
Praktikmatch - For studerende 
Praktikmatch er portalen for praktiksøgning for journalisterne på DMJX, RUC og SDU og for tv- og 
medietilrettelæggerne på DMJX. 
 
Det er her I kan se opslag, præsentere jer selv og uploade ansøgninger til de pladser, I ønsker at 
søge. Og det er her I på selve store matchdag får tilbudt en plads. 
 
Tidsplanen for de forskellige tiltag kan ses på: 
http://www.mediepraktik.dk/journalist/aktuel-praktiksoegning/ 
 
Nedenfor er en skematisk oversigt over et forløb på praktikmatch for både praktiksted og 
studerende. 

 

SMS-service 
Hvis der opstår problemer med systemet, sender vi besked ud med SMS. Du kan tilmelde dig 
denne service ved at sende en SMS til 1245 med teksten MATCH 

Studerendes profil 
Din bruger vil automatisk blive oprettet. Du får info fra din studieadministration om brugernavn og 
adgangskode. 
Login 

1. Gå ind på adressen: http://www.mediepraktik.dk/journalist/aktuel-praktiksoegning/ og klik 
på linket til Praktikmatch. 

2. Vælg Login (øverste højre hjørne) 
3. Indtast brugernavn og kode (husk at dit brugernavn er din mailadresse) 
4. Du er nu logget ind 

  



Opret/rediger din profil 
1. Gå ind på adressen: http://www.mediepraktik.dk/journalist/aktuel-praktiksoegning/ og klik 

på linket til Praktikmatch. 
2. Log ind. Du står nu i hovedmenuen Profil – som er vist nedenfor. 

 
3. Her skal du: 

• Vælge din Studieretning 
• Skrive din hjemmeside – det er det link, der bliver lagt på dit billede, og dermed en 

præsentation af dig – som alle kan se – både medstuderende og praktiksteder. 
• Uploade et billede. Gør det ved at vælge en fil på din computer. Kravene til dit 

billede er: Max størrelse 1mb. Højde/bredde format 3:4 (ellers bliver dit billede 
forvredet/tilpasset rammen). Billedet reduceres automatiske til 150px X 200 px i 
systemet. 

4. Husk at klikke på Gem til slut. 
5. Din profil er nu opdateret. 

Du kan under din profil også se alle de steder, du har ansøgt – se under fanen Ansøgninger. 
Desuden findes fanen Log, hvor du kan se alle de ting, du har gjort her på Praktikmatch – eks. 
uploadet en ansøgning eller gemt din profil. 
  



Søg en praktikplads 
Under hovedmenupunktet Praktikopslag, finder du alle opslag fra praktikstederne. De er sorteret 
på typen af uddannelse og herefter alfabetisk. Nedenfor kan du se, hvordan det kan se ud: 

 
• Hvis du vil læse et praktikopslag fra et medie, klikker du på opslagets navn, og et nyt 

vindue åbnes med praktikopslaget. 
• Du kan ud for opslaget se hvor mange praktikpladser de tilbyder, hvor lang tid samt hvor 

mange, der pt. har søgt pladsen. 
• Hvis du vil søge praktikplads hos mediet, skal du klikke på Ansøg som du finder længst til 

højre. 
• Når du klikker på Ansøg får du et vindue frem, hvor du skal uploade din ansøgning i PDF 

format (max filstørrelse på 10mb). Husk at klikke på Gem for at sende ansøgningen. 
  



Sådan fungerer dagen med praktikmatch 
Alle nedenstående punktet forudsætter, at du er logget ind i Praktikmatch. 
Husk at du skal opdatere din browser, så den genindlæser siden. Det kan være nyttigt, hvis du er 
kommet ind på siden før frigivelse af tilbud/afslag. Specielt, når en deadline/et tidsrum er udløbet. 
Accepter/afslå tilbud 

1. Gå ind på adressen: http://www.mediepraktik.dk/journalist/aktuel-praktiksoegning/ og klik 
på linket til Praktikmatch. 

2. Log ind.  
3. Gå til hovedmenuen Matchdag. 
4. Hvis du går ind på Matchdag før praktikstedernes periode for at give tilbud/afslag, vil du 

kun se de opslag du har søgt. 
5. Hvis du går ind på Matchdag efter tilbud/måske/afslag er givet af praktikstederne, kan du 

se hvem, du har fået tilbud/måske/afslag fra. Et tilbud betyder, at mediet er parat til at 
indgå praktikaftale med dig. Et måske betyder, at du er fundet egnet, men at praktikstedet 
ikke har dig som førsteprioritet og derfor ikke giver et tilbud i denne runde. Et afslag 
betyder, at praktikstedet ikke finder dig egnet. 

6. Hvis du har fået tilbud kan du acceptere eller afslå. Hvis du afslår et tilbud, er det ikke 
muligt at få dette tilbud igen på et senere tidspunkt. Det er et definitivt valg. 

7. HUSK: Du har kun en kort tidsperiode (ti minutter) til at gøre dette (der tælles ned med et 
ur på siden).  

8. En side med tilbud, måske og afslag kunne se ud som nedenstående. Du skal vælge, hvad 
du vil gøre ud for hvert af dine tilbud. Husk at du kun kan acceptere ét tilbud. 

Hvis du klikker forkert, ændrer du det blot ved at klikke på det rigtige. Når tiden er løbet ud, er 
dine valg låst. 

 
Hvis du har afslået alt/ikke fået tilbud 
Hvis du ikke har fået tilbud, eller du har afslået alle tilbud, kører der en ny runde. Det virker 
fuldstændigt som før – altså at praktikstederne tilbyder pladser, og når der låses op for dig som 
studerende, kan du igen se, om der er kommet nogle tilbud til dig. Du gør ligesom i første runde – 
altså accepterer eller afslår. 
Sådan ser du om en praktikplads har besat alle praktikpladser 
Når du er logget ind, kan du gøre som følger. 

1. Klik på det røde logo Praktikmatch 
2. Klik på menuen Praktikopslag 
3. Hvis der er en rød markering ud for praktikopslaget er alle pladser besat. 


