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Velkommen til HumTek B 

Vi kan slet ikke beskrive, hvor meget vi glæder os til møde jer og guide jer igennem introperioden 

på RUC. Introperioden vil bestå af både sociale aktiviteter, hvor I kan lære jeres medstuderende at 

kende, men også aktiviteter, der har et mere akademisk islæt, så i forhåbentlig føler jer mere 

forberedt på at starte undervisning i september. Introperioden og de medfølgende aktiviteter skal ses 

som valgfrit tilbud, men vi håber I vil deltage i så meget som muligt! 

Introperioden forgår primært på Roskilde Universitets Campus og løber fra tirsdag d. 16. august til 

og med lørdag d. 27. August.Der vil være fridage imellem, mere info om det følger. 

Udover at være på RUC i denne periode, skal vi også et smut på RUStur. Her ruller vi en lille tur 

sydpå til Kramnitze, Lolland d. 24. august og vi triller hjem igen d. 27. august. Turen koster 600 

kr., som både sørger for mad, logi og busser. Vi melder mere information ud om denne fortrinlige 

tur i løbet af introperiodens første dage.  

 

Men hvordan finder du os den første dag? 

Jo, vi mødes alle sammen d. 16. august kl. 09:00 på Trekroner station. Der ankommer et tog fra 

Roskilde kl. 08:51 og et tog fra København kl. 08:38 Men frygt ej, vil skal nok sørge for at se bort 

fra det akademiske kvarter og komme i god tid, i tilfælde af, at du ankommer tidligere.  

Vi vil være iført så meget brunt som muligt, og så gerne at I gjorde det samme – så kan vi nemlig 

alle sammen kende hinanden. Vi kommer også til at stå med et brunt banner, så I ved hvem, der vil 

fører jer igennem introperioden.  

Hvis I kommer i bil, kan I parkere på RUC’s parkeringsplads, se mere på https://parkering.ruc.dk/– 

Men efter I har smækket bilen ind på en plads, må i meget gerne komme op på stationen til os, så I 

også kan få rundturen til og på Campus.  

 

Hvor finder du flere informationer om introperioden? 

Vi skynder os at lave jeres program for perioden og ligger det i denne facebookgruppe: HumTek B - 

2022 

Ud over program vil andre vigtige informationer også blive lagt op her, så vi anbefaler virkelig, at I 

melder jer ind i gruppen.  

https://parkering.ruc.dk/
https://www.facebook.com/groups/727309068322967/
https://www.facebook.com/groups/727309068322967/
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Har du brug for at komme i kontakt med os, kan du kontakte: 

Anne-Sofie Luther 26405623 assl@ruc.dk 

Natascha Thomsen 26638495 nmjt@ruc.dk  

Ud over Facebook kommer der også til at være informationer om studiestart og introperioden på 

Moodle, specielt under det kursus der hedder How to RUC – så skynd dig lige at få styr på dit 

RUC-login, så du har adgang til RUC’s intra, din RUC-mail og Moodle. Man kan også downloade 

appen Maze Map, som gør det nemmere at finde rundt på campus. 

Når du alligevel er i gang med dit RUC-login, så kan du også lige bestille dit studiekort på 

https://kortprint.ruc.dk/ - så kan du komme ind i bygningerne efter kl. 17 – hvilket er meget fedt! 

😊  
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