fra udlandet

−−

Skrive pressemeddelelser.

−−

Vi udbyder omkring 150 uddannelser

−−

Vores forskere og administrative personale udgør omkring
4000 personer

−−

Vi har campusser i Odense, Slagelse, Kolding, Esbjerg,
Sønderborg og København.

www.sdu.dk

Generel uddannelsesplan for
journalistpraktikanter på SDU

