
Kontaktoplysninger:  

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

nedenstående rusvejledere:  

OBS! VI kan først kontaktes fra d. 10 august.  

  

Emilie Rahbek Neess  

  

  

Telefon: 61 314 314  

  

Julie Egbo  

  

  

Telefon: 61 42 92 91  

Link til jeres Facebookgruppe som i skal 
melde jer ind i! 

https://www.facebook.com/groups/630652594497783/ 
 

  

Velkommen til alle nye studerende på den Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse - hold B  

Rigtig hjertelig velkommen til Roskilde Universitet og velkommen til HumTek!   

Du er nu på vej ind i en to ugers introduktion til universitetet. Vi, dine rusvejledere, har glædet os til 

at tilbringe to uger med at lære dig og alle dine dejlige nye medstuderende at kende. I introperioden 

kommer der til at være masser af sjov og spas til at ryste jer sammen, men der vil også være faglige 

indslag, som giver indblik i uddannelsen, informationer omkring livet på campus og guides til at 

blive HumTekker.   

Kort om dit kommende studie:   

Hum-Tek er RUCs nyeste bachelor, som bevæger sig i krydsfeltet mellem design, teknologi og 

humaniora. De studerende på Hum-Tek mødes i en bred palette af forskellige interesser; fra IT- 

design, programmering og grafisk design til udvikling af byrum og byplanlægning. Fra 

bæredygtighed og global teknologisk udvikling til teknologifilosofi, kunst og arkitektur. Her 

spørger vi os selv, og hinanden, hvordan man f.eks. kan effektivisere hjemmesider eller integrere 



elbiler. Nogle vil gerne forske i klimaløsninger, for andre kan interessen ligge i at rode med 

elektronik, analysere designprocesser eller designe apps.   

Vi kan beskrive HumTek med tre overordnede sætninger:  

1. Alternativ og tværfaglig uddannelse med frie rammer  

2. Alsidig uddannelse med fokus på nutidige og fremtidige problemstillinger i verden 3. 

Kreativt og fagligt arbejde  

Rusperioden:  

Du skal møde glad og veludhvilet tirsdag den 18. August på Trekroner st. klokken 07:45.   

Her vil vi tage imod dig og dine medstuderende og vise jer ned til jeres hus. På Trekroner st. kan i 

genkende os ved en fane, hvorpå̊ der står Humtek B.   

Vi ved godt, at det er tidligt (det er det også for os), men grundet Covid-19 skal vi alle deles op og I 

har fået glæden af at få morgentiden. Vi kommer til at få en god og hyggelig dag sammen, så vi 

håber at I, trods tidspunkt, glæder jer ligeså meget som vi gør.  

At være HumTek-rusling på RUC betyder, at du får en grundig indførelse i studiets visioner, 

opbygning og det famøse problemorienterede projektarbejde, samt bliver indbudt til en række 

sociale arrangementer. Med andre ord vil introforløbet have stor betydning for dit videre liv på 

RUC, både fagligt og socialt, og vi anbefaler derfor, at du deltager og engagerer dig i introperioden.  

Det er to fede uger, som er designet til, at du bliver køreklar til dine kommende RUC-år.  

Du styrer naturligvis selv, hvor meget eller hvor lidt, du fester i løbet af de to uger, og vi vil meget 

gerne gøre det klart at der er noget for alle. Det er vores opgave at sørge for, at I har det sjovt, og at 

alle kan være med på egne præmisser.   

Alle huse på RUC er delt ind i farver under rusvejledningen. Dit hus har farven guld. Du vil kunne 

genkende dit hus og dine vejledere ved en guldfarvet fane - og du må meget gerne selv tage 

guldfarvet tøj og/eller accessories på. Det er hertil en rigtig god ide at ifører sig et par praktiske sko 

og tøj som man kan bevæge sig i.  



Derudover er det en rigtig god idé at tage en håndcreme med, da vi jo, pga. Covid-19 

omstændighederne, ofte skal spritte vores hænder af, hvilket ikke er særlig sundt for vores hud. 

Lidt om dine rusvejledere:   

Vi rusvejledere er frivillige, og vi har brugt sommeren på at planlægge og uddanne os til at tage 

rigtigt godt imod jer. Som en del af uddannelsen har vi bl.a. taget et førstehjælpskursus, haft faglige 

diskussioner vedrørende din uddannelse og deltaget i en række kurser om gruppedynamik, 

konflikthåndtering m.m. Vi er her for jer, og hvis du i løbet af perioden skulle få brug for at tale 

med os om noget, er du mere end velkommen!   

Til sidst er der kun tilbage at ønske dig velkommen igen. Vi vil gøre vores bedste for, at du får en 

fantastisk introduktionsperiode og kommende tid på RUC. Vær forberedt på maks lol, udklædning, 

øl, kampråb og slagsange.  

  

Vi glæder os til at se dig, Humtekker-lækker-møs!!   

  


