
Velkommen til Hold A på Humanistisk-Teknologi på RUC. 

 

Kæmpe meget velkommen til Roskilde Universitet og velkommen til HumTek. 

Vi går ind i 2 fede ugers introduktion til universitetet, RUC, og Humtek. Vi har virkelig glædet 

os til at tage imod jer og bruge 2 dejlige uger på at lære jer alle at kende. Vi skal lave en masse 

sjove ting, så vi bliver rystet sammen, og så får i også en faglig introduktion til uddannelsen, 

informationer om campus og om at være HumTekker.  

Tilmeld jer vores fælles facebookgruppe, hvor vi giver jer flere informationer: 

https://www.facebook.com/groups/298372398081737/?ref=share  

 

Vi mødes 18/8 på Trekroner Station kl 13:05.  

I finder os ved at gå efter en flot fane hvor der står HUMTEK A. Derefter så går vi samlet ned 

på RUC hvor vi starter vores to gode uger.  

Vi giver rig mulighed for hygge og social aktivitet med dine medstuderende i løbet af ugerne, 

men vi har også lavet plads til at vi skal have en introduktion til Humtek og RUC 

gruppearbejde.  

Du må helt selv bestemme hvor meget du vil feste i løbet af ugerne, og uanset om du skal 

flække floor eller heller ville snakke – så faciliterer vi det hele. Det er vores opgave at alle har 

det sjovt, så kom altid til os – vi er her for jer.  

Alle RUCs huse er under rusvejledningen inddelt i farver og vores farve er brun. Det ville være 

nice hvis i ville iklæde jer tøj i denne farve, så vi kan kende hinanden. Desuden er praktisk tøj 

og sko altid en god ide.  

Vi har planlagt aktiviteter fra tirsdag d. 18/8 til fredag d. 29/8 10-16 hver dag, medmindre 

andre informationer følger – hvilket de gør. Desuden er vi grundet Corona-situationen pålagt 

ikke at være for mange på RUC, derfor vil nogle af de ting i skal igennem foregå online over 

TEAMS eller Zoom. Trods situationen skal vi nok sørger for, at i får en god intro-periode.  

Rusturen er i weekend i uge 42. I vil snarest muligt modtage flere informationer.  

 

Alle os rusvejledere er frivillige og har brugt 2 uger på at planlægge denne tid for jer. Vi skal 

nok sørge for at det bliver sjovt, men i må også meget selv hjælpe til med den gode stemning.  

 

Vi glæder os rigtig meget til at møde jer, både online og offline <3 



 

Kontakt person: 

Ved forsinkelser, hvis du ikke kan komme første dag eller generelt andre spørgsmål kontakt 

nedenstående rusvejledere: 

Mads tlf: 27306847 

Anne-Sofie tlf : 26405623 


