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Dit RUC-login
Som studerende får du automatisk et RUC-login, når
du bliver indskrevet på RUC. Du skal selv aktivere dit
login på www.ruc.dk/nytlogin.
Vær opmærksom på, at dit RUC-login er personligt og
aldrig må deles med andre.
Dit kodeord skal af sikkerhedsmæssige årsager skiftes hver 6. måned på www.ruc.dk/skiftkodeord. Du
får en mail, når det er tid til at skifte det.
Læs mere på serviceportal.ruc.dk.
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Er din computer
klar til studierne?
For at få det bedste ud af RUCs it-systemer, anbefales
det at din computer ikke er for gammel.
Det er også tilrådeligt at holde operativsystemet på
computeren opdateret. Tjek et af nedenstående links
for at se, om din computer er opdateret.
intra.ruc.dk/update-windows
intra.ruc.dk/update-mac
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WIFI på RUC
Der er to trådløse netværk på RUC.
RUC Hotspot er til gæster uden et RUC-login. Du kan
bruge dit login til Facebook, LinkedIn, Google+ eller
sms for at komme på nettet, hvis du ikke har fået dit
RUC-login endnu.
NB: RUC Hotspot er ikke et sikret netværk. Vi anbefaler
derfor at du bruger Eduroam, så snart du har fået dit
RUC-login.
Eduroam er til studerende med et RUC-login. For at
bruge Eduroam på din bærbare eller smartphone,
skal du først installere et certifikat. Det gør du på
wifi.ruc.dk, som du kan tilgå, når du er tilsluttet RUC
Hotspot eller en anden internet forbindelse.
Husk at du skal logge ind med din fulde RUC-mailadresse som brugernavn.
Læs mere på serviceportal.ruc.dk.
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Studiekort
Bestil dit studiekort på kortprint.ruc.dk.
Studiekortet er legitimation for, at du er studerende på
RUC, og det giver gratis adgang til Årsfesten.
Det kan også bruges som nøglekort og give adgang
til bygninger og print.
Når du bestiller kortet, skal du uploade dit portrætbillede. Du kan også bruge fotoboksen i bygning 03 til at
få taget dit billede og bestille kortet der.
Når kortet er klar, får du en mail om at du kan afhente
det i Servicedesk i bygning 03. Der er åbent alle hverdage mellem kl. 8.00 og 16.00.
Læs mere på serviceportal.ruc.dk.
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Study.ruc.dk
Studieaktiviteter

På study.ruc.dk kan du se, hvilke kurser der udbydes
på din uddannelse.
Vælg først semesteret øverst og derefter den uddannelse du læser. Når du har klikket dig ind på din
uddannelse, kan du se alle udbudte aktiviteter med
information om bl.a. indhold, underviser, prøveform
samt hvor mange ECTS aktiviteten udløser.
Du kan også se beskrivelse, tid og sted for undervisningsgangene og eksamen på de enkelte kurser samt
abonnere på kalendere for dine uddannelsesaktiviteter.
Læs mere på serviceportal.ruc.dk.
Skriv study.ruc.dk i søgefeltet.
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STADS

Tilmelding til kurser
og projekter
Du skal tilmelde dig studieaktiviteter i STADS-selvbetjening. Det gælder både kurser, projekter og specialet. Du finder et link til STADS på intra.ruc.dk.
Der er tilmeldingsfrister for både forårs- og efterårssemestrene.
Som studerende på bacheloruddannelsens første
semester bliver du automatisk tilmeldt kurser og
projekter, medmindre der er valgmulighed på faget.
Kandidatstuderende og studerende på bacheloruddannelsens andre semestre skal selv tilmelde sig.
Hvis du ønsker at framelde dig studieaktiviteter, skal
det også ske i STADS-selvbetjening, og også her er
der frister for frameldingen.
Læs mere om tilmelding, framelding, frister osv. på
Student Hub-siderne på intra.ruc.dk.
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Moodle

til undervisningsaktiviteter
Underviserne på RUC bruger Moodle til kursusundervisningen. Du finder et link til Moodle på
moodle.ruc.dk.
Moodle er et online undervisningslokale, som du
også kan være aktiv i uden for undervisningstiden.
Der er et website for hvert enkelt kursus, hvor underviseren som regel lægger læselister, præsentationer fra
undervisningen og andet kursusmateriale op.
Du kan også deltage i online undervisningsaktiviteter,
f.eks. i diskussioner, quizzer og afstemninger. Det er
også via Moodle at du får vigtig studieinformation, så
hold godt øje her og på din RUC-mail.
Læs mere på serviceportal.ruc.dk. Skriv Moodle i
søgefeltet.

11

Student Hub
på intra.ruc.dk

På Student Hub på intra.ruc.dk kan du finde svar på
spørgsmål vedr. eksamen, tilmelding og afmelding
til studieaktiviteter, forhåndsgodkendelse, merit,
specialer, dispensationer, eksamensbeviser, SU,
orlov, barsel mm.
Du kan også få vejledning til studieplanlægning,
praktik, speciale, job og karriere samt udvekslingsmuligheder.
intra.ruc.dk/studenthub
Udover informationen på Hub-siderne kan du møde
op i vores Student Hub i bygning 01 overfor kantinen.
Der er åbent mandag, tirsdag, torsdag og fredag
kl. 12.00-15.00.
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Din RUC-mail
Det er vigtigt, at du læser din RUC-mail. Du finder et
link til din mail og kalender på intra.ruc.dk.
Du kan indstille Outlook eller din smartphone til din
RUC-mail. Søg på Indstilling af mail på serviceportalen for at se, hvordan du gør det.
En anden mulighed er at videresende din RUC-mail
til en anden adresse, f.eks. en gmail-adresse. Du er
selv ansvarlig for, at viderestillingen virker, så du
ikke mister vigtig information fra universitetet. For at
videresende skal du oprette en indbakkeregel i din
Webmail, som beskrevet på serviceportal.ruc.dk.
Som studerende har du 500 MB til rådighed og du
kan få mere plads, hvis du kontakter Servicedesk på
serviceportal.ruc.dk.
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Office 365
og OneDrive
Som studerende får du en gratis licens til Office 365.
Med Office 365 kan du downloade og benytte en fuld
Office-pakke helt gratis, så længe du er indskrevet på
RUC. Den inkluderer Word, Excel, PowerPoint, Outlook,
OneNote, OneDrive, Teams mm.
Med OneDrive har du 1 TB plads i skyen til opbevaring
og deling af filer.
Gå til www.office.com og login med din ruc-mail
adresse. Når du klikker på Næste bliver du ført videre
til RUC’s login-side. Der findes vejledninger til Office
365 og information om regler for anvendelse på
serviceportal.ruc.dk.
Her kan du også se, hvordan du studerer smartest og
bedst udnytter alle funktionaliteterne i Office-pakken.
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Print, scan
og kopi
Du kan printe, scanne og kopiere på de multifunktionsmaskiner, der står rundt omkring på campus.
Du kan se, hvilke printere du har adgang til på
print.ruc.dk, eller ved at kigge efter logoet her på
siden. Er printeren forsynet med dette logo, kan du
frigive dit print på printeren med dit studiekort.
Som studerende får du hvert semester print og kopier
svarende til 700 A4-sider i sort/hvid. Vær opmærksom
på, at farveprint er dyrere end sort/hvid og at det er
dyrere at udskrive på HP-printere end på Xerox-multifunktionsprintere. Scan til din e-mail er gratis. Hvis
dine gratis print slipper op, har du mulighed for at
købe ekstra i systemet.
Du kan se priser for print og vejledninger til brug af
printsystemet på print.ruc.dk.
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Parkering
på RUC
Du skal lave din egen parkeringstilladelse
på parkering.ruc.dk.
Tilladelsen gælder for et kalenderår ad gangen og
skal fornys hvert år i december måned.
•
•
•

Du har mulighed for at parkere følgende steder på
RUC: P1, P2 og P3 (se kortet)
Du behøver ingen parkeringstilladelse for at parkere på P1. (se kortet)
Det er ikke tilladt at parkere udenfor de opmærkede båse indenfor parkeringszonen.

I Servicedesk i bygning 03 kan du få udleveret en plastiklomme til parkeringstilladelsen (kreditkort-størrelse), der kan klistres i bilens forrude.
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MazeMap
Find vej på Campus

Brug MazeMap til at finde vej på RUC’s Campus.
Du kan hente MazeMap App’en til din telefon (Android
og IOS) eller tilgå den via en browser på
www.mazemap.com.
Når du åbner MazeMap, skal du vælge Roskilde University som sted. Hvis du giver tilladelse til at App’en
får adgang til din placering, og kender du det lokale
du skal have undervisning i, vil du kunne få vejvisning
til at finde stedet.
Bemærk, at vi endnu ikke er helt i mål med alle vores
bygningsdata, hvilket kan påvirke vejvisningen.

17

Serviceportal
og support
Find svar på de fleste spørgsmål vedrørende it og
RUC’s Campus på serviceportal.ruc.dk.
Du kan bruge søgefeltet øverst på samme måde som
du bruger Google.
Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål,
kan du kontakte os via portalen eller skrive til
servicedesk@ruc.dk.
Du kan også henvende dig personligt i vores åbningstider i Reception og Servicedesk i bygning 03,
eller du kan ringe til vores akuttelefon på 4674 3600,
hvis det haster.
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Ti gode råd om it-sikkerhed
Alle studerende bør følge nedenstående 10 gode råd vedr. it-sikkerhed:
1. Oplys aldrig dit kodeord til
andre, og lav kodeordet så det er
nemt at huske og svært at gætte.
2. Svar ikke på mails, der beder
dig oplyse dit RUC-login og
kodeord.
3. Se bort fra alle henvendelser, der
advarer om, at din konto er ved
at udløbe eller mangler plads.
4. Klik ikke på links i mails, der fører
dig til mistænkelige websider.
Hold musen henover linket først
for at se, hvor det fører dig til.

5. Lås din computer med pauseskærm, når du forlader den.
6. Sørg for at dit styresystem er
up-to-date og at der er antivirusprogram installeret. Du kan
installere Sophos helt gratis,
når du læser på RUC, se
serviceportal.ruc.dk.
7. Gem dokumenter og data på
OneDrive og Teams og ikke kun
lokalt på din computer.

8. Offentliggør ikke personoplysninger som f.eks. cpr-nr. på
nettet. Brug hellere dit studienummer i projektrapporten.
9. Overvej, hvor du efterlader
personoplysninger - f.eks. på
bærbare computere, mobiltelefoner, USB-nøgler.
10. Brug altid din sunde fornuft...
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