
   
 
 
Kombiner journalistik og kommunikation på RUC 
 
Som praktikant hos RUC Paper og RUC Kommunikation & Presse vil du opleve to sider af samme 
universitet. Dit praktikforløb vil bestå af tre måneder hos universitetsavisen RUC Paper og tre 
måneder i kommunikationsafdelingen. 
 
RUC Paper er RUC’s nye universitetsavis, der gik i luften i februar 2018. Den nye digitale avis 
udkommer hver torsdag kl. 08 med nyt fra RUC, universitetsverdenen, forskningsformidling, 
uddannelsespolitik, studieliv mm. Redaktionen består af redaktør Mette Rolan-Kjærsgaard, der 
også er praktikvejleder, en journalist, to studentermedhjælpere samt en redaktionen af 
studerende. Hertil kommer en gruppe freelance-grafikere, fotografer og journalister. 
 
RUC Kommunikation og Presse er RUC’s kommunikationsafdeling, der hver dag modtager 
pressehenvendelser, rådgiver rektoratet i pressesager og løfter såvel den interne som eksterne 
kommunikation for hele universitetet. Afdelingen udgiver også magasinet Rubrik, der udkommer 
hvert halve år. RUC er et dynamisk og moderne universitet, og det er vigtigt, at alt 
kommunikationsarbejdet afspejler den imødekommenhed og professionalisme, som ledelsen 
ønsker skal præge hele universitetet. Der er 12 i teamet, der består af journalister (3), 
webredaktører, site manager, some-specialist, grafiker og teamleder. 
 
Stillingen 
I de første tre måneder af forløbet skal du arbejde som journalist hos RUC Paper. Den digitale avis 
giver masser af muligheder for at arbejde kreativt med formater og formidlingsformer. Der vil 
være rig lejlighed til at udvikle egne projekter og idéer. Stofområdet er studieliv, arbejdsmiljø samt 
uddannelses-, forsknings- og universitetspolitik, så du vil inden for disse områder komme rundt i 
alle kroge af journalistikkens faglige discipliner med nyheder, features, interviews, reportage, 
portrætter og dybdeborende journalistik. Samtidig er RUC Paper tænkt til digital formidling, så her 
vil du få en enestående mulighed for at arbejde med at sammentænke forskellige 
formidlingsformer og styling af artikler. Der vil muligvis være rejseaktivitet i forbindelse med et 
internationalt samarbejde.  
 
I din tid hos RUC Kommunikation & Presse vil du arbejde med pressehåndtering og betjening af 
pressen og ledelsen på RUC samt forskningsformidling Du vil lære en stor, politisk organisation, 
som et universitet er, at kende indefra og få erfaring i at arbejde med både intern og ekstern 
kommunikation.  Du vil blive stærk i den vigtige balance mellem fakta og effektiv formidling og  
lære at skære en pressemeddelelse knivskarpt.  
 
 
 
 
 



   
 
 
Vi lægger vægt på 

 
• At du er nysgerrig på universitetsverdenen og har mod på at interviewe både professorer, 

studerende, ministeren og kantinemedarbejderen   
• At du har interesse for universitets- og forskningspolitik  
• At du har næse for den gode historie 
• At du er kreativ og selvstændig med egne idéer til og ambitioner for praktikforløbet 

 
Til gengæld kommer du til at arbejde i et spændende og ambitiøst miljø, hvor der er mulighed for 
at sætte sit præg på opgaveløsningen.   
 


