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Velkommen nye studerende på Roskilde 
Universitets HumTek A Astronaut program! 
 

Som kommende astronaut vil du have en to ugers forløb i det vi kalder introperioden, som vil 
være et mix af akademiske og sociale aktiviteter. Alle disse aktiviteter vil være valgfrie at 
deltage i, men vi anbefaler at deltage så meget så muligt. Introperioden er med til at give dig 
et indtryk af studiemiljøet på RUC, og give dig en akademisk kickstart, så du kommer bedst 
muligt fra start, når I i september skal foretage projektdannelse i forbindelse med Semester 
Projektet.  

Introperioden vil foregå på Roskilde Universitets Campus tirsdag den 16. august til og med 
lørdag den 27. august.  

Hvis du vælger at tage med på Introtur/Rustur vil den falde på 24.-27. August. Turen vil gå 
til Kramnitze på Lolland, nærmere bestemt Western Camp. Det koster 600 kroner at komme 
med, og dette dækker transport, mad og logi. Mere information om dette vil komme de første 
dage. 

 

Deltagelse 
Vi vil gerne understrege at intet er obligatorisk at deltage i forbindelse med Rusturen og 
introperioden, men vi har sammensat det efter at alle skal kunne deltage. Dette gælder også 
nogle af de sociale aktiviteter, hvor alkohol kan fremkomme, men det skal på ingen måde ses 
som værende en præmis for at kunne deltage.  

 

Førstedag 
Første ankomst dag den 16. August vil du skulle møde på Trekroner station klokken 09:00 
Toget fra Roskilde vil ankomme på stationen 08:51 og fra København 08:51.  

Du bedes komme iklædt lilla, da en rigtigt astronauts yndlingsfarve er lilla, og vi vil gerne 
kunne spotte dig. Du vil kunne finde os iført vores t-shirts med en ræv på og bærende et lilla 
banner.  
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Parkering 
Hvis du kommer i bil, skal du have en parkeringstilladelse. Denne kan laves og printes gratis 
fra: https://parkering.ruc.dk/. Du skal bruge dit UNI-login (RUC-login), som du burde kunne 
finde i en mail fra RUC.  

SIDENOTE: Du skal stadigvæk møde på Trekroner station, selvom du kommer i bil. 
Grunden bag, er at aktiviteten starter på Trekroner station, hvor tutorerne vil fører de nye 
studerende til Campus, og derefter give en rundtur – hvert hold skal mødes med deres 
tutorer, og dette organiseres på Trekroner station. 

 

Du kan parkere din bil i følgende områder, på RUC: 

SIDENOTE: Parkeringsplads P2 og P3 kræver parkeringstilladelse, mens P1 ikke gør.  
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IT og adgang 
Som udgangspunkt skal i ikke medbringe computer hver dag, men der vil kunne forekomme 
dage hvor I burde tage den med. Dette vil stå i programmet vi sender til jer. Før i ankommer 
bedes i at bestille jeres Studiekort på kortprint.ruc.dk og registrere jeres pinkode. Studiekortet 
bruges til at komme ind i bygninger ude fra åbningstid og identifikation. OBS der strænge 
regler hvilke billeder der godkendes lignende PAS regler.  

 

Information 
Jeres program vil blive sendt afsted hurtigst muligt og vil kunne findes på denne Facebook 
gruppe: 

https://www.facebook.com/groups/597511324907892  

Det vigtigt i joiner Facebook-gruppen, da alt information vedrørende Introperioden / Rustur 
vil blive lagt op heri. Dette gælder både program, såvel som andet information - f.eks. 
pakkeliste til Rusturen, programændringer og alt andet praktisk.  

 

Hvis du har brug for at kontakte os, kan du ringe eller skrive til: 

Magnus Jacobsen 4274 2834 – mafrja@ruc.dk  

Andreas Høecke Nielsen 5041 1499 – hoeecke@ruc.dk  

Som udgangspunkt svarer vi ikke på sociale medier, så brug venligst de overstående 
kontaktinformationer.  

 

Alt andet praktisk information vil du få fysisk og på en hjemmeside kaldet Moodle, hvor vi 
har en side kaldet How To RUC, som vil introducere dig til andet du har brug for. 


